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Charita Most má svoji Kotvu v tanvaldském přístavu

•

Most, nestátní nezisková organizace, pomáhá lidem, kteří se ocitli v nouzi a obtížných životních situacích. V Ústeckém a Libereckém kraji realizuje celkem 41 sociálních
služeb – od zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež nebo azylové domy, až po pečovatelkou službu.
Na Tanvaldsku provozuje Charita Most odborné sociálního poradenství – Sociální poradnu Tanvald a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - tanvaldskou Kotvu. Plánované je také otevření Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ve které pracovníci
docházejí do rodin, které chtějí zlepšovat svou situaci a společnými silami na tomto cíli
pracují.
Ve středu 24. listopadu bylo slavnostně
otevřeno Centrum sociálních služeb KOTVA. Zeptali jsme se zástupce Charity Most,
paní Michaely Lochmanové, jak bude využíváno:

Vaše zařízení mohou využívat pouze děti
z rodin v sociální nouzi?
Do Tanvaldské Kotvy mohou dorazit
všechny děti, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Takovou situací jsou např.
problémy se školou nebo zaměstnáním,
problémy v rodině, vztahové problémy,
experimentování s návykovými látkami,
problémy se zákonem či společenskými
normami, problémy související se způsobem života rodiny, aj.
Více viz. www.charita-most.cz.
Sociální poradnu Tanvald mohou navštívit všichni ve věku 19 až 80 let, kteří
řeší takovou krizovou situaci, kterou nejsou schopni vyřešit vlastními silami.

Charita Most pomáhá lidem, kteří se
ocitli v nouzi. Jak je tato pomoc využívána
v Tanvaldu?
Od roku 2012, kdy jsme v Tanvaldu začali působit, každoročně spolupracujeme
s cca dvěma sty uživateli. Tanvaldskou
Kotvu navštěvuje denně v průměru 12 až
17 dětí a mladých lidí ve věku 6 až 26 let,
kteří u nás hledají jak možnost volnočasových aktivit, tak podporu při zvládání
školní výuky, nebo bezpečného prostoru,
ve kterém ke každému přistupujeme individuálně a s respektem k jeho potřebám.
V rámci Sociální poradny Tanvald, která
má omezenou kapacitu pracovníků, spolupracujeme každoročně s cca 60 uživateli a jejich rodinami, přičemž se nejedná
o jednorázovou spolupráci.

Kdy mohou tito lidé vaši pomoc využívat?
Mám na mysli provozní dobu i od kdy
budete v provozu.
Provozní doba Tanvaldské Kotvy je
od pondělí do pátku v době od 12 do 18 hodin, vyjma státních svátků.
Provozní doba Sociální poradny Tanvald
je po, st, pá od 8 do 10 hodin.

Pro koho je Centrum určeno? Cílová skupina je určena jednotlivými službami?
Tanvaldská Kotva: tuto službu mohou
navštěvovat děti a mladí lidé ve věku od
6 do 26 let. Odborné sociální poradenství:
službu mohou využívat dospělí ve věku 19
až 80 let. Plánovaná služba SAS pro rodiny
s dětmi bude otevřena pro rodiny s alespoň jedním dítětem.
Jaký aktivizační program nabízíte v našem městě?
Cílem jednotlivých služeb je vlastní aktivizace uživatelů a naše snaha o to, aby služby nakonec vůbec nepotřebovali. S každým z uživatelů je pracováno na základě individuálního plánu a dle dovedností
uživatele – na základě získání informací
o potřebách a aktuálních dovednostech
uživatele je s ním dále pracováno na jeho
vlastní aktivizaci.
Jaké poradenství je nejvíce využíváno?
V rámci odborného sociálních poradenství je v letošním roce nejčastěji využívána
pomoc v orientaci v sociálních systémech,
pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
nebo pomoc při zajištění dalších služeb.
Pomáháte i při obstarávání osobních
záležitostí? V čem konkrétně?
V rámci obou, dosud realizovaných službách, je to běžnou součástí naší denní práce. Uživatelům pomáháme při komunikaci

Děkuji vám za rozhovor.

Poplatek za
komunální odpad
s Úřadem práce; odborem sociálně právní
ochrany dětí; Probační a mediační službou; zajišťujeme asistenci při komunikaci
s exekutory či soudy; pomáháme při zajištění tiskopisů a s jejich vyplněním; pomáháme vyhledávat a kontaktovat obvodní
i odborné lékaře atp.
Jaký program je nabízen dětem a kdo konkrétně se jim věnuje?
V průběhu roku jsou uživatelům nabízeny worshopy s tématy jako sebeochrana,
zdraví a životní styl, bezpečnost v kyberprostoru, pracovní trh a jeho možnosti
nebo možnosti participace na veřejném
prostoru.
Ve službě Tanvaldská Kotva pak s uživateli pracují celkem tři pracovníci, kteří tvoří nabídku takových aktivit, které odpovídají aktuální potřebě uživatelů jak v rámci
individuální, tak skupinové práce.
Ve službě Sociální poradna Tanvald pracuje pracovník na 0,3 úvazku.
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Místní poplatek za komunální odpad je
splatný ve dvou stejných splátkách vždy
nejpozději do 31. března a 30. září kalendářního roku, přičemž je možné uhradit
je i jednorázově. Výše místního poplatku za komunální odpad pro rok 2022 je
720 Kč na 1 poplatníka. Důvodem k navýšení o 60 Kč za poplatníka a rok bylo zvýšení cen za svoz odpadu o 3,5 % ze strany
svozové společnosti FCC Liberec s.r.o. od
1. 1. 2022.
-red-

Na zdi se nepíše!

•

Dne 6. 1. 2022 po 12.00 hod. při obchůzce
přistihla hlídka MP Tanvald ženu středního věku, která kreslila fixami v podchodu v ul. Krkonošská u elektro Princ. Žena
s hlídkou na místě vyčkala do příjezdu
PČR, kteří ji následně eskortovali na místní oddělení k dalším úkonům, neboť je zde
podezření ze spáchání trestného činu.
Marian Stránský
vrchní str. MP Tanvald
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I letos se bude očkovat proti covidu-19

• Očkování dětí

Město i pro letošní rok pokračuje
v úspěšné spolupráci s firmou SMRŽO-MEDIC s.r.o. a zajišťuje tak realizací očkování posilující dávkou. Samozřejmostí je
možnost naočkování první a druhou dávkou. Díky spolupráci s místními pediatry
může být látka aplikována i mladistvým
do 18 let. Město Tanvald i touto cestou
děkuje všem, kteří se na provozu našeho
očkovacího centra podílejí a snaží se co
nejvíce ochránit naše občany před dopady
pandemie.
Nejbližší termíny: 1. 2., 4. 2.,8. 2., 15. 2., 22. 2.
a 1. 3. 2022 vždy od 16:00 do 18:00 hodin.

Výzva pro rodiče 14 letých dětí: Kdo má
zájem naočkovat dítě proti meningokokovým nákazám A,C,W,Y nebo B, volejte
svému pediatrovi a objednejte si očkovací
látku. Od ledna 2022 je toto očkování zdarma pro děti od 14 do 15 let, hradí ho všechny zdravotní pojišťovny.
Pro děti od 1 do 2 let totéž platí pouze
pro vakcínu Nimenrix proti meningokoku
A,C,W,Y.
Prosíme rodiče dětí 5 – 19 let, aby nahlásili zájem o očkování proti covidu-19. Dle
zájmu objednáváme očkovací látky.

