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Vážení a milí Tanvalďáci, 

přeji nám všem, aby nadcházející rok 2022 byl pro nás a naše blízké 
rokem plným pohody, štěstí a splněných očekávání. 

Prožijme ho ve zdraví, neplýtvejme energií na řešení malicherných 
problémů a udržme si nadhled nad všemi situacemi, 

které nás potkají.

Vladimír Vyhnálek, starosta města
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Putování vánočního stromu •

Tříkrálová sbírka 
oslavila dvacáté na-
rozeniny. Tři králové 
vyrazili do  ulic  popr-
vé v  roce 2000  v  olo-
moucké arcidiecézi 
a obnovili tak starodáv-

nou lidovou tradici. Koledníci dnes, stejně 
jako kdysi, šíří mezi lidmi boží požehnání 
a poselství milosrdné lásky a prosí přitom 
o  příspěvek pro lidi v  nouzi. V  našem re-
gionu se Tříkrálová sbírka pořádá od roku 
2008, krásných 14 let, a i to je úctyhodné!

Sbírka zprostředkovává  mezigenerační 
setkávání  a  soudržnost. I  během krátké 
chvíle umožňuje zažít pocit radosti a vzá-
jemnosti a právě to je jejím největším po-
sláním a nejsilnějším poselstvím.  

Koledníky Tříkrálové sbírky  potkáte 
v ulicích s pokladničkami od 1. do 14. led-
na, a to v doprovodu dospělé osoby, která 
musí mít u  sebe legitimaci a  na  vyžádání 
ji předložit. Všechny pokladničky jsou za-
pečetěny a  jejich čísla souhlasí s  číslem 
kolednické průkazky. Do  kasičky můžete 
přispět i na  infocentru a v zubní ordinaci 
MDDr.  Šebestové. Tři krále na  koních pak 
potkáte na Příchovicích 9. 1. 2022.

Pojďme společně začít nový rok dobrým 
skutkem!

Hodně zdraví a pohody do nového roku 
přeje M. Hlubučková

Vánoční strom tentokrát neputoval z  velké dálky, ale pouze ze šumburské ulice 
Protifašistických bojovníků, ze zahrady rodiny Malých. Tento nádherný smrk nyní 
zdobí centrální parkoviště.  Doprovodná akce spojená s jeho rozsvícením byla z důvodu 
zhoršené covidové situace zrušena, ale těšit se z  tohoto krásného stromu můžete 
v kteroukoliv denní i noční hodinu.                                                                                                                               -red- 

Tříkrálová sbírka
2022 •

Dne 6. prosince 2020 byla spuštěna ve-
řejná sbírka na  opravu krovu kostela sv. 
Petra a  Pavla na  Horním Tanvaldě- kvůli 
pandemii online. Během 8 týdnů se na-
sbíralo od  dárců 129.972 Kč. Byla zahá-
jena první vyklízecí etapa za  143.000,-, 
která byla ukončena a  vyúčtována 30. 
3. 2021. Během Velikonoc 2021 a  další-
ho lockdownu se nasbíraly další finanční 
prostředky na  druhou- projekční etapu. 
Výrazně tomu finančně pomohla Litomě-
řická diecéze, Římskokatolická farnost 
Tanvald, město Tanvald a  online darovací 
výzva ve spolupráci s Nadací Via na portá-
lu darujme.cz. Velký dík patří jednotlivým 
iniciativám, které také velkou mírou při-
spěly do společné transparentní pokladny 

a to: Benefiční koncert Harmonie Tanvald 
a  Musicy (K)lasicy, koncert pěveckého 
smíšeného sboru Ateneo, kalendář pro 
rok 2022 s  kresbami studentky Adriany 
Hůlkové, který obsahuje 12 kreseb kostela 
s  jednotlivými detaily. Kalendář je možno 
zakoupit při akcích spolku, v  infocentru 
Tanvald nebo na prodejních místech spol-
ku.

Připravili jsme pro vás dva nové před-
měty ke koupi a to: 

CD Benefice pro Horní Tanvald 15. 8. 2021. 
Jedná se o záznam z benefičního koncertu 
Harmonia Tanvald a  Musica (K)lasica. Fi-
nancováno bylo především z  Nadace Via 
z  programu Živá komunita a  místosta-
rostkou města Tanvald MDDr.  Danielou 

Šebestovou. Koupí tohoto CD přispějete 
na opravy.

Fotonálepka Horní Tanvald vznikla 
ve  spolupráci s  Wander Book s.r.o. Zatím 
máme verzi zimní s  krásnou fotografií 
Petra Poláka, ale chystáme i letní verzi.

Domluvili jsme prodejní místa, kde bu-
dete moci zakoupit všechny tyto předměty 
(vstupenky na  koncerty, turistické foto-
nálepky, CD i kalendáře 2022): – Kostel sv. 
Petra a Pavla při jednotlivých akcích, – Re-
cepce kempu Tanvaldský Špičák, – Zubní 
ordinace Tanvaldent s.r.o., Poštovní 284, 
Tanvald, vždy ve středu 15.00-17.30

Spolek Zachraňme tanvaldské kostely, 
MDDr. Daniela Šebestová předsedkyně 
spolku, místostarostka města Tanvald

Rok veřejné sbírky na opravu kostela sv. Petra a Pavla •
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Nejvýznamnější počin roku •
Milí přátelé, vážení spoluobčané,
situace ohledně nákazy covid-19 se 

v  momentě, kdy píšu tento příspěvek, ko-
nečně začíná měnit k lepšímu. Bohužel se 
to nedá říct o  nemocnicích, kam přísun 
pacientů s těžkým průběhem nemoci bude 
vrcholit za několik týdnů. To je jasným sig-
nálem toho, že ani Vánoce a konec roku ne-
přinesou odpočinek zdravotním sestrám, 
lékařům a dalším zdravotníkům. Ten, kdo 
si toto uvědomuje ve všech souvislostech, 
musel pochopit, že některé krásné před-
vánoční akce jsme zrušili. Rozhodnutí 
vzešlo z reálných obav o naše zdraví a ži-
voty, zvláště pak starších občanů. 

Pokud hodnotím tento rok z  pozice 
města, tak za  paradoxně největší počin 
nepovažuji výborně fungující školství, 

nemocnici, městský úřad, přebytkové hos-
podaření města, jeho kvalitní údržbu, re-
konstrukci domu sociálních služeb Kotva 
za  24 mil. korun, ani zdárné pokračování 
výstavby volnočasového areálu v  lokali-
tě okolo Autokempu Tanvaldský Špičák 
v  čele s  vyhlídkou Špička, asfaltovým 
pumptrackem, traily a perfektně fungují-
cím občerstvením, ani kompletně zrekon-
struovanou ulicí Palackého s  vyměněnou 
kanalizací a  vodovodním řadem či nová 
parkoviště a  tradičně krásně upravené 
parky... Za  nejvýznamnější počin roku 
2021 já osobně považuji zřízení očkova-
cího centra ve  sportovní hale v  Tanval-
dě. Musím tímto poděkovat společnosti 
SMRŽOMEDIC včele s  panem Hamříkem, 
že jsme se nenechali odradit různými, 

především administrativními překážka-
mi a  zařídili, že naši občané můžou tuto 
prokazatelně nejefektivnější obranu proti 
probíhající pandemii podstoupit v našem 
městě. Poděkování patří i  hejtmanovi Li-
bereckého kraje Martinovi Půtovi, který 
nám pomáhal vyřešit ty nepřekonatelné 
problémy. Pro někoho možná překvapivě, 
ale takto hodnotím nejvýznamnější počin 
města já.

S  optimismem, který mě provází po  ce-
lou dobu mého působení v  křesle staros-
ty, jsem přesvědčený, že příští rok ten 
náš vánoční strom rozsvítíme společně, 
za  dechberoucího zpěvu našich dětí a  se 
svařákem v  ruce. Přeji nám všem pevné 
zdraví.

Vladimír Vyhnálek, starosta města

Novoroční výstup na  Štěpánku se ne-
koná, ale pořadatelé budou na  Nový rok 
prodávat odznaky-placky a pamětní lístky 
u věže až do soumraku.                               -red-

V  září jsme šli zapomenutou naučnou 
stezku: Krajem zlatých olší. Ta začíná 
v údolí potoka Zlatník a stoupá starou ces-
tou nad silnicí do  Lhotky a  končí ve  Zlaté 
Olešnici. 34 účastníků bylo překvapeno, 
co vše se dozvěděli z  devíti informačních 
tabulí a z mapek, podle nichž jsme hledali 
další pokračování naučné stezky.

Další zářijový výlet byl do Nového Města 
p Smrkem. Prohlédli jsme si s průvodkyní, 
paní Vlastou Komárkovou i jeho historicky 
zajímavé okolí.

V říjnu pro nás Jana Humhalová připra-
vila výlet z Oldřichova v Hájích, Viničnou, 
Starou poutní cestou a po ní kolem mno-
ha památek do  Hejnic. Škoda, že památ-
ka „Zabitého mládence“ u původní poutní 
cesty, byla vrácena po  opravě až o  týden 
později.

