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Slovo starosty • Únorové počasí •

Vážení spoluobčané, 
připojuji pár řádků do  našeho Zpravo-

daje. Jsme v  době, která se jeví velmi op-
timisticky z  pohledu aktuální pandemie, 
a  pesimisticky z  pohledu nutných opat-
ření vedoucích k  narovnávání ekonomiky 
po  nestandardních vládních krocích v  po-
sledních letech. Prostě začínáme směřovat 
k normálnímu životu. 

Jsem přesvědčený, že k optimismu v boji 
s virem významně přispělo zřízení našeho 
očkovacího a testovacího centra. 

Další velký optimismus mi dává i  naše 
prozíravé zafixování cen plynu a  elek-
trické energie. Hlavně cena plynu, kterou 
má město garantovanou od  dodavatele 
do konce roku 2023, dává jistotu všem ob-
čanům napojeným na  centrální vytápění, 
že žádné skokové navýšení cen za  vytá-
pění a teplou vodu nehrozí. A nikdo již ne-
vzpomene, jak blízko bylo k prodeji podílu 
v  Teplárenství Tanvald s.r.o. jinému sub-
jektu, kterému jsme zabránili.

Pesimisticky musím konstatovat, že ne-
ustálé střídání mrazů a oblev se velmi vý-
razně podepisuje na  našich vozovkách. 
Hned na  jaře, až se rozjedou obalovny, 
bude hlavní úkol pro TS řešit všudepřítom-
né výtluky. 

Ale opět optimisticky... Když přespol-
ním řeknete, že máme na  sídlišti strojově 
upravované tříkilometrové lyžařské běžec-
ké kolečko, zadarmo kluziště a  sjezdovku 
pro děti za 50 kč? Neuvěří Vám. A my to tu 
všechno máme :).

A když to sečtu a podtrhnu, tak optimis-
mus vyhrává.

Závěrem ještě jednou děkuji všem, kteří 
pomáhají pohlížet nám všem na zimu jako 
na  krásné roční období, které přináší jen 
a jen nezapomenutelné zážitky. 

Váš starosta

Počasí v únoru ukázalo všechny své po-
doby. Sníh, déšť, vichřice, sluníčko... Tan-
vald se však pral se všemi změnami stateč-
ně. Silnice byly sjízdné, chodníky schůdné 
a  veřejná místa přístupná. Postaraly se 
o  to technické služby a  pracovníci přijatí 
na veřejně prospěšné práce. Patří jim za to 
velký dík, neboť jednoduché to vždy neby-
lo. Aby jim šla práce lépe od  ruky, zakou-
pilo město Tanvald na údržbu komunikací 
nový nakladač Bobcat. Kromě toho dostaly 
technické služby možnost zdarma otes-
tovat vyšší řadu nakladačů. V  rámci to-
hoto bezplatného testování se pracovníci 
technických služeb hned aktivně zapojili 
do odklízení únorové sněhové nadílky.

-red-

Město Tanvald zabezpečilo v  roce 2021 
nákup a pořízení speciální výstroje a věc-
ných prostředků pro Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Tanvald-Šumburk 
a  Horní Tanvald. Byly to např. speciální 
zásahové komplety a  speciální zásahová 
obuv, zásahové přilby se svítilnami, hadi-
ce, přenosné radiostanice a  další výstroj 
a  vybavení na  základě oprávněných po-
třeb jednotek. Celkové náklady na  poří-
zení a doplnění výstroje a vybavení členů 
jednotek byly 235  108,- Kč. Na  částečnou 
úhradu těchto nákladů získalo město díky 
kvalitně zpracované žádosti dotaci z  do-
tačního fondu Libereckého kraje „Podpo-
ra jednotek požární ochrany Libereckého 
kraje“ ve výši 115 000 Kč.             Jiří Vaníček