Kino Jas má nové plátno

•

Dne 17. prosince 2021
proběhla v kině Jas Járy
Cimrmana firmou Ticketware s. r. o. výměna
promítacího (projekčního) plátna.
Už nevyhovující plátno
staré 13 let bylo nahrazeno novým plátnem s lepší
svítivostí, která poskytne
lepší obraz promítaného
filmu.
-ph-

MUDr. Michalíková – tel.: 483 395 229
MUDr. Michalík – tel.: 483 395 193
Vážení čtenáři
Tanvaldského zpravodaje,
musím s politováním konstatovat, že
ani ve chvíli, kdy se tvoří únorový Zpravodaj, není jisté, zda se akce, které jsou
avizované na měsíc únor, uskuteční.
Berte tedy upoutávky s vědomím, že
o aktuálním dění budete informováni
na webu města, na stránkách jednotlivých organizátorů a na plakátech.
Děkuji všem za pochopení a doufám,
že těch uskutečněných akcí bude co
nejvíce.
-red-

Rybí přechod dokončen

Jak jsme psali vloni v září, probíhala
po celý minulý rok stavba rybího přechodu v místě, kde řeka Kamenice opouští
Tanvald.
Stavba byla v závěru roku dokončena
a rybím přechodem již proudí voda. Rybí

•

•

populace tak získala možnost putovat korytem řeky a překonat dříve nezdolatelnou překážku vysokého jezu. Ukončení
stavebních prací však ještě neznamená,
že by se jeho investor, společnost Svatý
Petr projekty s. r. o., rybímu přechodu nadále nevěnoval. Naopak, nyní nastupuje
velmi důležitá fáze monitoringu pohybu
ryb pomocí pokročilých technologií. Bude
se sledovat, kolik a jak velkých ryb projde
oběma směry, zda mají v cestě nějaké překážky vzhledem k rychlosti proudění nebo
hloubce tůněk, tedy jak celý rybí přechod
funguje. Tato pozorování budou probíhat
po celý letošní rok a o výsledcích budeme
informovat.
-red-

Gymnázium Tanvald

Ahoj budoucí prvňáčku !
Přijď se podívat a prožít školní den.
Milí rodiče, pokud chce Vaše dítě na vlastní kůži prožít, co ho čeká
v první třídě, domluvte si individuální schůzku nebo návštěvu s konkrétním třídním učitelem.
V roce 2022/2023 se pro Vás chystáme otevřít:
Budova Masarykovy ZŠ Tanvald:
TŘÍDU 1. A
(tř. uč. Iva Stuchlíková +420 602 361 122,
příp. Lenka Hozdová +420 606 782 948)
• třída s menším počtem dětí
• individuální přístup ke každému dítěti a jeho možnostem
• práce s Montessori pomůckami
• spolupráce se speciálním pedagogem
• zajištění logopedické péče
• komunikace s respektem
• slovní hodnocení
TROJLÍSTEK
(tř.uč. Martina Hladíková +420 770 689 358,
Hana Votočková +420 770 689 354)
• první trojročí (1. – 3. třída) s přátelským prostředím
• podpora harmonického růstu dítěte
• projektová výuka a výuka v přírodě
• individuální plánování, slovní hodnocení a sebehodnocení
• individuální přístup a respekt k dítěti
• podněcující prostředí s využitím Montessori pomůcek

založeno 1956

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,
nezapomeňte, že přijímáme přihlášky ke studiu na naše gymnázium:
• do primy: osmileté studium
• do kvinty: čtyřleté studium (doplnění stávající kvarty)
Přihlášky je možné podávat:
• do 1. března 2022 pro primu
• do 25. března 2022 pro kvintu

Budova Šumburk, Raisova 333:

„Neučíme se pro školu, ale pro život.“

TŘÍDU 1. B
(tř.uč. Kateřina Honců +420 773 250 526)
• rodinné prostředí s menším počtem žáků
• individuální i skupinová práce
• práce s pomůckami pro lehčí pochopení učiva
• otevřená komunikace s dětmi i rodiči
• homogenní první třída

Na to nechceme na našem gymnáziu zapomínat. Upřednostňujeme
lidský přístup a zároveň dbáme na kvalitu výuky, která má za cíl
pomoci Vám k přijetí na nejlepší vysoké školy.
Více informací na:
Web: www.gymtan.cz
Facebookové stránky: Gymnázium Tanvald – oficiální stránka školy
E-mail: kohoutek@gymtan.cz
Tel: 731 473 994
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Pojďme se projít Tovární uličkou
Před mnoha lety bývala v Dolním Tanvaldě ulička s názvem Tovární. Materiálů,
které by přesně mapovaly celé toto vyprávění, se dochovalo velice málo. V jednom
ze zdrojů jsou uvedeny letopočty pouze
přibližné. Z těchto materiálů je poskládané následující vyprávění.
Začátek Tovární uličky se nacházel
v místě, kde dnes z ulice Krkonošské navazuje komunikace vedoucí k parkovištím
u marketů Penny a Lidl. Do roku 2006 zde
stávala textilní tovární budova, dnes je zde
market s názvem Lidl. Ulička vedla podél
této tovární budovy a dále po levé straně
náhonu. Konec uličky byl někde v místě,
kde je dnes bývalý protiletecký kryt pod
železniční zastávkou - Tanvald zastávka.
V adresáři z roku 1904 je v tomto místě
uvedeno celkem šest objektů. Jedná se
objekty č.p. 6, 81, 198, 202, 232 a 296. Pokusím se vás provést touto uličkou. Ve směru od dnešní ulice Krkonošská byl první
z uvedených domů s č. p. 202. Dům stával
proti továrnímu objektu přibližně v místě,
kde se dnes nachází prádelna za marketem Penny. Jednalo se o z části podsklepený jednopatrový objekt. Podle stavebních
plánů byl postaven v roce 1892. Měl obytné
přízemí, ve kterém byly tři bytové jednotky
1 + 1 a jedna 2 + 1.Dále první patro. Zde byly
tři bytové jednotky. Dvě velikosti 1 + 1 a jedna bytová jednotka větší tj. 4 + 1 (pravděpodobně pro významnější osobu). V podkroví je vyznačeno ještě několik místností
jako komory. Součástí objektu byly u domu
ještě dřevěné kůlny. Za tímto domem stál
druhý v pořadí s č. p. 232. Dům byl postaven
Přibližně v roce 1879. Jednalo se o nepodsklepený jednopatrový objekt. V přízemí
se nacházely celkem tři místnosti. Byla zde
prádelna a bytová jednotka 1 + 1. V patře
byla jedna bytová jednotka 2 + 1. Schodiště
do patra bylo v dřevěné přístavbě. MÚ Tanvald vydal povolení k odstranění stavby
22. 6. 1987. Dům byl již v té době starý a vyklizený, jak je uvedeno v žádosti o odstranění. Následně bylo vystaveno potvrzení
o odstranění stavby. Dalším z domů byl
dům č. p. 198. Ten byl postaven přibližně
v roce 1880. Jednalo se o z poloviny podsklepený objekt s jedním obytným patrem.
Zde byly dvě bytové jednotky, dnes by se
řeklo 1 + 1 kuchyň a pokoj. V podkroví se
nacházela ještě jedna místnost označená
jako komora. Na MÚ Tanvald byl vydaný
doklad datovaný 28.4.2011 potvrzující odstranění stavby a zrušení čísla popisného
198. Tento dům se nacházel již za úrovní
textilního objektu, na levé straně náhonu. Z těchto tří objektů se do současnosti
dochovalo pouze pár zašlých fotografií.
Čtvrtým objektem z Tovární uličky byl objekt dodnes stojící. Jedná se o objekt č.p. 81
dnes v ulici Pod Zastávkou. K objektu patřila i dřevěná stodola. Střechu měla pokrytou šindelem, jako jeden z posledních
objektů v Tanvaldě. Šindel byl později překrytý térovým papírem. Stodolu současný
majitel objektu v roce 2015 zboural a v roce

•

Na snímku nahoře je část Tovární uličky,
vlevo dům č.p. 232 a za ním dům č.p. 202.
Na snímku dole je dům č. p. 198 – žádný
z domů zachycený na snímcích už nestojí.

2018 zde začal se stavbou zděného objektu. Za touto stodolou jsou dodnes ve stráni
viditelné zbytky zděného objektu. Jedná se
o objekt č.p. 374, kde byl nadzemní sklep
jako jedna přízemní místnost. Nad ním
byla jediná místnost obytná kuchyň. Vedle objektu, přesněji nalepeny na něm, byly
ještě tři kolny. V archivu MÚ se dochovala
žádost o povolení ke zbourání domu. V žádosti se uvádí, že dům je neobyvatelný, bez
toalety, není sem zavedena voda. Žádost je
datovaná 11. 10. 1971. Žádosti bylo vyhověno, z domu zbylo pouze část zdí ve svahu,
přesné datum demolice nebylo zjištěno.
Následuje dům s č. p. 296. Jedná se o objekt
přibližně z roku 1895. Dům podle původního projektu byl podsklepený, v přízemí pokoj a kuchyň a v obytném podkroví dva pokoje. Dům do současnosti stojí a nachází se
poblíž bývalého protileteckého krytu pod
železniční zastávkou Tanvald zastávka.
Prošel několika stavebními úpravami. Místo, kde stával poslední z uvedených domů
v Tovární uličce s č. p. 6, se mi nepodařilo
zjistit. Tak to je vše k procházce po dnes již
neexistující Tovární uličce.
Miroslav Dušek