Týden na to byl Arnoštem S. skvěle při-
pravený výlet do  Nové Paky. Po  projití 
křížové cesty a  nejbližšího okolí jsme ne-
opomenuli Suchardův dům a  Klenotnici 
drahých kamenů.

Na státní svátek vzniku republiky zorga-
nizovala naše aktivní turistka Růženka H. 
účast na  setkání krajů u  příležitosti ote-
vření turistické lávky přes frekventovanou 
silnici na  Stožeckém sedle, známějším 
spíše jako „Šébr.“

 V  prvním sněhu v  prosinci se vydala 
skupinka turistů ke  Karlovskému mostu 
u soutoku Jizerky s Jizerou podívat se, jak 
je dostavěný.

Před vánočními svátky jsme jeli do Kryš-
tofova údolí, prohlédnout si muzeum bet-
lémů a hraček. Hlavně však venkovní Jírův 
betlém, unikátní kašnu s čůrajícím Voříš-
kem a třetí orloj v republice postavený pa-
nem Martinem Chaloupkou.  

Zbytek roku jsme uklízeli naši klubovnu 
po stavebních pracích na sociálním záze-
mí, abychom mohli ve stísněných prosto-
rách oslavit příchod Nového roku.

Omezení srazů a  setkávání způsobilo, 
že tradiční Novoroční výstup na Štěpánku 

nepořádáme, ale náš turistický oddíl mlá-
deže Liščata tam budou od  10 hodin pro-
dávat odznaky a  diplomky těm, kteří tam 
do soumraku dojdou.

Na  výroční schůzi turistů byl zvolen 
nový výbor i  nový předseda. Stal se jím  
J. Průcha.

Děkujeme tímto odstupujícímu před-
sedovi A. Svárovskému za vše, co za dva-
náct let své fukce pro turistiku v Tanvaldě 
udělal.

Pepa Joe Kuna

Turistický most mezi kraji

Turistický most Šébr

Podzimní výlety tanvaldských turistů •Novoroční výstup •

liberec.rozhlas.cz | R–LBC |

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY  
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ  
DOBRÉ RADY 
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE

Liberec, Jablonec nad Nisou 102.3 FM  |  Frýdlant  97.4 FM 
Harrachov 107.9 FM  |  Semily 103.4 FM  
Jablonné v Podještědí 105.4 FM  |  Turnov 91.5 FM
Nový Bor 104.9 FM  |  Česká Lípa 94.3 FM
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Listopadové a prosincové dění na tanvaldském gymnáziu •
Vážení čtenáři Tan-

valdského zpravodaje, 
než se zanoříte do čte-
ní článku samotného, 
dovolte mi, abych vám 
všem jménem žáků, 
studentů i  personálu 

Gymnázia Tanvald popřál v  novém roce 
hlavně zdraví, štěstí a  osobní pohodu! 
Budeme je v  tomto roce potřebovat snad 
dvojnásob, trojnásob. A nenechme si naše 
životy otravovat tou lavinou negativních 
zpráv, jež se na nás neustále řítí. Takže na-
proti tomu vám posílám pár pozitivních 
vloček z naší školy.

Měsíc listopad s  sebou přinesl pro stu-
denty řadu atraktivních akcí. V rámci pro-
jektu NAKAP (Naplňování krajského akč-
ního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého 
kraje) se ročník sexta účastnil projektové-
ho dne na  Technické univerzitě v  Liberci. 
Cílem tohoto projektu je systémově zvý-
šit kvalitu vzdělávání v  Libereckém kraji 
na úrovni MŠ, ZŠ a SŠ a dále motivace žáků 
ke  vzdělávání v  polytechnických oborech 
a  navázání kvalitnější spolupráce mezi 
Technickou univerzitou v  Liberci a  střed-
ními školami v  regionu. A  rovněž mezi 
jednotlivými školami navzájem. A jak den 
hodnotily studentky Lucka a Maruška?

„Dne 10. 11. se naše třída sexta měla mož-
nost podívat do  kampusu Technické uni-
verzity Liberec. Byli jsme rozděleni do dvou 
skupin, pro každou naši průvodci připra-
vili jiný program. Naše skupina zamířila 
na uměleckou fakultu do budovy A. Hlavní 
náplní se nám stala hlavně grafická tvorba 
realistického, filmového nebo i  3D pozadí. 
Druhá půlka si zase vytvářela své vlastní 
odlitky ze sádry, které si následně mohli 
odnést. Domů jsme se vraceli obohaceni 
novými znalostmi a  polovina z  nás obtěž-
kána sádrovými modely. I když z nás všech 
asi umělci nebudou, exkurze se nám líbila.”

V rámci téhož projektu – NAKAP – naše 
škola v  prvním prosincovém týdnu orga-
nizovala dva tematické dny pro žáky pá-

Den otevřených dveří na  Gymnáziu Tanvald
Dne 9. 12. 2021 proběhl v prostorách tan-

valdského gymnázia den otevřených dve-
ří pro uchazeče o studium a jejich rodiče. 
Během bohatého programu ve formě pre-
zentací, plnění zábavných úkolů, chemic-
kých a  fyzikálních pokusů a  řešení kvízů 
se návštěvníci obeznámili se současností 
i  historií školy. Ředitelem školy, RNDr.Ja-
nem Kohoutkem, byli hosté informováni 
o  klíčovém zaměření zdejšího osmileté-
ho gymnaziálního vzdělávání, o studijním 
programu a  o  pozitivech studia v  Tanval-
du. K  nim bezesporu náleží přívětivá at-
mosféra školy, vysoká míra připravenosti 
a  úspěšnosti ze stran vysokoškolského 
studia a v neposlední řadě i dobrá doprav-
ní dostupnost ze všech směrů, tj. od Harra-
chova a Desné, Železného Brodu a Liberce 
a  Jablonce nad Nisou. Gymnázium těší 

stabilní zájem o  studium na  tomto typu 
střední školy a pro zájemce je zde možnost 
kdykoliv si sjednat schůzku za  účelem 
prohlídky školy a studijní náplně. Další ak-
tuální informace lze nalézt i na webových 
stránkách gymnázia.                                           IN

tých tříd ze Základní školy Tanvald, Spor-
tovní 576. Dny byly věnovány zajímavým 
a zábavným biologickým a fyzikálním po-
kusům v  laboratořích gymnázia. Ono vy-
zkoušet si něco, co jinde nelze vidět, třeba 
mikrosvět, který je nám běžně skryt, roz-
hodně stálo za to. A to soudě i dle nadše-
ných ohlasů páťáčků.

Ročník kvinta se dne 10. 11. vydal do pro-
stor liberecké iQLANDIe, kde, jak sdělila 
studentka Niky, zažil následující: „První 
program začal v  devět hodin, jednalo se 
o  vědeckou show z  různými chemickými 
pokusy. Velká část třídy se do  programu 
zapojila jako dobrovolníci, vyzkoušeli si tak 
pokusy jako například zapalování rukou 
(s využitím butanu, kdy ruce byly důkladně 
natřeny mýdlovou vodou), pokusy s  kapal-
ným dusíkem a  další. Po  této 45 minuto-
vé akci měla kvinta rozchod, prošla si celé 
vzdělávací centrum, zkusila si různé poku-

sy, někteří se účastnili i  pořádaných krát-
kých programů jako např. bouře blesků, 
ohnivé tornádo nebo interview s  tamním 
robotem.  V půl druhé, když si všichni prošli 
celou iQLANDIi, akce skončila.“

Dalším realizovaným projektem na naší 
škole jsou i takzvané Šablony, který jedna-
dvaceti studentům napříč ročníky vyššího 
stupně gymnázia přinesl tzv. Projektový 
den mimo školu. Ten se uskutečnil 26. 11. 
2021 v  prostorách Státního okresního ar-
chivu v  Jablonci nad Nisou. Studenti zde 
ve spolupráci s vyučujícím dějepisu a od-
bornou referentkou a zároveň archivářkou 
řešili badatelské úkoly týkající se historic-
kých pramenů z oborů paleografie, heral-
diky a dalších. Rovněž měli cennou příleži-
tost seznámit se s provozem archivu, jeho 
prostorami a archiváliemi. Z nich zejména 
zaujaly zde uložené kroniky tanvaldského 
gymnázia z rozmezí 50.-90. let 20. století.

A  o  zbytku dění prosincového a  o  tom 
lednovém zase v únorovém čísle!              IN

Putování Zlatou stezkou Českého ráje 
(Marek Řeháček a  Jan Pikous) / Krajina 
skal – Toulání Lužickými horami (Martin 
Řeháček s  kresbami Petra Poldy) / Píseň 
o  lese (Siegfried Weiss, Gustav Leutelt) / 
Tichými stezkami z  Jizerských hor k  Ral-
sku po  stopách Rudolfa Kauschky (Siegf-
ried Weiss). V prodeji je opět kniha S Bílým 
rytířem za  sv. Jakubem (Martina Josífek 
Zelinková). Těšíme se na vaši návštěvu.  IC

Knižní novinky
v  nabídce infocentra

Upozornění
Infocentrum Tanvald bude v pondělí

3. 1. 2022 z důvodu inventury zavřeno.
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 V  poslední době není tak jednoduché 
ukázat dětem, čím se živily dřívější ge-
nerace v  našem kraji. Proto jsme moc 
rádi navštívili sklářskou dílnu v  chalupě 
V  Záhoří, kde pan Hartl (mistr jablonec-
ké sklářské střední školy) vyrábí tradiční 
skleněné figurky. Svou dílnu otevřel ve-
řejnosti. Měli jsme možnost nejen jeho 
práci pozorovat, děti dostaly do  ruky 
skleněné tyčinky a pokoušely se sklo nad 
kahanem roztavit, ti šikovnější vyrobit 
kuličku. 