Sběr nebezpečného odpadu •
Město Tanvald v souladu s Pravidly pro mobilní sběr nebezpečných odpadů a ve spolu-

práci s firmou FCC Liberec provede dne 19. 3. 2022 (sobota) mobilní sběr nebezpečného 
odpadu. Seznam stanovišť a časová rozmezí sběru.
HORNÍ TANVALD
9,00 – 9,10 hod. křižovatka ul. k Dubu a Kostelní
9,15 – 9,25 hod. křižovatka ul. Údolí Kamenice a Valašská (u bývalé kovárny) 
TANVALD
9,35 – 9,45 hod. ul. Radniční u č.p. 559 (u bývalých skokanských můstků) 
9,50 – 10,00 hod. Křižovatka ul. Palackého a u Stadionu (parkoviště pod sport. halou)
ŠUMBURK NAD DESNOU
10,05 – 10,15 hod. křižovatka ul. Popelnická a Vítězná
10,20 – 10,30 hod. křižovatka ul. Na Balkáně a Příkrá
10,45 – 10,55 hod. křižovatka ul. Vítězná a Lesní (u autobusové zastávky u Žáků)
ČESKÝ ŠUMBURK
11,05 – 11,15 hod. ul. Českošumburská u bývalé školy č.p. 68 (křižovatka)
ŽĎÁR
11,35 – 11,45 hod. u bývalé hasičské zbrojnice č.p. 49
11,50 – 12,00 hod. u střediska TS Žďár č.p. 98

Občané města Tanvaldu mohou ve  stanovený čas do  sběrného vozu bezplatně ode-
vzdat zejména následující druhy odpadů:
• rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn...)   • zbytky barev, laků, nádoby a štětce se 
zbytky barev   • akumulátory a baterie všech druhů
• zbytky chemikálií (kyseliny a zásady, tmely, lepidla, fotoroztoky...)
• prostředky na ochranu rostlin (pesticidy, herbicidy, insekticidy...)
• olejové filtry, hadry znečištěné olejem, upotřebené oleje
• zářivky, úsporné žárovky, výbojky   • rtuťové teploměry a spínače   • kosmetika
• tlakové rozprašovače   • léky   • nádoby se zbytky škodlivin

Na sběrná místa je zakázáno odkládat odpad mimo stanovenou dobu.
Dále upozorňujeme občany, aby nenosili na stanoviště elektroodpad. Tento je možné 

odevzdat vždy poslední sobotu v měsíci od 8,00 do 11,00 hodin v České ulici nebo si ob-
jednat bezplatný odvoz větších elektrospotřebičů (televizory, radia, mrazáky, sporáky 
mikrovlnné trouby, myčky, pračky apod.) na tel. 483 369 554.

Drobné elektrospotřebiče (vysoušeče vlasů, varné konvice, žehličky, mixéry, radia, 
přehrávače, kalkulačky apod.) je možné odkládat do kontejnerů na drobný elektroodpad. 
Baterie a malé akumulátory je rovněž možno odkládat do samostatného boxu kontejne-
rů na drobný elektroodpad.

Nová výstroj hasičů •
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Během olympiády v  Pekingu jsme vy-
zpovídali Helenu Beranovou, maminku 
olympioničky Terezy Beranové, české 
běžkyně na lyžích:

Co pro vás znamená olympiáda, když tam 
reprezentuje vaše dcera? 

Už účast na  olympiádě je velkým úspě-
chem, ale samozřejmě ji přejeme co nej-
lepší umístění. Bohužel běžecké lyžování 
ovlivňuje více faktorů. Třeba lyže, které, 
když nebudou stoprocentní mohou velmi 
ovlivnit výsledek. Ale každé umístění do 20. 
místa bude super. Zatím sbírá zkušenosti 
a otrkává se ve světě vrcholového sportu.
Co přivedlo Terezu k lyžování?

My, její rodiče. Oba máme rádi pohyb 
a přírodu, oba jsme v dorosteneckém věku 
sportovali na výkonnostní úrovni, a tak je 
jasné, že naše děti se věnovaly také sportu, 
a protože v Tanvaldě bylo lyžování na vel-
mi dobré úrovni, vedla její cesta automa-
ticky do oddílu TJ SEBA Tanvald, kde jsem 
začala trénovat malé děti.
Takže lyžovala od malička?

První krůčky ve  třech letech na  metro-
vých běžkách, které zdědila po  své starší 
sestře Martě, dělala na  louce pod našim 
domem, kde jí tatínek vyšlapal kolečko 
a ona tam kroužila. Už tehdy jí to šlo. 
Kdy přišel první větší úspěch?

Tereze to na lyžích šlo, bavilo ji to, a tak 
začaly přicházet první úspěchy v  kraj-
ském měřítku a  postupem času i  celore-
publikovém. V  roce 2014 se stala trojná-
sobnou Mistryní ČR mladšího dorostu. 
To už trénovala v  Trutnově pod vedením 

Tanvaldská běžkyně na olympiádě v Pekingu! •

Takhle si Tereza „hraje“, když čeká na start.