Základní umělecká škola Tanvald
Výuka se nám
přehoupla
do nového kalendářního roku
a my s napětím
očekáváme, co nového přinese. Budeme
muset opět vystoupení našich žáků natáčet, nebo už bude vše „naživo“? Uskuteční
se plánovaný přesun koncertu „V hlavní
roli klavír“ z prosince na únor nebo březen? Vyhnou se nám karantény a výuka
bude probíhat bez komplikací? To jsou
otázky, které by nás ani ve snu nenapadlo, že si je budeme bohužel tak často, pokládat. Taková je prostě doba a my se s tím
snažíme nějak „poprat“…
Za vzpomínku určitě stojí natáčení jak
Koncertu sborů v kostele sv. Františka
z Assisi, tak představení Světové Vánoce
aneb cesta do Betléma v kině Jas v Tanvaldě. Natáčení bylo pro nás velká radost
a zážitek. Děti byly připravené, soustředěné, snažily se. Neskutečný klid kameramana Lukáše Müllera zajistil potřebnou
pohodu. Atmosféra byla skvělá, jen jsme
si často povzdechli: „Škoda, že to diváci nemohou zažít s námi …“ Tak snad ten prožitek a radost na diváky ze záznamů, která
jsou stále ke shlédnutí na Youtube kanálu ZUŠ, dýchl. Všem účinkujícím dětem,
jejich rodičům, a hlavně vyučujícím moc
děkuji.
Na druhý svátek vánoční 26. 12. 2021 se
v kostele v Horním Tanvladě uskutečnil
Svatoštěpánský koncert. I my jsme byli
přizváni k účasti. Nelehké úlohy vystoupit
vedle operního pěvce Luďka Vele se skvěle
zhostil František Štěpán.
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V pondělí 17. 1. 2022 asi dvaceti pěti členná skupina žáků hudebního oboru vyrazila do České filharmonie na představení
Kroky do Nového světa Antonína Dvořáka
- Symfonické básně Vodník a Polednice.
Podívat se do Dvořákovy síně v Rudolfinu,
slyšet hrát Českou filharmonii, to je nádherný zážitek a velká motivace do další
práce. Takový zájezd není určitě poslední, plánujeme v nich pokračovat a dát tak
možnost vyrazit do Prahy i dalším našim
žákům.
Za Základní uměleckou školu Tanvald
Petra Jedličková Šimůnková
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Tanvaldské gymnázium dbá o prevenci
Přelom kalendářního roku je za námi,
děti si užily vánočních prázdnin a s napětím očekávají, jaké budou jejich výsledky
v pololetí tohoto roku školního.
A čeho se v tomto čase týkalo dění
na gymnáziu, nepočítáme-li v to tradiční
výuku? Předně ročníky prima a sekunda
měly možnost obeznámit se s problematikou šikany a závadového chování. 8. 12.
do školy dorazila preventistka Krajského
ředitelství Policie České republiky pro Liberecký kraj, nadpraporčice Markéta Razáková. Ta žákům vysvětlovala a na krátkých videích demonstrovala zejména
rizika týkající se kyberšikany, stalkingu
– cíleného a neutuchajícího pronásledování narušenou osobou, sextingu – lákání
choulostivých materiálů a informací v internetovém prostoru včetně jejich dalšího zneužívání k vyvíjení nátlaku na oběť,
a též hoaxů – záměrného šíření falešných
a poplašných zpráv. Žáci měli i možnost se
k jednotlivým problémům dotazovat a vyjadřovat. V návaznosti na tuto osvětovou
diskuzi výchovný poradce školy provedl

krátké dotazníkové šetření v ročníku prima, ze kterého vyplynulo, že i tito mladší
žáci mají velmi dobré povědomí, co obnáší
jakékoliv projevy šikany, proč se jí vyvarovat a proč ji v momentě, kdy se objeví, hlásit či probrat s osobou, ke které chovají důvěru. Jedna z položených otázek se týkala
i klimatu naší školy, které žáci hodnotí
velmi dobře, jak dokazují jejich odpovědi:
„Tuhle školu jsem si oblíbila, máme dobrý
kolektiv ve třídě a cítím se tu bezpečně. Nikdo na mě nebyl nepříjemný.“(J.H.) „Prostře-
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dí této školy mi přijde dobré, jsou tu hodní
učitelé a ve třídě máme fajn lidi. Určitě se
zde cítím dobře.“ (N., 1.v.) „Škola je skvělá,
mám tu kamarádky, které bych na základní
škole neměla. Nevyskytuje se tu šikana, a to
je největší bonus. Mám to tu ráda!“ (N.M.)
Je namístě podotknout, že pokud se už
ve škole zásadní vztahové problémy vyskytnou a jsou odhaleny, jsou ihned řešeny s dotčenými žáky, třídním vyučujícím,
výchovným poradcem a rodiči. Škola si
zakládá na absolutně rovném, otevřeném
a přátelském prostředí.
Ono o vztazích k bližnímu vypovídá
i ochota věnovat něco málo, někdy i více,
ze svého. Proto i tanvaldské gymnázium
se dne 6. 1. připojilo k tradiční Tříkrálové
sbírce, tříkrálovému poselství. Školu se
zapečetěnou pokladničkou obrazila trojice Kašpar, Melichar a Baltazar v podání chlapců z ročníku kvarta. Vedle darů
od žáků a učitelů nechyběl ani sborový
zpěv tradiční koledy My tři králové v jednotlivých třídách a na závěr v prostoru
sborovny.
IN

Jak jsme na Sportovce nastartovali nový kalendářní rok?
Vánoční a novoroční zdravicí v podobě
nazpívaného školního videa. Děkuji tímto
všem žákům a učitelům, kteří se stali aktéry videa. Veliké poděkování patří pánům
učitelům Ouhrabkovi a Zítkovi, kteří se
ujali scénáře, režie, střihu a všeho dalšího,
aby takovéto povedené video vzniklo.
Tři králové
Na první školní den v novém roce k nám
dorazili Tři králové. Navázali jsme fajn
spolupráci s příchovickým knězem. Pan
Smolek nás navštívil již na sv. Martina,
v době adventu, na Tři krále, my jsme se
za ním byli podívat v příchovickém kostele. Zasvětil nás do historie, tradic a zvyklostí, za doprovodu kytary zazpíval a věnoval nám zábavné a naučné hodiny. Tradice
a historii je dobré si připomínat. Rukodělný, výtvarný tříkrálový týden probíhal nejen na hodinách výtvarky, ale i ve školní
družině.
Zimní sporty
Ač už nejsou takové zimy, jako na ladovských obrázcích, tak jsme byli vděční
i za to málo, co nám napadlo. Před Vánoci jsme stihli lyžařskou průpravu na běžkách. Šesťáci a sedmáci trénovali nejen
na městském stadionu, ale vyrazili jsme
s nimi i do Jizerek. V polovině ledna obě
třídy absolvovaly čtyřdenní kurz na Jizerce. Osmičky a devítky se místo plánovaného kurzu na sjezdovkách v rakouských Alpách spokojily se skiareálem v Pasekách.
Pokud podmínky dovolí, rádi bychom
koncem února vyrazili na lyžák s přespáním do Jablonce nad Jizerou. Děkujeme
„ledařům“, s tolika vrtochy počasí se bruslí
v maximální možné míře….v bačkorách
vyrazíme rovnou do bruslárny, nazujeme
brusle a hurá na led. Co víc si můžeme
přát?