Pro dospěláky jsou tu připraveny i  ví-
kendové workshopy, během kterých si při-
čichnou ke sklářské práci zblízka a po dvou 
dnech si odnášejí jednoduchý výrobek.

Pro nás byla příjemná blízkost skalní vy-
hlídky Finkův kámen, tu jsme zdolali ces-
tou necestou. Slunečný výhled nám byl 
odměnou.

Počátek Adventu jsme přivítali tradiční 
školní akcí – přespáváním ve škole. Prvňá-
ci se ohromně těšili, i  když  některé stálo 
trochu přemáhání odtrhnout se od rodičů. 
Díky nečekanému výpadku elektrického 
proudu se však adventní dílnička zvrtla 
ve  „strašidelnou školu“. Ještě že jsme byli 
vybaveni baterkami a  svíčkami. Černou 
hodinku jsme vyplnili zpěvem, četbou, ale 
i pouštěním LEGO mašinek.

My se čerta nebojíme a raději skotačíme •
„Kdo to klepe? Bílý pán. Mikuláš dnes při-

šel k nám.“ Těmito slovy přivítaly děti v ZŠ 
Horní Tanvald páteční návštěvu ve  ško-
le, která přišla nejen do 3. a 4. tříd. Strach 
v  očích dětí byl od  rána veliký, a  proto se 
čertice Pavla a  Lenka rozhodly, že se obě 
třídy promění v  čertovské komnaty plné 
malých čertíků. Čekání na  čerta si spo-
lečně zpříjemnily různými čertovskými 
disciplínami. Tančilo se, zpívalo, malovalo, 
skládalo. Prolézal se čertovský tunel, čer-
ti svými ocásky poráželi kuželky. Říká se, 

Mikulášská nadílka na Masaryčce  •
Ani letos na  naše 

děti z prvního stupně 
Mikuláš s  andělem 
a  čerty nezapomněli. 
V  pátek 3. prosince 
2021 ožila Masary-
kova základní škola 

Tanvald čerty a andělem, samozřejmě ne-
směl chybět ani Mikuláš. Žáci 9.A připravili 
pro své spolužáky i děti z mateřských škol 
(Šumburk, Radniční ulice) tradiční miku-
lášskou nadílku. 

V očích těch nejmenších byl občas vidět 
trochu strach, sem tam ukápla i  slzička. 
Ale ani tentokrát si čerti do  pekla nikoho 
neodnesli, protože Mikuláš uvěřil slibům, 
že příští rok už žádné zlobení nebude. Tak 
uvidíme za rok… 

Společně se zpívaly vánoční písničky, 
sem tam zazněla i  básnička s  mikuláš-

Listopad na Šumburku •

že čerti mají mlsné jazýčky, tak poslepu 
hádali různé dobroty. K prokázání dobré-
ho čertovského hmatu museli uhádnout 
předměty ve  starém čertovském pytli. 
Čertovské úkoly byly zapeklitě těžké, ale 
čertovský den jsme si parádně užili a  za-
končili při společném tanci všech čertí-
ků. Čertovský den pomalu končil a  čertí-
ci obou tříd získali čertovské vysvědčení 
plné jedniček.

Za ZŠ Údolí Kamenice
Pavla Pelouchová

skou tématikou. Na oplátku všichni dostali 
malou odměnu. Děti i Mikuláš s andělem 
a čerty si tento školní den opravdu užili.

Daniela Pěničková

Moc milé adventní setkání nás čeka-
lo na  příchovické faře, kam nás do  kruhu 
kolem adventního věnce pozval pan farář 
Jiří Smolek. Myslím, že i  na  ty, kteří ještě 
předvánoční čas tolik nevnímali, tu dýchlo 
kouzlo Vánoc spojené s  vánočním příbě-
hem, klidem a  první sněhovou nadílkou, 
která každým rokem promění Příchovice 
v pohádkovou vesnici, kam lze utéct z ruš-
ného Tanvaldu.                         Milena Šostková
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Divadelní spolek
E. F. Burian Tanvald •

Ze všeho nejdříve přejeme přátelům na-
šeho divadelního studia, ale samozřejmě 
i  ostatním, vše nejlepší v  roce 2022. Pře-
jeme všem hodně zdraví a  úspěchů jak 
v osobním, tak i v profesním životě. A ať se 
nás už ta „ potvora mrňavá“ Covid konečně 
pustí a nechá nás normálně žít ! S tím totiž 
souvisí i činnost našeho souboru. Snažíme 
se, snažíme, ale Covid nám dál hází klacky 
pod nohy. A i přesto pokračujeme ve stu-
diu nové divadelní komedie ze současnos-
ti a snad to zdárně dotáhneme do  konce. 
Samozřejmě dáme včas vědět všem našim 
divadelním přátelům, až se bude blížit ten 
toužebně očekávaný okamžik, a to je pre-
miéra. 

Ještě mi dovolte poděkovat za vaši úžas-
nou dosavadní přízeň, protože bez diváků 
se prostě divadlo dělat nedá. Moc si váží-
me toho, že jste nás vždy v Tanvaldě a okolí 
podporovali bohatou návštěvností našich 
představení. A tohle všechno by samozřej-
mě nebylo možné bez našeho zřizovatele, 
Městské kulturní kanceláře Města Tanval-
du v  čele s  Petrem Hamplem. Moc a  moc 
všem děkujeme.

A i náš soubor se přidává k celostátní vý-
zvě: „Nechte se co nejdříve naočkovat pro-
ti Covidu!“ I to pomůže v tom, že budeme 
moci kulturně žít, tak jako dříve. Moc se tě-
šíme na to, až se zase sejdeme v sále kina 
Jas Járy Cimrmana.

Za DS E. F. Burian Tanvald, 
Dana Hozdová

O  testování, karanténách, absencích, 
suplování atd. není třeba psát, tyto nebo 
problémy podobné řešíme úplně všich-
ni ve  všech oborech každodenního živo-
ta. Na sportovce jsme se snažili a stále se 
snažíme fungovat běžným školním živo-
tem, ač se řada vzdělávacích, sportovních 
či kulturních školních akcí ruší nebo pře-
souvá. Co se všechno u nás událo?

17. listopad 
Téměř všechny třídy naší školy si při-

pomněly listopadové události, a  to nejen 
ve  škole, ale i  v  terénu... Vydaly se na  sa-
moobslužnou tematickou listopadovou 
stezku podél bobové dráhy až na vyhlídku 
Špička, kterou pro školy i  širokou veřej-
nost připravilo SVČ Tanvald. Tímto jim ve-
lice děkujeme a těšíme se na další. 

Deváťáci se připravují na volbu povolání
V úterý 16. 11. 2021 navečer se ve školní 

restauraci Scolarest uskutečnilo setkání 
zástupců ředitelů středních škol  z  okolí 
s žáky a rodiči našich osmáků a deváťáků. 
Potěšil nás zájem žáků a rodičů i účast zá-
stupců šestnácti středních škol. Věříme, 
že vycházející žáci už mají jasno a teď jen 
zbývá napnout všechny své síly a  učit se, 
učit se, učit se…

Podpora čtenářství
V  letošním roce se ve  škole významně 

rozpohybovala školní knihovna a  vše, co 
s  ní souvisí. V  rámci dotačního progra-
mu Šablony III v knihovně probíhají hned  
2 čtenářské kluby. Staré knížky jsme vy-
řadili, nabídli za symbolický poplatek 10,- 
Kč, něco se odvezlo do sběru. Pár kaček se 
vydělalo a  postupně budeme doplňovat 
„knižní park“ o nové zajímavé knižní titu-
ly. Děkuji paní učitelce Reifové, která se 
o  knihovnu stará a  vymýšlí další čtenář-
ské aktivity jako třeba adventní pohádko-
vé hádanky pro žáky z I. stupně. Sedmáci 
v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti vy-
razili do  Krajské vědecké knihovny do  Li-
berce na  program „Letem literárním svě-
tem“ a prý to bylo moc fajn. 

Sportem žijeme stále a pořád
Krom hodin tělocviku mají prvostup-

ňoví žáci možnost navštěvovat pohybové 
hry, které si moc užívají. Druhostupňo-
ví sporťáci trénovali na  fit testy, šplhali, 
cvičili gymnastiku – bodované podzimní 
disciplíny do  celoroční soutěže „Sporto-
vec školy“. Všechny třídy to pak proklá-
daly kolektivními hrami: házená, basket-
bal, streetball, frisbee, florbal.. Ve florbale 
exceloval tým z  prvního stupně, který se 
zúčastnil okresního turnaje Čeps cup 
a  přivezl si krásné druhé místo z  osmi 
zúčastněných týmů. Obrovská gratulace! 
Prioritně zájemci ze šestých a  sedmých 
sportovních tříd nafasovali běžecké vy-
bavení a absolvovali první tréninky na za-
sněženém stadionu. Hned po  vánočních 
prázdninách je čekají lyžařské kurzy na Ji-
zerce. Ve chvíli, kdy článek píši, se podařilo 
nastříkat „ledařům“ kluziště, které často 
a rádi využíváme na hodiny tělocviku, moc 
děkujeme.