Vládi Šlofara, studovala na  tamním gym-
náziu a naplno se věnovala sportu. Zamí-
řila do  juniorské reprezentace a  z  té díky 
výsledkům do  ženského reprezentačního 
týmu.

Pod vedením současného trenéra Jana 
France a  celého realizačního týmů /dok-
toři, fyzioterapeuti, servis…/ se postupně 
zlepšuje a  věříme, že časem přiveze me-
daili ze Světového poháru nebo MS.
A jak se připravuje v létě?

Letní příprava je o běhu, kolečkových ly-
žích nebo běžeckém trenažéru, posilovně...

Jste sportovně založená celá rodina, tré-
nujete někdy společně?

Všichni se rádi hýbeme, ale společné tré-
ninky neabsolvujeme, maximálně spolu 
vyrazíme a potom se zase sejdeme u auta.
Kolik času věnuje tréninku?

Hodně. Je to její práce, trénink absolvuje 
v každém počasí podle tréninkového plánu.
Kde trénuje?

To je různé. Pokud není s týmem, jsou to 
hlavně Jizerky, nebo Španělské letovisko, 
s týmem Livigno, Davos nebo Skandinávie.
Stíhá i  jiné koníčky, nebo se věnuje pouze 
lyžování?

Nevím, jestli to je koníček, ale móda 
a boty, to je velká záliba a také dělá videa 
týmu ze soustředění – to ji baví hodně 
a taky cestování.
Jak relaxuje?

Spánek, filmy, knížky, dobré jídlo a  na-
kupování.
A co osobní život?

Ten zcela podřídila vrcholovému sportu, 
zatím ji to baví.
Myslíte, že má nějaký vysněný cíl?

Určitě touží po  medaili z  velké světové 
soutěže – ať už to je světový pohár, nebo 
mistrovství světa a  taky po  pěkném autě 
a hezkém bytě.
A co váš sen týkající se Terezky?

My máme splněno - Tereza je dospě-
lý, slušně vychovaný člověk, s  kterým se 
nenudíte, a  navíc sportovec, který si plní 
olympijský sen.
Děkuji vám za rozhovor a přeji Tereze hod-
ně úspěchů jak v běžecké stopě, tak i v ži-
votě.                                                                   -vlakod-

66 let zavazující tradice – Gymnázium Tanvald •
Vážení a milí čtenáři 

Tanvaldského zpra-
vodaje, protentokrát 
jsem se rozhodl, že 
v  našich pravidelných 
příspěvcích vás ne-
obšťastním nějakými 

žhavými aktualitami – a že by jich bylo. Ale 
až příště – dovolím si ohlédnutí do minu-
losti, místy doplněné o nějaké ty časem za-
šedlé, leč stále živé subjektivní vzpomínky.

K  ohlédnutí mě motivovala minulost 
celkem nedávná, a  totiž prosincový den 
otevřených dveří, kde pro vytvoření pre-
zentace jsem vzal do rukou tři almanachy 
tanvaldského gymnázia – ten k třicátému 
výročí, druhý s  názvem „50 let Gymnázia 
Tanvald“ a i ten poslední, k výročí šedesá-
tiletému. To, jakou má naše gymnázium 
podobu a pověst, je výsledkem oněch více 
než šesti desetiletí. Jsem si vědom věci 
jedné. Ono, když se vzpomíná, tak je cel-
kem problém na něco či někoho pro dané 
období nezapomenout. Protože potom se 
i  čtenář pamětník táže: „A  kde je zrovna 
tento profesor? A  tento absolvent?“ Čili 
jak zní klišé „laskavý čtenář promine…“, že 
jsem třeba vzpomněl jen vybrané.