Robotika, polytechnika, 3D tisk
Všechny tyto moderní trendy a technologie budou v blízké budoucnosti povinně
zahrnuty do vzdělávacího procesu na základních školách. V rámci dotace Šablony
III jsme nakoupili robotické stavebnice
VEX a zahájili kroužek robotiky pod vedením pana učitele Jirouše. Z projektu MAP
Tanvaldsko jsme obdrželi dvě 3D tiskárny,
za což velmi děkujeme. Naši pedagogové
se zúčastňují seminářů na práci se stavebnicemi VEX, s 3D tiskárnou a jinými počítačovými aktivitami, tak abychom všechny
tyto vymoženosti moderní doby mohli využívat.
Deváťáci se připravují na budoucí život
V polovině ledna proběhly talentové
zkoušky na umělecké střední školy a sportovní gymnázia. Do 1. března musí zájemci
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o střední školy a gymnázia podat přihlášky. V tuto chvíli se pilně učí na přijímací
zkoušky, které proběhnou 12. a 13. dubna.
Přejeme jim úspěšné nakročení do jejich
budoucího života.
Revitalizace vnitřních prostor školy
Během prosince a o vánočních prázdninách se podařilo revitalizovat některé
vnitřní prostory školy. Vytopené první třídy po zářijové nehodě konečně proschly
a během Vánoc je malíři vymalovali.
S tím se rovnou spojilo vymalování místnosti speciální pedagožky paní Žáčkové.
Ve 4 třídách se vyměnila umyvadla, staré
sokly a obklady kolem umyvadel. Na druhém podlaží vznikla bezbariérová toaleta.
Od firmy Eset jsme získali darem krásný
kancelářský nábytek do kabinetů, sborovny a prostor ve sportovní hale, za což velice děkujeme. Na jarní prázdniny, které se
kvapem blíží, chystáme další práce, které
nejen funkčně oživí prostory školy.
Jóga v družině
Ve školní družině se děti začaly věnovat dětské józe na relaxaci těla i duše. Děti
baví, že každé cvičení má svůj doprovodný
příběh. Samozřejmě nechybí zimní radovánky, rukodělná práce a spousta dalších
aktivit. Za to všechno veliké díky našim
paním vychovatelkám.
Další aktivity
Čekají nás oblíbené dny s házenou, fotbalem, velikonoční dny otevřených dveří,
zápisy prvňáčků, talentovky do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy a spousta
dalších jiných aktivit, o kterých Vás průběžně informujeme na webových stránkách školy www.zstanvald-sportovni.cz,
na sociálních sítích ZŠ Tanvald Sportovní.
Děkujeme za Vaši přízeň.
Jana Tůmová

únor 2022
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Co projednalo Zastupitelstvo města a Rada města
Výběr z usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald konaného dne 15. 12.
2021
■ ZM schvaluje:
rozpočet města Tanvald na rok 2022 se
schodkem 6.112,29 tis. Kč takto:
celkové příjmy ve výši
146.332.766 Kč
financování ve výši
6.112.286 Kč
celkové zdroje ve výši
152.445.052 Kč
běžné výdaje BÚ
126.213.995
rozpočtová rezerva
2.000.000 Kč
běžné výdaje fondů
1.384.300 Kč
kapitálové výdaje
22.846.757 Kč
celkové výdaje ve výši
152.445.052 Kč
závazné ukazatele rozpočtu v členění dle
předloženého a zveřejněného materiálu „Návrh rozpočtu města Tanvald na rok
2022“ s následujícími změnami:
Běžné výdaje: Oddělení kulturní kancelář
(ORJ 14,15,16) 2.752,69 tis. Kč
Kapitálové výdaje: pořízení 4K DCI projektoru Barco SP4K-12 s přísl. pro měst. kino
(ORG 10416) 2.146,18 tis. Kč, pořízení DCI
serveru Barco ICMP Alchemy 3x2TB pro
městské kino (ORG 10415) 193,60 tis. Kč
Financování: Převod hospodářského výsledku z min. let (pol. 8115) 6.559,32 tis. Kč
K majetkoprávním záležitostem
■ ZM:
1/ na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat část pozemkové č.
815/1 (trvalý travní porost) v katastrálním
území Tanvald označené podle geometrického plánu č. 1855-331/2021 ze dne 11.
10. 2021 jako pozemková parcela č. 815/3
(trvalý travní porost) o výměře 354 m2 paní
E. za účelem zajištění přístupu k rodinnému domu č.p. 25, ul. Pod Špičákem, Tanvald za kupní cenu ve výši 80.300 Kč,
2/ na základě vydaného a zveřejněného
záměru rozhodlo prodat manželům Č.:
1) pozemkovou parcelu č. 729/12 (trvalý
travní porost) o výměře 1548 m2 v katastrálním území Tanvald za kupní cenu
ve výši 922.600 Kč;
2) spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 vzhledem k celku na pozemku označeném
jako pozemková parcela č. 1681/1 (ostatní
plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Tanvald za kupní cenu ve výši
14.700 Kč;
3/ rozhodlo část pozemkové parcely
č. 2385/1 (trvalý travní porost) o výměře
cca 406 m2 a část pozemkové parcely č.
2386 (trvalý travní porost) o výměře cca
70 m2 vše v katastrálním území Šumburk
nad Desnou manželům D. za účelem využití jako zázemí u plánované stavby rodinného domu na pozemkové parcele
č. 2388/2 v katastrálním území Šumburk
nad Desnou v současné době neprodávat;
4/ rozhodlo pozemkovou parcelu č. 490/1
(ostatní plocha – zeleň) o výměře 1004 m2,
pozemkovou parcelu č.490/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 65 m2
a pozemkovou parcelu č. 490/6 (zahrada)
o výměře 539 m2 vše v katastrálním území
Šumburk nad Desnou neprodávat;
5/ rozhodlo schválit darování částí po-

zemkové parcely č. 1017 (ostatní plocha
– neplodná půda) v katastrálním území
Tanvald označených podle geometrického plánu č. 1771-961/2019 jako pozemková
parcela č. 1017/2 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 59 m2 a pozemková
parcela č. 1017/3 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 2 m2 Libereckému kraji
se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2 podle
předloženého návrhu Darovací smlouvy
č.j. OLP/3057/2021 mezi městem Tanvald
a Libereckým krajem;
6/ schvaluje:
A) 1/ příspěvkové organizaci Základní
umělecká škola Tanvald zvýšení příspěvku
na odpisy o 13.793 Kč na 38.181 Kč;
2/ příspěvkové organizaci Středisko volného času Tanvald zvýšení příspěvku na provoz o 167.000 Kč na 1.037.500 Kč;
B) 1/ příspěvkové organizaci Mateřská škola Tanvald, U Školky 579 snížení příspěvku
na odpisy o 829 Kč na 127.983 Kč;
2/ příspěvkové organizaci Základní škola
Tanvald, Sportovní 576 snížení příspěvku
na odpisy o 22.817 Kč na 227.321 Kč;
Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Výběr z usnesení ze schůze Rady města
Tanvald konané dne 29. 12. 2021
■ RM souhlasí s ukončením pachtu
části pozemkové parcely č. 205/2 (trvalý
travní porost) o výměře 3400 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou podle Smlouvy pachtovní ze dne 1. 12. 2015
a pachtu pozemkové parcely č. 899/19 (trvalý travní porost) o výměře 1491 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou
podle Smlouvy pachtovní ze dne 9. 3. 2016
a jejího dodatku č. 1 ze dne 3. 6. 2020, dohodou ke dni 31. 12. 2021.
■ RM vydává záměr na propachtování
pozemků:
1/ části pozemkové parcely č. 205/2 (trvalý
travní porost) o výměře 3300 m2
2/ části pozemkové parcely č. 679/1 (trvalý
travní porost) o výměře 430 m2
3/ pozemkové parcely č. 899/19 (trvalý
travní porost) o výměře 1491 m2
vše v katastrálním území Šumburk
nad Desnou panu Marku Divíškovi, IČ
03833488, Vítězná 249, Tanvald, část
Šumburk nad Desnou za účelem provozování zemědělské činnosti – sekání travních porostů.
■ RM rozhodla pronajmout část pozemkové parcely č. 1142/2 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 118 m2 v katastrálním území Tanvald firmě Vila Spitzberg
s.r.o., IČ 07471891, se sídlem Hládkov
686/3, Praha 6 za účelem umístění stavby
čistírny odpadních vod na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné
ve výši 9 Kč/m2/rok;
■ RM schvaluje Smlouvu mezi Up Česká republika s.r.o., se sídlem Zelený pruh
1560/99, Praha a městem Tanvald týkající se
zajištění stravenek Chegue Dejeuner pro zaměstnance města dle předloženého návrhu.
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■ RM rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 14, dvougarsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 614, Tanvald, část Šumburk
nad Desnou.
■ RM schvaluje Darovací smlouvu mezi
Svazkem obcí Mikroregionem Tanvaldsko a městem Tanvald týkající se darování
400 ks kompostérů dle předloženého návrhu.
■ RM rozhodla provést rozpočtové
opatření č. 85/2021 spočívající v uvolnění
prostředků rozpočtové rezervy na zvýšené výdaje na propagaci města ve výši
200.000 Kč.
■ RM schvaluje v souladu s ustanoveními § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, rozpočet na rok 2022
a střednědobý výhled rozpočtu:
1) Základní školy Tanvald, Sportovní 576,
příspěvková organizace
2) Masarykovy základní školy Tanvald,
Školní 416, příspěvková organizace
3) Základní umělecké školy Tanvald, příspěvková organizace
4) Mateřské školy Tanvald, U Školky 579,
příspěvková organizace
5) Střediska volného času Tanvald, příspěvkové organizace
podle předložených návrhů.
■ RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje č. OLP/3913/2021 z programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém
kraji 2021 na projekt Rozvoj sportovní infrastruktury – výstavba multifunkčního
sportoviště – pumptracku mezi Libereckým krajem a městem Tanvald dle předloženého návrhu.
■ RM souhlasí s pokácením 14 ks bříz
a 1 ks jívy nacházejících se v blízkosti bytového domu č.p. 554, ul. Sportovní, na pozemkové parcele č. 375/90 v katastrálním
území Tanvald, dle předloženého návrhu
odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude
použito pro potřeby města nebo prodáno
dle platného ceníku.
■ RM souhlasí s pokácením 1 ks javoru nacházejícího se v blízkosti garáže e.č.
455 u č.p. 359, ul. Palackého, na pozemkové parcele č. 508/1 v katastrálním území
Tanvald, dle předloženého návrhu odboru
rozvoje a KV s tím, že dřevo bude použito
pro potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku.
■ RM schvaluje platové výměry ředitelkám škol a školských zařízení s účinností
od 1. 1. 2022 dle předloženého návrhu.
Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Jednání zastupitelů města
se uskuteční ve velké zasedací
místnosti radnice
ve středu 16. února od 16 hod.
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V únoru 2022 oslaví životní jubileum