Adventní čas ve škole
Ve  škole se peklo, tvořila se keramika 

a jiné vánoční dárky pro rodiče, zpívaly se 
koledy, točila se videa. O adventu a vánoč-
ních zvycích přijel žákům povyprávět pří-
chovický kněz pan Smolek. Paní učitelka 
Tomíčková uspořádala každoroční vánoč-
ní sbírku pro útulek Dášenka. Děkujeme 
všem, kteří jste přispěli. Nasbíralo se toho 
opravdu hodně. Na  oplátku přijela paní 
Kubištová z  útulku se svými čtyřnohými 
kamarády…Skvostná vánoční výzdoba 
školy byla letos pod taktovkou paní učitel-
ky Navrátilové a jejich žáků, palec nahoru 
a  veliké díky. Dlouho připravovaná Miku-
lášská družina z  9. B se dostala den před 
nadílkou do  karantény. Narychlo, ale po-
hotově zareagovala 9. A a Mikuláš do Spor-
tovky k radosti všech přeci jen dorazil. 

Projektové dny na  tanvaldském gym-
náziu

Páťáci si užili projektové dny s  přírod-
ními vědami na  tanvaldském gymnáziu. 
Ve dvou skupinkách si žáci během celého 
dopoledne vyzkoušeli zapojování elek-
trických obvodů a  podrobně prozkoumali 
svět pod mikroskopem v  nové moderní 
učebně. Velmi děkujeme Gymnáziu Tan-
vald a všem lektorům a těšíme se na další 
spolupráci. 

Business Talent
Obrovské poděkování všem, kteří pod-

pořili náš tým z 8. A ve složení Ami Zbih-
lejová, Anička Votrubová, Melča Hanušová 

Něco z dění na Sportovce •
a  Kuba Poselt v  projektu Business Talent 
a získali cenu veřejnosti. Tou je - „Pošli tří-
du do IQ landie“. Gratulujeme.

Závěrem bych ráda poděkovala rodičům 
za  příjemnou spolupráci, velmi děku-
ji všem svým kolegům a  zaměstnancům 
za jejich práci a  ochotu pomoci v  časech 
ne úplně jednoduchých, děkuji městu 
Tanvald za  obrovskou podporu. Do  nové-
ho roku přeji všem hlavně pevné zdraví 
a klidnou a veselou mysl.  

Jana Tůmová
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V lednu 2022 oslaví životní jubileum

Srdečně blahopřejeme oslavencům
Pokud si někdo nepřeje být uveden v TZ, 

stačí zavolat na tel.: 483 369 671
(Pozor na termín uzávěrky TZ!)

Libuše Preislerová
Jiří Kubínek
Marie Horecká
Alena Draxlerová
Eva Šídová
Miroslav Urbánek
Jarmila Papírníková
Marie Hofírková
Jaroslava Novotná
Ladislav Samek

Antonín Šilhán
Alžběta Kalaziová
Magdalena Palová
Lubomír Benda
Jaroslava Brožková
Milan Bukovjan
Miroslav Jerie
Alexander Šandor
Helena Zahradníková

Senior klub Tanvald Šumburk n. D.
Senior klub II  Tanvald – Výšina

S politováním oznamujeme, že vzhle-
dem k tomu, že stále není jasné, jak se 
bude situace vyvíjet, nejsou zatím plá-
nované žádné akce pro seniory. Věří-
me, že se situace brzy uklidní a znovu 
se budeme moci setkávat. Do  nového 
roku přejeme pevné zdraví a  dostatek 
optimismu!

Na ledu se nestárne •

Vzpomínka pro povzbuzení •

Po přestávce dlouhé téměř dva roky, vy-
nucené covidem, začíná se v  CZ opět zá-
vodit v krasobruslení. Jana Přibylová toho 
využila, aby si prověřila formu před po-
hledy rozhodčích. Jako současná nejstar-
ší aktivní krasobruslařka na  světě má při 
závodech „těžké“ soupeřky, protože kate-
gorie ADULT v CZ je vypsána pro všechny 
závodnice od  16 let a  starší! Závodilo se  
13. 11. v Ústí nad Labem a 28. 11. 2021 v Cho-
mutově. S výsledky je Jana velice spokoje-
ná, protože bodové ocenění jejich jízd se 
pohybuje na  úrovni, která ji na  minulých 
světových závodech zajišťovala zisk me-
dailí.                                                                         -red-

Touto povzbuzující vzpomínkou je pro 
nás ze spolku zdravotně postižených účast 
na rekondici v Chlumu u Třeboně 17. – 26. 
června 2021.

Po dlouhé době plné zákazů kvůli koro-
naviru, osamění i obav ji pro nás narychlo 
zajistily vedoucí rekondice paní Švecová 
a Běhounková.

Vítali nás noví majitelé zařízení, zreno-
vované ubytování, chutně vařící usměvaví 
kuchaři, sluníčko, rybník Hejtman a 10 dní. 
Jaké budou, záleželo na  nás. Stará zmen-
šená parta a nováčci nezklamali, bylo nám 
dobře. Slunečné horké dny a rybník s tep-
lou vodou před námi nás lákaly od  rána 
do večera. Koupali jsme se mezi cvičením, 
před výlety i  po  nich, osvěžovali jsme se 
povídáním ve  veselých kroužcích i  dlou-

hým plaváním na  klidné hladině. V  ne-
daleké Třeboni jsme si při procházkách 
a  v  kavárničce připadali jako „šviháci lá-
zenští“. V hezkém a zajímavém Jindřicho-
vě Hradci jsme se kochali kapkami vody 
ve  světelných efektech s  hudbou. Někte-
ří z nás jsme si ve středu města u kostela 
při překračování 15. poledníku východní 
délky přáli zdraví sobě i  blízkým a  konec 
pandemie. Snad se to splní letos. K dobré 
pohodě přispívaly tanečky, písničky, dů-
vtipné masky, spousta vtipů, výhry i  pro-
hry v karetních soubojích, veselé příhody 
a nová kamarádství.

Všechno nám dodalo sílu, radost, chuť 
do života, ze které teď můžeme čerpat. Tě-
šíme se na letošní rekondici.

Spokojení účastníci rekondice
K vánoční atmosféře jistě přispěl i nádherný 
betlém na Šumburku ve Vítězné ulici.
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Co projednala rada města  
Výběr z usnesení Rady města Tanvald dne 
24. 11. 2021
■ RM rozhodla na  základě vydaného 
a  zveřejněného záměru pronajmout části 
pozemkové parcely č. 167/1 na  dobu urči-
tou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 panu Petru 
Borovskému, IČ 498  83  011, Haratice 141, 
Plavy.
■ RM:
1/ na  základě vydaného a  zveřejněného 
záměru rozhodla pronajmout část po-
zemkové parcely č. 328/66 (ostatní plocha) 
o výměře 40 m2 v katastrálním území Ta-
nvald panu K. za účelem zřízení zahrádky 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou za nájemné ve výši 6,00 Kč/m2/rok;
2/ schvaluje nájemní smlouvu mezi měs-
tem Tanvald a  panem K. týkající se pro-
nájmu části pozemkové parcely č. 328/66 
v katastrálním území Tanvald podle před-
loženého návrhu.
■ RM souhlasí se zřízením věcného bře-
mene – služebnosti ve prospěch stavební 
parcely č. 583 v katastrálním území Šum-
burk nad Desnou, jejíž součástí je stavba: 
Šumburk nad Desnouč.p. 487,
■ RM rozhodla provést rozpočtové opat-
ření č. 69/2021, které spočívá v  přijetí 
a odeslání nevyčerpaných dotačních pro-
středků Základní školy Tanvald, Sportovní 
576 ve výši 84.773,85 Kč a Masarykovy zá-
kladní školy, Školní 416 ve výši 73.544,10 Kč 
na  základě podaného finančního vypořá-
dání.
■ RM rozhodla provést rozpočtové opat-
ření č. 70/2021, kterým uvolnila na projekt 
„Mobilní podium pro kulturní akce měs-
ta“ částku ve výši 250.484 Kč z rozpočtové 
kapitoly Převod hospodářského výsledku 
z minulých let.
■ RM rozhodla provést rozpočtové opat-
ření č. 71/2021, kterým uvolnila na  mi-
mořádné odměny strážníkům MP částku 
ve výši 15.000 Kč.
■ RM rozhodla v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném znění 
schválit příspěvkové organizaci Středisko 
volného času Tanvald použití fondu inves-
tic ve výši do 60.000 Kč na výrobu a mon-
táž mříží na suterénní dveře.
■ RM rozhodla v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném znění 
schválit příspěvkové organizaci Základní 
škola Tanvald, Sportovní 576 použití in-
vestičního fondu takto: 91.150 Kč oprava 
elektroinstalace v přízemí školy, 34.200 Kč 
úprava WC na  bezbariérové, 35.401 Kč 
oprava schodiště před hlavním vchodem 
a  vstupu do  školy, 36.892 Kč oprava elek-
troinstalace ve  školní jídelně, 27.951 Kč 
oprava dlažby na  chodbě a  venkovního 
schodiště v budově č. p. 589.
■ RM jako zřizovatel příspěvkové orga-
nizace ZŠ Tanvald, Sportovní 576 v  ná-
vaznosti na  své usnesení č. 304/21/2020 
ze dne 26. 10. 2020 souhlasí s  použitím 
nespotřebovaného příspěvku na  provoz 