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

Kluby seniorů s politováním oznamují, že se žádné akce pro seniory
na měsíc únor neplánují.
-red-

Poděkování

•

Děkuji oddělení interny v nemocnici
Tanvald za vzornou péči a příjemný a milý
přístup.
Josef Rondoš

Socha sv. Josefa

•

Josef Doubek
Věra Marková
Alois Matušů
Jana Metelková
Agata Valtrová
Zoltán Szalai
Jaroslava Dederová
Petr Tischer
Blanka Vyhnálková
Eva Sixtová
Miroslav Novosad

Jana Kolínská
Eva Kloučková
Oskar Holata
Jan Harmanoš
Jiřina Foltýnová
Blažena Elicerová
Jaroslava Jeriová
Dana Trkalová
Petr Kovář
Slávka Lehečková
Blanka Rumanoá

Srdečně blahopřejeme oslavencům
Pokud si někdo nepřeje být uveden v TZ,
stačí zavolat na tel.: 483 369 671
(Pozor na termín uzávěrky TZ!)

Svatoštěpánský koncert
na Horním Tanvaldě

Z území České republiky byly od roku
1989 odcizeny stovky tisíc uměleckých
děl. Toto se nevyhnulo ani soše sv. Josefa,
kamenné plastice drobné lidové architektury ze Světlé.
V roce 2012 byla tato kulturní památka
navrácena prostřednictvím Ministerstva
kultury ČR po dlouhých osmi letech zpět
do České republiky a předána vlastníkovi.
V roce 2013 byla socha restaurována
MgA. Ondřejem Sklenářem a navrácena
na své původní místo. Na financování obnovy této kulturní památky přispěl soukromým vlastníkům stát prostřednictvím
dotačního titulu Ministerstva kultury ČR.
Sochu najdete, když se vydáte po zelené turistické značce z Tanvaldu směrem
na Příchovice.
-red-

Pavel Hedánek
Věra Bujárková
Antonín Budina
Dušan Hudec
Lenka Šimůnková
Anna Linková
Petr Dzian
Jiřina Balatková

Na svatého Štěpána se v kostele sv. Petra a Pavla uskutečnil benefiční koncert
emeritního pěvce Luď ka Veleho a sopranistky Adély Velové za doprovodu varhaníka Bohuslava Lédla. Program doplnil
i nadějný student ZUŠ Tanvald - František Štěpán.
Koncert zahájil hlavní organizátor koncertu - Jan Žíla, který předal slovo paní
doktorce Šebestové, předsedkyni spolku.
Ta informovala o probíhající veřejné sbírce na opravy krovu tohoto kostela, také
o nově vydaném CD, na kterém je záznam
z letního benefičního koncertu Musicy (K)
lasicy a Harmonie Tanvald. Slovo dostal
také ing. Antoš- zhotovitel projektové dokumentace oprav krovu, který všem přítomným nastínil okolnosti vzniku kostela:
„Kostel byl postaven původně jako barokní,
poté se místní občané rozhodli, že kostel přestaví v klasicistním slohu. Místní občané jej
postavili z vlastních prostředků. Kostel pro
ně byl součástí jejich života- byli zde křtěni,
oddáváni a nakonec zde byli i vypravováni na poslední cestu, aby pak byli uloženi
na zdejším hřbitově… Bylo by smutné, kdybychom se naše generace nedokázala postarat
o opravu kostela tak, abychom ho udrželi
v dobrém technickém stavu.“
Ve druhé polovině koncertu vyzval Luděk Vele publikum ke zpěvu koled, takže
si mohli všichni společně zazpívat koledy
v kostele tak, jak se tradičně po Narození
Páně konávalo. Kostelík byl během koncertu i chvíli po něm provizorně nasvícen
reflektory, takže si mohli návštěvníci užít
pohled na nasvícený kostel při cestě domů
mrazivou nocí.
Daniela Šebestová, předsedkyně spolku
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Dění v Rodinném centru Maják Tanvald
Programová nabídka:
www.centrumajak.cz
Facebook:
Rodinné centrum Maják,
Tanvald
Co plánujeme v únoru:
Hned 1. 2. od 16:30 pohovoříme s psycholožkou Mgr. Zdeňkou Svobodovou na široké téma „Co nás trápí“, takže můžeme
probrat děti, partnerské vztahy či jakákoliv
jiná témata, která aktuálně řešíme. Tentokrát se uvidíme on-line prostřednictvím
Google meet. Vaši účast nám hlaste do
28. 1. na telefonním čísle 774 825 085.
V rámci eko aktivit s Libuškou vyrazíme do přírody v okolí a navštívíme nedaleký krmelec. Termín upřesníme podle
počasí. Pro aktuální informace o akcích
sledujte náš web, facebookovou stránku
a e-mail.
Také se vrhneme na akci „Ten dělá to
a ten zas tohle“. Ta je zatím ještě v plenkách, ale slibujeme si od ní hodně. Má totiž za úkol spojovat lidi, setkávat se, učit se
novým dovednostem, předávat si zkušenosti. Proto bychom chtěli vyzvat všechny,
co doma skrývají své rukodělné výtvory
a mají touhu se s nimi pochlubit, přijďte
za námi do Majáku! Ať už háčkujete, pletete, vyšíváte, malujete kraslice či obrazy
nebo tvoříte svíčky, šperky, vyrábíte domácí kosmetiku, rádi se přiučíme tomu,
jak se to dělá. Tento projekt má pod palcem
také Libuška. Pro bližší informace volejte
774 825 085.
Dochází ke změně termínu pravidelného odpoledního setkávání rodin. Původně
pondělní dění se přesouvá na každé úterý
již od 16 hodin.
Náš dopolední program běží podle aktuálních vládních nařízení. Dokud je omezen počet osob, které se mohou scházet
uvnitř, doporučujeme předem zatelefonovat a rezervovat si místo:
Pondělí - u Lenky - 739 054 465
Úterý a pátek - u Janči - 734 455 546
Čtvrtek - u Libu - 774 825 085
V případě zájmu o středeční hlídání dětí
bez maminek kontaktujte Léňu.
Pokud si budete chtít odložit své drobné, můžete tak i nadále učinit 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 symbol 1082021.
Péče o pěstounské rodiny, doprovázení
a poradenství pro ohrožené rodiny v RC
Maják. Klíčová pracovnice: Bc. Andrea Josífková, 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 Rydvalová, tel. 774 825 085

•

Proč je tu Maják pro pěstouny?
Už 2 roky uvažuji o tom, co by to pro mě
obnášelo být pěstounem. „Vypěstovat“
dítě, které nemá zahradu ani pole, kde by
mohlo být pěstováno… Hledám, pročítám
různé informace k tématu. Nakonec jsem
se objednala na schůzku v Majáku.
V Majáku se setkáte s pracovnicí, která
vám všechno jednoduše, snadno a srozumitelně zodpoví. Dá vám odpovědi na vaše
otázky. Protože vás ještě nějaké dotazy napadnou později, zatelefonujete jí pro odpovědi.
Rozhodla jsem se, že zkusím být pěstounkou. Podala jsem si na OSPOD žádost.
Jsem si v tom nejistá. Úřady, instituce…
Kdo mi pomůže? Paní z Majáku říkala, že jí
mohu zavolat…
Během tzv. přípravy, proškolování můžete být v kontaktu s pracovnicí Majáku.
Pracovnice vám zodpovídá vaše další nové
dotazy, vysvětluje, objasňuje, opakuje vám
informace, kterých je spousta. Je vám oporou….
A teď jsem konečně pěstounkou. Prý si
musím vybrat doprovázející organizaci,
člověka, co rodinu podporuje, pomáhá
řešit těžkosti, sleduje, jak se vede a daří
dítěti, které mám svěřené do pěstounské
péče… A musím tam chodit na školení…
Tak zkusím třeba ten Maják.