z roku 2020 takto: 51.075 Kč na zřízení nové 
třídy a její vybavení, 85.015 Kč na pořízení 
interaktivní tabule, dataprojektoru a  py-
lonového pojezdu, 34.218 Kč na  opravu 
podlahy a malby v nové učebně, 105.270 Kč 
na  stravování zaměstnanců, které nelze 
hradit z ONIV, 24.422 Kč na zvýšené nákla-
dy na hygienická opatření.
■ RM rozhodla schválit Smlouvu o  dílo 
na stavební úpravy v 3. NP objektu č. p. 350, 
Krkonošská ul., Tanvald uzavřenou mezi 
městem Tanvald a  Ing.  Petrem Hynkem, 
projekty staveb, Krkonošská 638, 468  41 
Tanvald a  provést rozpočtové opatření č. 
72/2021, kterým uvolnila na  akci „Rekon-
strukce 3. NP v budově č. p. 350, ul. Krko-
nošská, Tanvald“ částku ve  výši 51.000 Kč 
z rozpočtové rezervy.
■ RM:
1/ souhlasí s poskytnutím peněžitých darů 
fyzickým osobám, které nejsou členy za-
stupitelstva, za výkon funkce člena Komi-
se pro občanské záležitosti v roce 2021;
2/ v souladu s § 102 odst. 2 písmn. h) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění jmenuje členkami Ko-
mise pro občanské záležitosti paní B., paní 
P. a paní V.
■ RM schvaluje vyplacení odměn ředite-
lům škol a školských zařízení za II. pololetí 
2021 ve  výplatním období za  měsíc listo-
pad 2021.
■ RM souhlasí s  pokácením 2 ks jasanů 
rostoucích naproti objektu č.p. 169, Kostel-
ní ul., Tanvald.
■ RM souhlasí s  pokácením 1 ks břízy 
rostoucí naproti objektu č.p. 449, Jiráskova 
ul., Tanvald.
■ RM projednala žádost spolku Za-
chraňme tanvaldské kostely, z.s., se sídlem 
Poštovní 284, Tanvald o poskytnutí finanč-
ního daru na opravu krovu kostela sv. Pet-
ra a Pavla na Horním Tanvaldě a rozhodla 
schválit rozpočtové opatření č. 73/2021, 
kterým uvolnila k  tomuto účelu část-
ku ve  výši 6.000 Kč z  rozpočtové rezervy, 
a rozhodla schválit Darovací smlouvu č. 34 
mezi městem Tanvald a spolkem Zachraň-
me tanvaldské kostely dle předloženého 
návrhu.
■ RM potvrzuje ve  funkci stávající ře-
ditelku Střediska volného času Tanvald, 
příspěvková organizace paní Mgr. Helenu 
Beranovou na 6 let, tj. do 30.11.2027.
Upraveno podle obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů.

Výběr z  usnesení ze zápisu zasedání Za-
stupitelstva města Tanvald konaného 
dne 10. 11. 2021
IV.
K majetkoprávním záležitostem
■ ZM:
1/ v souvislosti s výkupem pozemkové par-
cely č. 1932/9 (ostatní plocha – dráha) o vý-
měře 547 m2 v katastrálním území Tanvald 
od České republiky – Správy železnic, stát-
ní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 
Praha – Nové Město za účelem vybudová-

ní sběrného dvora souhlasí:
a) s technickými podmínkami uvedenými 
v bodě A. dopisu Správy železnic, státní or-
ganizace č.j. 76632/2020-031(3) ze dne 1. 9. 
2021;
b) s prohlášením, že město Tanvald přebírá 
spolu s  nabývaným majetkem i  případné 
ekologické závazky s tímto majetkem spo-
jené, a že na sebe bere povinnost plynoucí 
z  jejich odstraňování a  nebude od  prodá-
vajícího požadovat jejich náhradu;
2/ a) ruší své usnesení č. IV/1 ze dne 15. 9. 
2021 týkající se prodeje části pozemkové 
parcely č. 851/1 (trvalý travní porost) o vý-
měře 120 m2 v  katastrálním území Šum-
burk nad Desnou;
b) na  základě vydaného a  zveřejněného 
záměru rozhodlo prodat část pozemkové 
parcely č. 851/1 (trvalý travní porost) v ka-
tastrálním území Šumburk nad Desnou 
označenou podle geometrického plánu 
č.  1154-206/2021 jako pozemková parce-
la č. 851/4 (trvalý travní porost) o  výmě-
ře 119  m2 firmě Severočeská vodárenská 
společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 
Teplice  za účelem výstavby čerpací stani-
ce pitné vody v  rámci stavby „JN 032  058 
Tanvald, Český Šumburk – náhrada vodní-
ho zdroje“ za kupní cenu ve výši 25.000 Kč;
3/ na  základě vydaného a  zveřejněného 
záměru rozhodlo prodat pozemkovou 
parcelu č. 1681/4 (trvalý travní porost) o vý-
měře 97 m2 v katastrálním území Tanvald 
manželům H. za účelem rozšíření zázemí 
u  rodinného domu č.p. 80, Žďár, Tanvald 
za kupní cenu ve výši 43.500 Kč;
4/ nesouhlasí s prodejem pozemkové par-
cely č. 171/4 o výměře 428 m² a pozemkové 
parcely č. 171/5 o výměře 790 m², vše kata-
strální území Tanvald;
5/ rozhodlo část pozemkové parcely 
č.  307/18 (ostatní plocha – ostatní komu-
nikace) o výměře cca 65 m2 v katastrálním 
území Tanvald neprodávat;
6/ rozhodlo pozemkovou parcelu č. 210/1  
(trvalý travní porost) o  výměře 2839  m2 
v  katastrálním území Šumburk nad 
Desnou neprodávat;
7/ v návaznosti na usnesení č. IV/1 ze dne 
16. 9. 2020 týkající se prodeje ppčk. 719/12 
v  katastrálním územ Tanvald manželům 
Č. za  účelem výstavby rodinného domu 
■ ZM: 
b) rozhodlo zrušit své usnesení č. IV/1 ze 
dne 16. 9. 2020 týkající se prodeje pozem-
kové parcely č. 729/12 a  spoluvlastnické-
ho podílu ve  výši 1/18 vzhledem k  celku 
na  pozemku označeném jako pozemková   
parcela č. 1861/1, vše v katastrálním území 
Tanvald;
c) rozhodlo vydat záměr na  prodej po-
zemkové parcely č. 729/12 (trvalý travní 
porost) o výměře 1548 m2 a spoluvlastnic-
kého podílu ve výši 1/18 vzhledem k celku 
na  pozemku označeném jako pozemková 
parcela č. 1861/1 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace), vše v  katastrálním území 
Tanvald manželům Č. za  účelem stavby 
rodinného domu.
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Hned s prvními prosincovými dny se to 
u  nás ve  Středisku volného času Tanvald 
vánočně rozvonělo. Nejprve se o  to po-
staralo cukroví - rohlíčky, které pekly děti 
na  kroužku vaření. Neodolatelná vůně 
vanilky se domem linula několik dní, než 
ji vystřídalo perníkové koření. To si na tra-
diční odpolední akci přišla upéct a  ozdo-
bit perníčky asi desítka slečen školou po-
vinných a  jeden mladý pán. Kuchtíci byli 
opravdu šikovní, nespálili ani jeden plech. 
Za zdobení čertů, komet a srdíček sněho-
vou polevou by se nemusela stydět ani za-
čínající cukrářka.

Další adventní akci pro školáky, kterou 
se v  této nejisté koronavirové době po-
dařilo zrealizovat, představovalo tradiční 
Dárkování. Konalo se v sobotu 4. 12. 2021. 
Necelá dvacítka holek a kluků se v průbě-
hu dopoledne střídala ve čtyřech dílnách. 
Nahoře v  keramice se 3D technikou zdo-
bily dárkové krabičky, ve  výtvarce se líhli 
kouzelní vánoční skřítci. Dole v  kutilské 
dílně se z březových polínek rodili dřevění 

andílci, v klubu to zase vonělo po roztave-
ných voskovkách. To si děti zkoušely en-
kaustiku a zdobily si tak vánoční přáníčka 
a dárkové tašky.

Tvůrčí činnosti to byly rozmanité. 
Od  kreslení, lepení a  stříhání přes šití, 
broušení a  zatloukání až po  práci s  hor-
kou žehličkou. Nálada byla prima adventní 
i  díky vánočním písním a  koledám, které 
jsme si k  práci pouštěli. Děti odcházely 
spokojené s  krabicemi plnými dárečků, 
a to nás moc těší!

Ne každého však baví něco tvořit nebo se 
mu na  to nedostává času, přesto by chtěl 
mít doma vánočně nazdobeno či věnovat 
dárek vyrobený ručně a  od  srdce. Proto 
jsme v tanvaldské knihovně spolu s další-
mi tvořivými dušemi připravili adventní 
prodejní výstavu. 

Kdo si přišel půjčit knížku, mohl si zá-
roveň odnést i  keramický svícen, ozdobu 
na stromeček vyrobenou technikou Tiffa-
ny, ušitou taštičku nebo polštářek. Všem, 
kteří si od  nás drobnůstku pořídili, moc 
děkujeme. Doufáme, že výrobky udělaly 
radost a pomohly navodit tu správnou vá-
noční atmosféru i doma.

Vzpomínáte na  naši výzvu Andělské 
zdobení? Jak dopadla, se můžete přijít po-
dívat k  budově SVČ a  do  Galerie na  plo-
tě u  našeho hřiště. V  galerii najdete ob-
rázky dětí z  kroužků keramiky, Výtvarně 
keramického kroužku pro předškoláky 
a kroužku Kouzelná baterka. Chodbu nám 
zdobí andílci od Aničky Josífkové, Ctiborka 
Fidlera a  jeho sestřičky Rozárky či Víteč-
ka Novotného. Vchod a okna stráží andělé 
z naší dílny.

Malovaní andílci měli zdobit také plot 
kolem našeho hřiště. Nakonec jsme však 
dostali jiný nápad. Protože situace kolem 
covidu v  tomto období není jednoduchá, 
zdravotníci, učitelé a všichni v „první linii“ 
dostávají pěkně zabrat, bere se to jako sa-
mozřejmost a  nikdo už jim s  prodlužující 
se pandemií netleská z balkonu, chtěli by-
chom to alespoň malinko napravit. A  tak 
ve  dnech, kdy píšeme tyto řádky, připra-
vujeme Andělskou stezku věnovanou 
především těmto lidem, skvělým profesi-
onálům, bez kterých bychom se neobešli 
a kterým stále a čím dál víc patří obrovské 
DÍKY!

Pokud se vše podaří, stezku najdete 
v zimním čase opět v přírodě, na čerstvém 
vzduchu – v lese mezi penzionem Bobov-
ka a rozhlednou Špička. (Vystřídá tak stez-
ku k 17. listopadu.) Bude se jednat o takové 
„andělské zastavení, rozjímání“. A jak jsme 
již psali, o projev díků všem, kteří si to tolik 
zaslouží! A aby stezka bavila i ty nejmenší, 
součástí bude také malý pohádkový kvíz.:) 
Podrobné informace zveřejníme na webu 
www.svctanvald.cz a  našem Facebook 
profilu Středisko volného času Tanvald.

Děkujeme všem dětem a  dospělým, 
účastníkům kroužků, akcí a  podporova-
telům za přízeň v roce 2021, i když se věci 
v  této „podivné“ době často nemohly dít 
tak, jak by si všichni zasloužili a  jak jsme 
to měli v plánu. Snad jste si užili pohodové 
Vánoce. Do nového roku všem přejeme, ať 
je hravý a hlavně zdravý! Už teď se těšíme 
na další milá setkání s vámi… 

Za SVČ Tanvald Alena Bartovská

  •
8/ rozhodlo zrušit své usnesení č. IV/2 
ze dne 15. 9. 2021 na  základě odstoupení 
manželů S. od koupi pozemkové parcely č. 
237/1 (trvalý travní porost) o  výměře 2101 
m2 v katastrálním území Tanvald; 
9/ schvaluje rozpočtové opatření  
č. 66/2021:
KAPITÁLOVÉ Výdaje
Pumptrack Tanvald + 283.140 Kč
Financování  Převod hospodářského vý-
sledku z minulých let + 283.140 Kč
10/ ve  věci žádosti Klubu českých turistů 
Tanvald, z.s. o  zvýšení dotace z  rozpočtu 
města na opravu sociálního zařízení v klu-
bovně U rozvodny 491 ZM: 

1) schvaluje poskytnout dotaci ve  výši 
30.000 Kč Klubu českých turistů Tanvald, 
z.s., se sídlem U rozvodny 491, Tanvald
2) schvaluje rozpočtové opatření  
č. 67/2021:
3) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o po-
skytnutí neinvestiční dotace č. 16/2021 
mezi městem Tanvald a  Klubem českých 
turistů Tanvald z.s., se sídlem U rozvodny 
491, Tanvald dle předloženého návrhu.
11/ schvaluje pořízení zimního setu KIO-
TI CK3310 H s  příslušenstvím pro zimní 
údržbu místních komunikací a  schvaluje 
rozpočtové opatření č. 68/2021: 
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY + 1.100.000 Kč

KAPITÁLOVÉ Výdaje: pořízení komunální-
ho traktoru KIOTI CK3310 H   737.965 Kč, 
pořízení sněhové frézy WESTA 36L-1400 
s příslušenstvím   241.150 Kč, pořízení na-
táčecí radlice P&L 150 cm 49.005 Kč, po-
řízení rozmetadla ROKI 150 l s  příslušen-
stvím   71.880 Kč 
V. 
■ ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku 
města Tanvald č. 1/2021, o místním poplat-
ku za  obecní systém odpadového hospo-
dářství dle předloženého návrhu se  saz-
bou poplatku 720 Kč.
Upraveno podle obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů.

Dění ve Středisku volného času Tanvald •
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Programová nabídka:
www.centrumajak.cz
Facebook: 
Rodinné centrum Maják, 
Tanvald

Ohlédnutí za rokem 2021
Loňský rok byl takový, jaký byl, ale mu-

sím říct, že oproti roku 2020, kdy jsme byli 
všichni novou situací zaskočení, jsme se 
v  tom už naučili chodit a  máloco nás pře-
kvapilo. Dopolední programy jsme ten-
tokrát nezrušili, ale přizpůsobili jsme je 
vždy aktuální situaci. V dobách omezení se 
k nám klienti museli telefonicky objednat, 
abychom nepřesáhli povolenou kapacitu 
osob, které se mohou setkat uvnitř. V době 
lockdownu jsme hernu půjčovali alespoň 
jedné rodině, aby maminky s  dětmi moh-
ly změnit prostředí a  nebyly jen zavřené 
doma.

Podařilo se uskutečnit spoustu akcí, ně-
které jsme přesunuli do onlinu, jiné jsme 
ale bohužel museli zrušit.

Krušný byl leden a  únor, kdy jsme ne-
mohli realizovat oblíbený Karneval pro 
nejmenší. Nebyla ani jarní burza obleče-
ní, hraček a  sportovního vybavení. Bylo 
dost těžké cokoliv plánovat, protože nikdo 
netušil, co bude za týden, natož za měsíc. 
Za  největší ztrátu považujeme nejen 
my, ale i  rodiče a  děti, neuskutečněnou 
Cestu lesem pohádek. Ke  Dni dětí jsme 
připravili alespoň krátkou procházku 
s  plněním úkolů. Akce neměla nic spo-
lečného s  tradiční Cestou lesem po-
hádek. Konala se jinde a  jinak. Museli 
jsme ji pojmout tak, aby nebyla masová 
a  mohla proběhnout s  ohledem na  aktu-
ální opatření. Cestou děti plnily jednodu-
ché úkoly a  pohádkové bytosti si po  ces-
tě musely pouze představovat. Jediný, 
s kým se potkaly, byl v cíli strážce pokladu. 
S touto Pohádkovou cestou, rodinnou gri-
lovačkou a  Květinovou stopovanou jsme 
se přihlásili k  Festivalu rodiny, který se 
koná vždy mezi Dnem matek a Dnem otců 
pod záštitou Sítě pro rodinu v  čele s  Rut 
Kolínskou.

Na  začátku roku jsme vyhlásili termíny 
pro prázdninové příměstské tábory. O tuto 
službu rodinám je velký zájem a  některé 
turnusy byly obsazené během několika 
hodin. Šest týdnů zde děti zažívaly dobro-
družství, vydávaly se na výlety a kreativně 
tvořily. Během konání táborů jsme vyhla-
šovali venkovní aktivity, vycházky do okolí, 
výlety, srazy rodin na hřištích, na zahradě 
apod. V době, kdy se tábory nekonaly, jsme 
otevřeli centrum na  dopoledne pro ma-
minky s dětmi přibližně dvakrát v týdnu.

Maják oslavil 20 let
Při té příležitosti jsme od  1. června 

do  konce srpna vystavovali v  městské 
knihovně. Mohli jste zde vidět fotografie 
z našich tradičních akcí, jako je např. Kar-
neval pro nejmenší, prvomájový průvod, 
rodinná setkání na  zahradě s  grilováním, 
příměstské tábory, dlabání dýní, výroba 

adventních věnců, mikulášská, atd. Ces-
tu lesem pohádek zde připomínaly dvě 
figuríny oblečené do  kostýmů Červené 
karkulky a  princezny Sněhurky a  drak. 
20 let Majáku symbolizovala kronika, 
kterou si návštěvníci mohli prolistovat. 
Při našem kulatém výročí za  námi přišli 
natočit rozhovor koncem července repor-
téři z  regionální televize RTM+. Krátkou 
reportáž se záběry z výstavy i z našich pro-
stor a příměstských táborů si můžete pus-
tit na  webové stránce RTM+ a  na  našich 
webových stránkách.