Antikvartet

V. Černá

• Městská knihovna

Vánoční koncert skupiny Antikvartet
Dušana Vančury se uskutečnil 18.12. v kině
Jas v Tanvaldě. Skupinu založil v roce 1962
D. Vančura ze Spirituál kvintetu. Repertoár
tvoří písně napříč žánry a staletími. V současné době po smrti zakladatele skupinu
tvoří Zuzana Vančurová, Magdalena Jungwirthová, Tomáš Vávra a Jiří Mašek.
Antikvartet je skupina složena ze čtyř
zpěváků (soprán, alt, baryton, bas), kteří zpívají vlastní úpravy skladeb různých
žánrů otextované především jejím zakladatelem Dušanem Vančurou. Prezentace skladeb je komorní, čistě vokální nebo
doplněná o kytarový či klavírní doprovod,
basovou linku, různé perkuse, flétny nebo
housle. Na programu v kině Jas v Tanvaldě
zazněly známé vánoční písně jako např.
Tichá noc, Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal, ale i třeba píseň Imagine
od J. Lennona. Vydařený koncert přispěl
k příjemné předvánoční náladě a mnoho
diváků si i spolu se skupinou zazpívalo.
-ph-
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Když si pěstoun pro doprovázení vybere Maják, uzavře Maják s pěstounem tzv.
dohodu o výkonu pěstounské péče. Pěstoun se seznámí s klíčovou pracovnicí, se
kterou bude v úzkém kontaktu, budou se
setkávat, telefonovat si podle potřeb pěstounské rodiny. Minimálně však 1x za dva
měsíce se společně sejdou v pěstounské
rodině. Klíčová pracovnice sleduje, jak je
o dítě pečováno, jak se rozvíjí, jak je pro něj
zajištěno bezpečné a láskyplné prostředí.
Také sleduje, jestli a jak se dítě setkává se
svými příbuznými, s vlastní rodinou.
V Majáku se pěstouni i vzdělávají. Školení jsou na různá témata, obvykle k výchově dětí, specifikách dětí v pěstounské péči,
aj. Klíčová pracovnice spolu s pěstouny
témata vytipovávají. Oblíbená jsou sdílecí
setkání s psycholožkou.
Také je v Majáku pro pěstounské rodiny
k dispozici psycholožka a psychoterapeutka. Mohou využít jejich služeb.
A ještě spousta dalších věcí je kolem
toho. Ale teď už „pěstuji“, už Pepíkovi
umožňuji žít život tak, jak to mají ostatní
děti. A taky si tím přivydělám a chodím
u toho i na brigádu.
Vrtá vám to hlavou? – Pro jakýkoliv dotaz
volejte Mgr. Rydvalovou, tel. 774 825 085.

•

Jiří Trnka – letos uplyne 100 let od narození českého výtvarníka, loutkáře, ilustrátora, malíře, sochaře, spisovatele,
scenáristy, kostýmního výtvarníka a režiséra animovaných filmů, jednoho ze
zakladatelů českého animovaného filmu
a světově uznávaného ilustrátora a tvůrce
loutkových filmů. Výstavku titulů z našeho
knižního fondu s ilustracemi Jiřího Trnky
si můžete prohlédnout ve vstupní části
knihovny.
Brýle - Čtenářům, kteří si zapomenou
vzít do knihovny své „druhé oči“, nabízíme
zapůjčení brýlí ( +1 - +4 dioptrie). Stačí si
o ně požádat u pultu.
Roznáška knih. Pro naše čtenáře, kteří
se ze zdravotních důvodů nemohou dostat
do knihovny, nabízíme donášku knih přímo
do domu. Kdo má zájem o tuto službu, stačí, když zavolá na tel. 483 369 650 nebo nás
může kontaktovat na emailu: knihovna@
tanvald.cz. Roznáška probíhá vždy každý druhý pátek v měsíci a je bezplatná.
VS
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Dění ve Středisku volného času Tanvald

Na počátku nového roku žilo SVČ obvyklým „kroužkovým cvrkotem“ a přípravami akcí druhého pololetí. Rozloučili jsme
se s Andělskou stezkou v šumburském
parku. Ohlasy měla jak u dětí (ti nejmenší nadšeně hledali barevné andílky, starší
zase vzpomínali na pohádky Anděl páně
a lámali si hlavu s kvízem), tak u dospělých, kteří si pročítali texty Lucie Ernestové. Zvlášť je prý ocenili pejskaři, kteří
do parku chodí venčit své mazlíčky. „Bylo
to zajímavé zpestření. Při každém venčení jsem si přečetla jedno zastavení. Škoda,
že už to sundáváte,“ svěřila se jedna dáma
s hafanem na vodítku.

na kolektiv vrstevníků a nové prostředí,
ji mohou využít za poplatek 100,- v úterý
od 8.30 do 11.00. Prosím, hlaste se přes sms
na tel. 605 001 867 (M. Hlubučková).
Pro děti od cca 1 roku do 4 let organizujeme také tvořivou Čurbes hernu, kterou
si mohou přijít užít s maminkami nebo
jiným dospělým doprovodem. Herna v duchu „Dopřejte svým batolatům objevování
světa všemi smysly, užijte si společně tvořivé chvilky, ale váš domov zůstane čistý“ bývá ve středu od 9.30 do 11.00. I tento
program stojí stovku a je na něj potřeba se
přihlásit, v tomto případě na 606 691 046
(A. Bartovská). Vzhledem k pandemické
situaci zde však platí omezení pro dospělý doprovod (očkování/prodělaná nemoc/
platný PCR test). Děkujeme, že toto omezení chápete a těšíme se na doby, kdy nebude potřeba a Čurbes hernu si bude moci
užít každý zájemce.
Školákům je naopak určen náš Klub volného času, který je otevřen vždy od pondělí do čtvrtka mezi 12.30 – 17.00. Lze ho
využít při čekání na kroužek (hodina zdarma) nebo tam přijít cíleně si něco vytvořit,
zahrát nebo si popovídat (za 20,-). Vede ho
Terka Možuchová, která připravuje na každý týden nový program. Sledujte náš web,
FB nebo vývěsku u vchodu. Vstup do klubu
je spodním vchodem od hřiště.
Přestože venku ještě panuje zima
třeskutá, my už přemýšlíme o letních táborech. Klasicky se můžete těšit jak na ty
příměstské – tradiční i nové, tak na ten
pobytový. Ten se uskuteční jako třešnička
na dortu v závěru prázdnin jako obvykle.
Vzhledem k nejisté covidové době se odehraje na území Libereckého kraje, zatím
však více neprozradíme – vše se včas dozvíte.
Pokud už se táborových zážitků nemůžete dočkat a stále vzpomínáte na ty loňské,
něco pro vás máme. Chystáme tradiční