Od  září byla situace relativně příznivá, 
a tak jsme do konce roku zrealizovali ale-
spoň pro omezený počet účastníků ob-
líbené tradiční akce jako Dýňování, Den 
pro ženy, výrobu adventních věnců, mý-
del, svíček a  nepečeného cukroví. Děti se 
mohly pobavit s paní Enochovou z Divadla 
Rolnička při Podzimní pohádce o  drakovi 
a s Rudou Hancvenclem při pásmu klasic-
kých pohádek v netradiční úpravě.

Po dlouhé době maminky mohly nakou-
pit a prodat oblečení na podzimní burze.

Třešničkou na dortu bylo opět venkovní 
setkání s Mikulášem. Poprvé nás covid vy-
hnal s mikulášskou ven už v prosinci 2019. 
Ukázalo se, že všechno zlé je k  něčemu 
dobré, a na naši původně improvizovanou 
akci jsme měli tak kladné ohlasy, že jsme 
se rozhodli ji dělat už výhradně v  altánu 
na zahradě u centra.

Celý rok naše pracovnice doprovázely 
pěstounské rodiny a  pomáhaly rodinám 
v  nouzi. Proběhlo mnoho vzdělávacích 
akcí, ať už živě nebo on-line, když to ji-
nak nešlo. K těm větším patří listopadová 
přednáška paní doktorky Lidmily Peka-
řové, na kterou se připojilo 25 rodin nebo 
jednotlivců.

Po celou dobu probíhala v centru indivi-
duální péče, jako je doučování dětí v růz-
ných předmětech, logopedie, předškolní 
příprava, v září se rozjely dvě nové služby 
pro veřejnost, a to pomoc psychoterapeut-
ky a asistence při řešení sporů (mediace).

I  v  roce 2022 pokračujeme v  pravidel-
ných programech. Pro aktuální informace 
o omezeních sledujte náš web a fb strán-
ku.
PRAVIDELNÝ PROGRAM V CENTRU:
Pondělí 9:00 – 12:00 Dopolední hernička
Odpolední setkávání rodin, svépomocná 
skupina.

Úterý 9:00 – 12:00 program pro rodiče 
s  dětmi zaměřený na  rozvoj řeči (písnič-
ky, říkadla, rytmizace),podpora sociálních 
vztahů, sdílení problémů, výměna zkuše-
ností
Středa 9:00 – 12:00 Hravá a tvořivá dopole-
dne pro předškoláky (bez rodičů) – infor-
mace a přihlášení na čísle: 607 916 131
Čtvrtek 9:00 – 12:00 program pro rodiče 
s  dětmi zaměřený na  ekologickou výcho-
vu, dílna, zdravotní cvičení
Každý 1. čtvrtek v měsíci pravidelné setká-
ní seniorů ze Senior klubu II, Tanvald.
Pátek 9:00 – 12:00 Baby Club - setkávání 
maminek a  jejich miminek, prostor pro 
vzájemné naslouchání, sdílení, výměnu 
zkušeností. Děti mají možnost vyzkoušet 
si dorozumívání s ostatními dětmi při růz-
ných hrách a mají také příležitosti je pozo-
rovat a inspirovat se. Jedná se o přirozené 
setkávání a  seznamování se s  jinými než 
rodinnými podmínkami.

Pokud se chcete stát členem / členkou 
RC Maják, zastavte se za  námi v  centru. 
Členský poplatek činí 400 Kč na půl roku, 
600 Kč na  celý rok. Členky neplatí vstup-
né na dopolední programy (kromě středy) 
a mají zvýhodněné vstupné na akce RC.

V  červnu jsme uzavřeli sbírku Maják 
pro Marušku.

Své drobné si můžete odložit v prodejně 
HG Market vedle hasičské zbrojnice. Je zde 
umístěna kasička sbírky Pozvedněte slabé 
Nadace Euronisa. Přispět lze také na účet 
sbírky č. 705705705/2700, variabilní sym-
bol 1082021.

Peníze, které se v Tanvaldě vyberou, pů-
jdou na  vybavení terapeutické místnosti 
v  našem centru, kterou pracovně přezdí-
váme „kutloch“. Přímo v  Majáku máme 
za 30 Kč pár praktických předmětů - zrcát-
ka, otvíráky a klíčenku s kolečkem do ná-
kupního vozíku. Za příspěvky děkujeme.

Péče o pěstounské rodiny, doprovázení 
a  poradenství pro ohrožené rodiny v  RC 
Maják: klíčová pracovnice: Bc.  Andrea Jo-
sífková, tel. 739 080 722 - pondělí, čtvrtek 
8:30 – 11:00 hod., doprovázející pracovník 
ohrožených rodin: Mgr.  Michaela Fričová, 
tel. 731 653 868.

Poradna pro ohrožené rodiny vždy 
ve středu 9:00 - 11:00 hod: Mgr. Libuše Ry-
dvalová, tel. 774 825 085

Zuzana Koldovská

Lednové dění v RC Maják Tanvald •
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Městská knihovna Tanvald •
Chtěli bychom poděkovat našim čtená-

řům, kteří přinesli svá dílka na výstavu „Co 
mě baví“. Výstava svou atmosférou zpří-
jemnila předvánoční čas.

Miroslav Zikmund byl český cestovatel 
a  spisovatel. Procestoval 112 zemí světa 
a s Jiřím Hanzelkou natočili 4 celovečerní, 
147 dokumentárních filmů a  napsali ko-
lem 20 knih. Výstavka knih z fondu k poctě 
jeho památky.                                      Knihovnice

V  minulém čísle Zpravodaje jsme stá-
le ještě s  nadějí zvali diváky na  adventní 
akce, které jsme chystali. Bohužel ani le-
tos nás situace nedovolila setkat se s divá-
ky tváří v tvář ať už na koncertě v kostele, 
kině, nebo venkovních akcích.

Proto jsme opět oslovili kameramana 
z televize rtm+, se kterým jsme spolupra-
covali již loni a  Koncert pěveckých sbo-
rů Hlásky, Melodia a  Sen jsme v  kostele 
sv. Františka z  Assisi v  Tanvaldě natočili. 
Stejně tak chystané představení pro školy 
i veřejnost „SVĚTOVÉ VÁNOCE aneb cesta 
do Betléma“, a to v kině Jas v Tanvaldě. Oba 
záznamy jsou k vidění na Youtube kanálu 
ZUŠ, webových stránkách školy i  města 
Tanvald. 

Sice nás moc mrzí, že jsme chystané 
koncerty nemohli uskutečnit „naživo“, ale 
útěchou nám je, že výuka mohla od  září 
probíhat tak, jak má, bez velkých omeze-
ní. Díky tomu jsme se mohli na  koncerty 

v  klidu připravit, některé natočit, některé 
přesunout na později. 

Pokud někdo šel v době adventní kolem 
budovy hudebního oboru, mohl si všim-
nout Betléma, který je umístěn v  Atriu. 
Podobu Betlému, který nám do školy vnesl 
aspoň trochu té vánoční atmosféry, vtiskla 
paní učitelka Hana Prechtlová, které s ma-
lováním jednotlivých postav pomáhali 
žáci z výtvarného oboru. Z Betléma máme 
velkou radost, a  o  to větší, že je vyroben 
tak, aby rozdával radost i následující roky. 

S  blížícím se koncem roku bych chtěla 
všem našim žákům, vyučujícím i rodičům 
moc poděkovat. Je radost se s nimi ve ško-
le setkávat a v radostné atmosféře praco-
vat. Chtěla bych nejen jim popřát krásné 
a  klidné vánoční svátky. A  v  novém roce 
zase o  trochu víc zdraví, pohody a  méně 
stresu a starostí. 

Za Základní uměleckou školu Tanvald 
Petra Jedličková Šimůnková

Městská kulturní
kancelář •

Vzhledem ke  covidové situaci je koná-
ní kulturních akcí nejisté, proto infor-
mace o  jejich případném konání sledujte 
na  webu města a  plakátech! Musíme jen 
doufat, že se situace brzo uklidní a bude-
me se zase potkávat na  všech tradičních 
i netradičních kulturních akcích.

PH

Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.eu nebo www.disdata.cz

Kino Jas Járy Cimrmana                                                                                        leden 2022
PÁ 7. 1. 
SO 8. 1. 

17 hod. Tři přání pro Popelku   Norská filmová pohádka. Každá legenda má své následovníky. Nové 
zpracování klasické české pohádky Tři oříšky pro Popelku Václava Vorlíčka. České znění.

120 Kč
přístupný
87 min.

PÁ 7. 1. 
SO 8. 1. 

19 hod. Šťastný nový rok 2 - Dobro došli   Nová česká romantická komedie. Bláznivé přípravy na jednu 
svatbu v nádherném prostředí u moře v Chorvatsku. V hlavních rolích Emília Vášáryová, Táňa 
Pauhofová a Jiří Bartoška.

130 Kč
přístupný
93 min.

PÁ 14. 1.
SO 15. 1.

16,30 
hod.

Krotitelé duchů: Odkaz   Americká akční rodinná komedie. Příběh svobodné matky, která 
se přestěhuje se svými dětmi na maloměsto, kde objeví spojení s původními krotiteli duchů. 
České znění.

130 Kč
přístupný
124 min.

PÁ 14. 1. 19 hod. Kingsman: První mise   Britská akční komedie. Sebranka geniálních zločinců se připravuje 
rozpoutat světovou válku. Jen jeden muž je může zastavit. V hlavních rolích Ralph Fiennes, 
Gemma Arterton a Rhys Ifans.

130 Kč
nepřístupný
131 min.

SO 15. 1. 19 hod.  Spider-Man: Bez domova   Americký akční komiksový film studia Marvel. Totožnost Spider-
-Mana je odhalena a spolu s Doktorem Strangem se pouští opět do záchrany světa. V hlavních 
rolích Tom Holland a Zendaya. České znění. 

110/120 Kč
přístupný
149 min.

PÁ 21. 1.
SO 22. 1.

17 hod. Velký červený pes Clifford   Americká rodinná komedie. Veselý příběh malé holčičky a jejího 
obrovského třímetrového psa Clifforda. České znění. 

110/130 Kč
přístupný
90 min.

PÁ 21. 1.
SO 22. 1.

19 hod. Srdce na dlani   Nová česká komedie od tvůrců hitu Ženy v běhu. Láska se na věk nebo na místo 
neohlíží. Příběhy několika hrdinů a jejich setkání s láskou. V hlavních rolích Vladimír a Boleslav 
Polívka, Matouš Ruml a Eliška Balzerová.

140 Kč
přístupný
91 min.

PÁ 28. 1.
SO 29. 1.

17 hod. Moje krásná příšerka   Ruský animovaný rodinný film. Příběh princezny Barbary a strašidelné 
lesní příšery. Kdo asi v zápase zvítězí? České znění.

120 Kč
přístupný
100 min.

PÁ 28. 1.
SO 29. 1.

19 hod. Vřískot   Americký horor. Vždy je to někdo, koho znáte. Na scéně se objevuje nový vrah, který 
si znovu nasazuje na obličej kultovní bílou masku. V hlavních rolích Neve Campbell, Courteney 
Cox a David Arquette.

130 Kč
nepřístupný
115 min.

Základní umělecká škola Tanvald •
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Středa, stěny je třeba! Středeční odpole-
dne patří na sportovní hale lezcům všech 
věkových skupin. Během odpoledne zde 
probíhají horolezecké kroužky organizo-
vané přes Středisko volného času Tanvald 
pod vedením instruktora Honzy Kuny.

Od 19 do 22 hodin má třetinu sportovní 
haly pronajatý horolezecký oddíl TJ Jiskra 
Tanvald a  mohou zde přijít lezci jak malí, 
tak velcí. Nejčastěji se zde potkávají rodiče 
s dětmi. Vstup 100,- Kč platí pouze dospě-
lí, kteří zároveň přebírají zodpovědnost 
za své dítě. Pravidla jsou nastavena tak, že 
pokud jste členem ČHS, přebíráte zodpo-
vědnost sami za  sebe, případně za  Vaše 
dítě. Pokud jste laik a  nemáte s  lezením 
zkušenosti, můžete po  domluvě využít 
rad dozoru instruktorek Káti nebo Dan-
či. Je ovšem potřeba se předem domluvit 
na emailu kkarbanova@seznam.cz.

Vybavení si návštěvníci nosí vlastní, ho-
rolezecký oddíl má pro veřejnost 4 celo-
tělové úvazky k  dispozici a  jeden dětský 
sedák, karabiny a  jistítka, která je možné 
po dohodě zapůjčit.

Horolezecký oddíl TJ Jiskra Tanvald vy-
hlašuje výkonnostní rok 2022!
Při lezení na  tanvaldské stěně, prosíme, 
dodržujte několik pravidel:
- při vstupu do sportovní haly se podepište 
do návštěvní knihy na vrátnici a prokažte 
se permanentkou, svým podpisem stvr-

zujete souhlas s provozním řádem lezecké 
stěny
- nepoužívejte magnezium
- dodržujte zásady bezpečného lezení, tzn. 
k  jištění nepoužívejte „osmu“, provádějte 
partnerskou kontrolu, v  případě jakých-
koli pochybností kontaktujte dozor.

Skol!                                      Daniela Šebestová
Foto Kateřina Karbanová:

Tanvaldský zpravodaj  Měsíčně vydává Město Tanvald. Městský úřad: Palackého 359, Tanvald, IČ: 262 587. Náklad 600 ks. Vychází poslední 
pracovní den v měsíci. Ev. č. MK ČR E 10451. Adresa redakce: Krkonošská 629, 468 41 Tanvald. Tel: 483 369 671, e-mail: vkodouskova@tanvald.cz (pří-
jem příspěvků a inzerce). Odpovědná redaktorka Vladimíra Koďousková. Otiskování článků povoleno jen se souhlasem redakce. Za věcnou správnost 
článků odpovídají jednotliví autoři. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Sazba a tisk: Jablonecká tiskárna 
(www.jabloneckatiskarna.cz). Uzávěrka příštího čísla je 15. 1. 2022 do 12 hodin. Tanvaldský zpravodaj najdete i na internetu: www.tanvald.cz.

Závod na lezecké stěně v tanvaldské sportovní hale •
„Tanvaldský pavouk“ slovy Honzy Kuny, 

který byl organizátorem nultého roční-
ku „Tanvaldského pavouka“ a  hlavně to je 
nepostradatelný nadšenec a vedoucí mlá-
dežnického horokroužku v Tanvaldě.

„Ahoj lezci, a především boulderisti. Dnes 
(13. 12. 2021) jsme v  tanvaldské sportovní 
hale absolvovali závod v  lezení na  boulde-
ru s  názvem Tanvaldský pavouk. Děvčata 
a  chlapci rozdělení podle věku do  několika 
kategorií zdolávali 6 soutěžních boulderů 
a snažili se na nich dolézt až do posledního 
tzv. topového chytu (zkratka t). Bouldery to 
ale nebyly jednoduché. U některých museli 
závodníci kromě síly a  obratnosti zapojit 
i hlavu a na úspěšné přelezení vymyslet ně-
jakou fintu. O  pořadí v  napínavých soubo-
jích rozhodovalo i dosažení tzv. zóny (chytu 
v polovině cesty, zkratka z ) a někdy dokonce 
i  počet pokusů. Je potěšující, že nejlépe se 
s  bouldery popasovali závodníci tanvald-
ského horokroužku. Kromě nejmladší dívčí 
kategorie, kde zvítězila lučanská lezkyně 
Terezka Strakošová, obsadili domácí zá-
vodníci přední místa v jednotlivých katego-
riích. V té nejmladší bral zlato Ondra Vyhnal  
(6 topů). V kategorii dívky 2012-13 si pro prv-
ní místo dolezla Terezka Kotková (6 topů) 

Lezecké středy na tanvaldské stěně •

a  druhá Sára Burjánková (4 topy, 1 zóna). 
Třetí se stejným počtem topů a  zón skon-
čila Martina Benešová, potřebovala na  to 
ale víc pokusů. Hned první čtyři místa bra-
la děvčata kategorie 2010-11. První Majda 
Harcubová (6 t), druhá Nina Rozinková (5 t, 
1 z), třetí Natka Přiklopilová (2 t, 4 z) a čtvr-
tá Adélka Mikušová (2 z). Napínavé klání 
slibovala kategorie chlapců 2010-11. Favo-
rizovaný Kuba Jirák (6 t) potřeboval o  je-
den pokus víc, než první Honza Kubín (6 t) 
a  skončil tedy druhý. Pěkné třetí místo vy-
bojoval Olík Viktora (4 t, 2 z). Počet pokusů 
rozhodoval i  v  kategorii nejstarších chlap-
ců. Všech šest boulderů na  flash (na  první 
pokus) vylezl talentovaný Štěpán Preisler. 
Druhého Prokopa Vernera (6 t) potrápil třetí 
boulder, který vylezl až na šestý pokus. Díky 
všem závodníkům za  excelentní výkony 
a  firmě SINGINGROCK, která je jedničkou 
ve výrobě potřeb nejen pro lezce, za parád-
ní ceny pro všechny závodníky. Za pořádání 
celé akce díky hlavně SVČ Tanvald, ZŠ Tan-
vald, Sportovní, městu Tanvald a stavěčům 
z HO Tanvald.“

Největší dík patří Honzovi Kunovi.
Jana Tůmová

Vážení čtenáři Tanvaldského zpravodaje,
dovolte mi, abych za naši redakci 
popřála všem našim věrným čtenářům 
365 dárků, tedy spokojený, šťastný 
a úspěšný každý den roku 2022. 
Za nás si neskromně přeji, abyste 
nám zachovali přízeň a brali 
náš Zpravodaj jako jeden 
z příjemných bonusů, který rok 
2022 přinese. Váš zájem nám 
přináší radost a utvrzuje nás 
v tom, že naše práce  
má smysl.
Vlaďka Koďousková