Pokud vás stezka v parku zaujala, nezoufejte, začínáme pracovat na další. Až
Zpravodaj vyjde, mohla by už být k dispozici. Vše se dozvíte z našeho webu www.
svctanvald.cz nebo na Facebookovém profilu Středisko volného času Tanvald. Také
chystáme něco pro nejmenší mrňousky,
kteří si chodí hrát na naše hřiště. Na vnitřní stranu plotu rozvěsíme listy s hravými
zimními aktivitami, aby si to u nás ještě
více užili.
Nejmenších kluků a holčiček se týkají
i následující aktivity. Stále běží Batoláček
– dopolední hlídací herna pro děti, které už
chodí, ale ještě nechodí do školky. Maminky, jež si potřebují něco zařídit nebo chtějí,
aby si děti před nástupem do MŠ zvykaly
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•
setkání táborníků z loňského „pobyťáku“, které se uskuteční jedno páteční odpoledne v klubu SVČ. Čeká vás promítání
táborového „filmu“ poskládaného z fotek
a videí, sdílení zážitků, odtajnění letošního táborového místa, zábava a hry. Termín
setkání účastníkům tábora rozešleme
mailem.
A co chystáme na nejbližší týdny a měsíce? Určitě tradiční keramické dílničky
pro kluky a holčičky ze zdejších MŠ a ZŠ.
Na dílny, z nichž si děti odnesou velikonoční výrobky a dárečky ke Dni matek, mohou
paní učitelky své třídy hlásit u D. Humlové
na tel. 778 158 036. Chybět nebude venkovní velikonoční stezka a také tradiční prodejní výstava v tanvaldské knihovně inspirovaná svátky jara, na niž už pilně tvoříme
dárečky a dekorace.
Závěrem pro vás máme nabídku spolupráce. Od příštího školního roku bychom
rádi rozšířili nabídku kroužků. Hledáme
proto dospělé nadšence, které baví práce s dětmi a jsou profesí nebo koníčkem
doma v oblasti přírodovědy, vědy a techniky, divadla, šachovém sportu a volejbalu (případně i v jiných oblastech, jsme
otevření také dalším nápadům). Pokud
by vás to oslovilo, kontaktujte, prosím,
paní ředitelku Mgr. H. Beranovou na tel.
602 320 964 nebo info@svctanvald.cz.
Budeme se na vás těšit.
Hravé a zdravé dny přeje za SVČ
Alena Bartovská
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Myslivecké tradice a zvyky v Mysliveckém spolku Tanvald
Přijímání mezi myslivce je poměrně novodobý zvyk, který obohatil myslivecké
tradice v naší zemi. V podvědomí myslivecké veřejnosti se nesprávně tato ceremonie uvádí jako „Pasování na myslivce“.
Myslivcem se člověk nestane po složení zkoušky z myslivosti a přijetím mezi
myslivce. Myslivcem se člověk stane až
po mnohaleté praxi, obětavém přístupu k ochraně přírody, citlivému přístupu
ke zvěři a správném provádění výkonu
práva myslivosti . Přijímání mezi myslivce
je obdoba zvyků pocházejících z 19. století, tehdy byl tento ceremoniál znám jako:
„vyzbrojení“, „ozbranění“ a „přijetí v počet
myslivců“. Celý akt má samozřejmě svá
pravidla a zvyklosti. Provádí jej většinou
myslivecký hospodář, společně s předsedou MS a nejstarším myslivcem.
Tento velmi slavnostní ceremoniál proběhl v Mysliveckém spolku Tanvald dne
26.prosince 2021 v penzionu pana Hanzlíčka v Tanvaldu Žďár. Přítel Radek Harcuba , který absolvoval úspěšnými zkouškami adeptský kurz, byl zde přijat mezi
členy spolku. Tento slavnostní akt proběhl v přátelské atmosféře dle všech zvyků
a pravidel. Následovala gratulace od všech
přítomných myslivců a přátelský přípitek.

•

Myslivecký hospodář Ladislav Jelen a nový
člen Radek Harcuba.

Myslivecký hospodář Ladislav Jelen pasuje
Radka Harcubu za nového člena Mysliveckého spolku Tanvald.

Přijímání mezi myslivce lze provádět pouze jednou za myslivcův život. Upomínkou
na tento nezapomenutelný akt je přijímací
glejt.
Myslivecký spolek Tanvald provádí myslivost na honitbě Tanvald - Špičák, která
má rozlohu 572 ha. Členové spolku zodpovědně provádějí výkon práva myslivosti
a velmi rádi by mezi sebe přijali i nové členy nebo adepty na výkon práva myslivosti.
Informace pro zájemce o členství získáte
na tel. 601 372 020.
JS

Voda na stromech neroste
Občané města v roce 2022 za 1 000 litrů vody platí 112,45 Kč. Z toho vodné činí
59,33 Kč a stočné 53,12 Kč. Všechny ceny
jsou uvedeny včetně 10% DPH.
„V porovnání s celostátním průměrem
97,53 Kč za kubík vody si město Tanvald tak
nevede příliš dobře, voda zde patří k nejdražší v republice“, uvádí Petr Novák z webu
Skrblík.cz. Dodavatelem vody ve městě je
Severočeská vodárenská společnost a. s.
(provoz zajišťuje společnost Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s.).
V loňském roce se v Tanvaldu za vodu
platilo 104,76 Kč, meziročně tak zdražila o 7,69 Kč. Podrobný vývoj ceny vody
a poplatků za odpad od roku 2016 najdete na webu Skrblik.cz. Snížení ceny v roce
2020 je způsobeno změnou DPH z 15 %
na 10 %.
Průměrná cena vody v ČR v roce 2022
činí 97,53 Kč.
Nejlevnější voda je v Krnově, kde se
za 1 000 litrů platí 56,10 Kč. Nejdražší je
v severočeském Frýdlantu, kde kubík
vodného a stočného dohromady vyjde
na 138,23 Kč.
Cena vody mezi lety 1989 a 2022 vzrostla
téměř padesátinásobně, když v roce 1989
stál kubík stěží uvěřitelných 1,90 Kč, o 33
let později činí celostátní průměr zmiňovaných 97,53 Kč.
V dřívějších dobách byl provoz čistíren,
kanalizační sítě i další infrastruktury dotován, proto mohly být ceny nižší. Dnes
jsou náklady rozpočteny v ceně vody. Spotřeba vody byla v roce 1989 také výrazně
vyšší než dnes. Na jednu osobu v domác-

Rok
Tanvald
Průměr ČR

•

2022

2021

2020

2019

2018

112,45 Kč

104,76 Kč

98,90 Kč

99,56 Kč

98,67 Kč

97,53 Kč

92,39 Kč

88,50 Kč

87,96 Kč

85,38 Kč

nosti a kalendářní den dříve připadalo
170,9 litrů vody, nyní je to pouze 89,2 litru.
Vyšší náklady je tak nutné rozpočítat mezi
nižší spotřebu.
Proměna v účtování skutečných nákladů
zapříčinila nárůst cen, který byl nejcitelnější zejména v první polovině devadesátých let.
Jak se v Tanvaldu vyvíjely poplatky
za svoz odpadu?
Vedle cen vody se každoročně mění také
poplatky za svoz komunálního odpadu.
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Ten je v Tanvaldu v roce 2022 stanoven
na 720 Kč za osobu a kalendářní rok. V loňském roce to bylo to bylo méně, platilo se
660 Kč.
Z dat analýzy společnosti Kodino vyplývá, že průměrná sazba poplatku je v ČR
621 Kč. Tanvald tak v České republice patří
mezi města s nejvyšším poplatkem za svoz
odpadu.
Vývoj cen vody a poplatků za odpad
v obci od roku 2016 najdete na: https://
www.skrblik.cz/radce/mesto/tanvald/

Tanvaldský zpravodaj

únor 2022

Zubačka v roce 2022
Na rok 2022 připravujeme šest velkých
akcí na Zubačce s doprovodným programem, a pokud situace dovolí, na začátku
prosince opět i svařák. Sezónu zahájíme
v sobotu 4. června 2022. Jízdy mezi Tanvaldem a Kořenovem obohatíme o další
vlaky z Kořenova a Harrachova. Největší akcí roku 2022 se stanou oslavy 120 let
Zubačky, tato akce proběhne o víkendu
2. a 3. července 2022. Na akci budou nasazena historická vozidla včetně parní lokomotivy, která by měla vyrazit z Liberce,
v jednání jsou i historické vlaky z Kořenova do Szklarske Poreby. Více informací o této akci pak přineseme během roku
2022. Následovat budou naše tradiční
akce s programy: 23. července - Pohádková
sobota na Zubačce, 6. srpna – Modelářská
sobota, 20. srpna – Borůvková parní sobota, 24. září – Bramborové ukončení sezóny.
Srpnové jízdy ozvláštníme o vložené vlaky
mezi Kořenovem a Harrachovem, na modelové se do Harrachova sveze dieselová
lokomotiva a na borůvkové pak parní mašinka 310.0134.

•

Všechny jízdy zvláštních vlaků budou
doplněny o bohatý program ve stanici
Kořenov, který se snažíme připravovat
tématicky: například pohádkový den. Připraveno bude občerstvení a stánkový prodej na peronu stanice. Pro děti plánujeme
divadelní představení v našem promítacím sále. Nebude scházet spoj historickou
tramvají, který pojede z Liberce do Vratislavic, kde bude přestup na historický

Trail workout, nebo Hurrican?
V březnu 5. 3. 2022 pořádá Spartan závody Trail na 10 km v Tanvaldě na Kotlině.
Jedná se o čistý běh bez překážek, který
odstartuje celou sezónu v ČR.
Ten den se ale závodníci budou moci
účastnit nejen Trailu, ale i 4 hodinového
drillu Hurricane Heat. Doufáme v nadílku
sněhu, a tak bude jak Trail, tak i Hurricane
Heat trochu speciální.
Pro úplné začátečníky máme připravený
workout, který je zdarma. Jedná se o cvičení, naučení se základů a vnoření se do atmosféry Spartan závodů.
Pokud se závodník nemůže rozhodnout,
zda běžet Trail, nebo si jít zacvičit na wor-

autobus směr Tanvald a Kořenov. Autobus
pak zavítá tradičně na Jizerku a na Příchovice.
V roce 2023 je na trati Tanvald – Kořenov plánovaná velká výluka, kdy by mělo
dojít k rekonstrukci kolejí včetně ozubnice, a proto nad tímto rokem prozatím co se
pořádání zvláštních vlaků visí otazník.
Těšíme se na vás na našich akcích. Přijďte pobejt!
-pš-

• Vysadili jste strom? •

kout, nebo si dát do těla na Hurricanu, nemusí se rozhodovat dlouho. Vše je možné
stihnout. Časy startů jednotlivých disciplín jsou posunuty tak, aby vše na sebe
s rezervou navazovalo.
Tým Spartan ČR

Přidejte ho do mapy Sázíme budoucnost.
Sázíme budoucnost je iniciativa Nadace
Partnerství, která chce výsadbou 10 milionů stromů zlepšit zdraví české krajiny
a odolnost měst. Zapojit se může kdokoliv, kdo od roku 2019 vysadil strom mimo
les a registruje ho do interaktivní mapy
na
www.sazimebudoucnost.cz/registrace-vysadby. Mapa poskytuje unikátní
přehled o druzích a počtech vysazených
stromů, lokalitách i subjektech, které jsou
do sázení v České republice zapojeny. Počítá se opravdu každý strom, tedy i takový,
který jste vysadili třeba u vás na zahradě.
-red-

Třídění odpadů v Tanvaldu stále není uspokojivé
Je to vidět v nádobách a kolem nádob
na komunální odpad ve všech částech
města. Pro zlepšení třídění odpadů dodržujte prosím následující pravidla!
Starý papír a karton vhazujte do modrých sběrných nádob. Do nádob nevhazujte použité dětské pleny a hygienické
pomůcky. Krabice a kartony je třeba složit a sešlápnout, aby byly do nádob dobře
skladné. Větší množství starého papíru,
zejména kartonů, je možno po dohodě odložit v pracovní době technických služeb
v areálu technických služeb v Tanvaldu –
Žďáru.
Skleněné láhve a sklenice vhazujte
do zelených sběrných nádob. Do nádob
na sklo zásadně nepatří předměty z porcelánu nebo keramiky, žárovky nebo zářivkové trubice.
PET láhve a ostatní směsné plasty jako
jsou např. láhve od nápojů, mycích a čisticích prostředků, vymyté, čisté kelímky

od jogurtů, margarínů, pomazánkových
másel, zmrzlin, sýrů apod., dále čisté igelitové sáčky nebo folie, a různé jiné plastové
obaly, vhazujte do žlutých sběrných nádob
nebo sbírejte do žlutých pytlů.
Tetrapaky – obaly nebo krabice od mléka, džusů a jiných nápojů sbírejte do červených pytlů.
Kovové obaly - zejména nápojové a jiné
plechovky, plechová víčka od sklenic
apod. sbírejte do bezbarvých průhledných
pytlů.
Starý textil vhazujte v zavázaných igelitových taškách nebo pytlích do kontejnerů
na textilní odpad.
Naplněné a řádně zavázané žluté, červené a bezbarvé pytle mají své místo u nádob
na tříděný odpad. Svoz pytlů s vytříděným
odpadem provádějí technické služby každý čtvrtek. Neodkládejte proto tyto pytle
k nádobám v průběhu celého týdne, ale
nejdříve v odpoledních hodinách ve stře-
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•

du! Prosíme občany, aby do nádob na tříděný odpad vkládali pouze ty odpady, které do nich patří. To samé platí i v případě
pytlů na tříděný odpad! Nevhodný nebo
znečištěný odpad v nádobách nebo pytlích
na tříděný odpad znehodnotí celý obsah,
který už v mnoha případech nemůže být
dále zpracován a musí skončit ve spalovně
nebo na skládce. Vícenáklady pak zaplatíme všichni.
I přes zákaz se na stanovištích pro směsný a tříděný odpad a na jiných veřejných
místech denně povaluje starý nábytek,
velké elektrospotřebiče, matrace, koberce, podlahové krytiny a další odpad všeho
druhu. Opakujeme, že pro svoz objemného odpadu z domácností fyzických osob
město Tanvald zřídilo kontaktní linku
na čísle 483 369 554. Technické služby objemný odpad z každé domácnosti v Tanvaldu operativně po dohodě odvezou.
-red-

únor 2022
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Kino Jas Járy Cimrmana
PÁ 4. 2.

17 hod.

únor 2022

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

PÁ 4. 2.

19 hod.

Mimořádná událost. Nová česká komedie od režiséra Jiřího Havelky (film Vlastníci). Jak
byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? V hlavních rolích Jana Plodková, Igor
Chmela, Jenovéfa Boková a Jaroslav Plesl.

SO 5. 2.

17 hod.

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

SO 5. 2.

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.

PÁ 11. 2.
SO 12. 2.

17 hod.

PÁ 11. 2.
SO 12. 2.

19 hod.

PÁ 18. 2.
SO 19. 2.

17 hod.

PÁ 18. 2.
SO 19. 2.

19 hod.

PÁ 25. 2.
SO 26. 2.

17 hod.

PÁ 25. 2.
SO 26. 2.

19 hod.

Tajemství staré bambitky 2. Nová česká filmová pohádka. Pokračování oblíbené televizní
pohádky. Další osudy krále Jakuba, královny Aničky a princezny Johanky. V hlavních rolích
Tomáš Klus, Ondřej Vetchý, Jiří Lábus a Miroslav Vladyka.

Moonfall. Americký akční sci-fi velkofilm režiséra Rolanda Emmericha (Den nezávislosti,
2012, Den poté). Neznámá síla vychýlila Měsíc, který se řítí na Zemi. Začíná boj o její záchranu.
V hlavních rolích Halle Berry a Patrick Wilson.

Tajemství staré bambitky 2. Nová česká filmová pohádka. Pokračování oblíbené televizní
pohádky. Další osudy krále Jakuba, královny Aničky a princezny Johanky. V hlavních rolích
Tomáš Klus, Ondřej Vetchý, Jiří Lábus a Miroslav Vladyka.

Uncharted. Americký akční dobrodružný film. Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake, konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města v El
Doradu. Dobrodružství začíná. V hlavních rolích Tom Holland (Spider-Man), Mark Wahlberg
a Antonio Banderas. České znění.

Haftaňan a tři mušteriéři. Španělský animovaný film pro děti. Jeden za všechny, všichni
za jednoho. Podaří se Haftaňanovi stát se skutečným mušteriérem a získat srdce své milované?
České znění.

V létě ti řeknu, jak se mám. Nová česká laskavá komedie od tvůrců filmů Všechno nebo nic,
Příliš osobní známost a Přání Ježíškovi. Veselé příběhy bývalých spolužáků ze střední školy.
V hlavních rolích Tereza Kostková, Simona Babčáková, Ondřej Sokol a Martin Hofmann.

110, 130 Kč
přístupný
96 min.
140 Kč
od 12 let
102 min.
120 Kč
přístupný
100 min.
140 Kč
přístupný
91 min.
140 Kč
přístupný
100 min.
140 Kč
přístupný
130 min.
140 Kč
přístupný
100 min.
130 Kč
přístupný
120 min.

100, 120 Kč
přístupný
84 min.
130 Kč
přístupný
117 min.

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

Nemocnice Tanvald, s.r.o. nabízí pracovní uplatnění na pozici:
Sanitáře/ky, podmínkou je ukončené alespoň základní vzdělání
Nabízíme: možnost vyzkoušení před nástupem, práci 13 směn v měsíci,
5 týdnů dovolené, závodní stravování, penzijní připojištění, odborné vzdělávání.
Kontakt:
personální oddělení Nemocnice Tanvald, s.r.o.
vera.chvojkova@mediterra.cz
tel: 483 367 354

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ
DOBRÉ RADY
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE
liberec.rozhlas.cz | R–LBC |
Liberec, Jablonec nad Nisou 102.3 FM | Frýdlant 97.4 FM | Harrachov 107.9 FM
Semily 103.4 FM | Česká Lípa 94.3 FM | Jablonné v Podještědí 105.4 FM
Turnov 91.5 FM | Nový Bor 104.9 FM

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 (příjem 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. 2. 2022 do 12 hodin. Tanvaldský zpravodaj najdete i na internetu: www.tanvald.cz.