Škola v  toku času, stejně jako celá naše 

společnost, prošla řadou změn fyzicky 
i  obsahově. Hledíme-li na  historická fota, 
navenek se toho až tak moc nezměnilo, 
snad jen tvar oken je jiný, přibyla přístav-
ba bazénu a  poněkud se změnilo okolí. 
Uvnitř, dovolím si tvrdit, by to někdejší 
absolventi už tak moc nepoznávali, neboť 
gymnázium prošlo mnoha modernizač-
ními procesy, které ani v danou chvíli ne-
jsou vůbec u konce. Obsah a rozsah učiva, 
formy a metody výuky a jejich provázanost 
s „tím okolo“ se logicky též velmi změnily. 
Osobně, v  roli studenta, jsem měl tu čest 
zde studovat v  letech 1982 – 1986, tedy 
jak s  oblibou říkám „za  hlubokého míru“. 
Ale věřte, že díky tehdejším osobnostem 
pedagogů jsem nějakou ideologizaci ne-
pociťoval, naopak škola mi dala spoustu 
odborných znalostí a nachystala mě k vy-
sokoškolskému studiu. Nesmírně jsem si 
vážil tehdejšího ředitele, pana Vladimíra 
Marouska, který s obrovským nadhledem 
dokázal řešit naše průšvihy. Na pana pro-
fesora Marka a  jeho nezaměnitelnou fi-
guru a  doutníček v  prostorách sborovny. 
I jeho komentář, když jsme coby nezletilci 
v hotelu Koruna popíjeli pivo a spatřili, jak 
se pan profesor blíží, tak honem přehodili 
na  konzumaci limonády. On vešel do  lo-

kálu, šibalsky se pousmál a pravil: „Tak co, 
chlapci, jaká je dneska limonáda?“ Rtuťo-
vitá, ráčkující a chodbami cupitající posta-
va paní profesorky Potužákové…Jako bych 
ji tu snad měl potkávat dodnes. Mnohdy 
dnešním žákům a  studentům říkám, že 
sice tehdy neexistoval žádný internet, ale 
tito lidé ho už tenkrát znali celý. A  mohl 
bych vzpomenout dalších kantorů a  kan-
torek, z nichž mnozí už během své kariéry 
se stávali legendami. Jinak vězte, že se-
znam pracovníků školy od roku 1956 pre-
zentuje minimálně šest stran textu…

Máme tu současnost. Máme tu jiný svět, 
jinou společnost, jiné podmínky, jiné děti, 
žáky, studenty. Nicméně nedovolím si tvr-
dit, že v čemkoliv horší. Naopak v mnohém 
lepší. Možná toho už nemají tolik našlapa-
ného ve  vědomostech, precizně nadrilo-
vaného, ale dokáží si informace zjistit, do-
hledat, být samostatnými, domluvit se ne 
jen jedním cizím jazykem. Dokáží krásně 
malovat a zpívat. Zkrátka umí toho spous-
tu. A  zdejší pedagogický sbor se je v  tom 
snaží podporovat a  vytvářet pro ně nejen 
podněcující, ale i přátelské a vztahově ote-
vřené prostředí. To se to potom učí radost-
něji. Na obou stranách.  

-IN-
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Historie domu se zvoničkou v Tanvaldě •

Dne 21. srpna 1751 vydala císařovna Marie Terezie „Ohňový pa-
tent“. Obsahoval celkem třicet článků. Nařizoval mimo jiné, že 
v každé vesnici musí být zvonek a určena funkce „Vartýř“, který 
na zvonek měl zvonit, pokud uvidí požár. Na základě tohoto naří-
zení začaly vznikat obecní zvoničky. Dalším nařízením byla povin-
nost zřídit na každé návsi rybníček. I ten se v Tanvaldě nacházel. 
Z  jednoho pramene jsem se dozvěděl, že budova původně chla-
pecké školy, kde dnes sídlí gymnázium, je postaveno na pozemku 
odkoupeném od střeleckého klubu. Jednalo se o plochu již vysu-
šenou, kde se původně rozprostíral rybník. Dochovalo se i grafic-
ké vyobrazení vodní plochy rybníka. Patent ještě zpřísnil Josef II. 
24. ledna 1787, když zjistil, že vrchnost přistupuje velmi liknavě 
k realizaci nařízení patentu. Podoba zvoniček nebyla striktně ur-
čena. Někde byly zvonky zavěšeny v  rozsochách stromů, někde 
v rozsochatých kůlech. Zvoničky se stavěly i na střechách domů. 
Taková zvonička se nacházela i na jednom z domů v Tanvaldě. 

Jedná se o dům č. p. 83 v ulici Poštovní. Uvádí se, že dům byl po-
staven někdy okolo roku 1718. Po roce 1848 byl do domu umístěn 

Na snímku z roku cca 1900 je nad vchodem do budovy č.p. 83 teh-
dejší státní znak dvouhlavý orel Rakouské monarchie. Je zachycena 
i budova nové pošty postavená v roce 1894.

Podoba nové  pece pekaře Ru-
dolfa Watznauera z dokumen-
tace o přestavbě objektu

Na snímku z 1. 5 .1990 je budova 
lékárny ještě s  vchodem v  čelní 
stěně.

Berní úřad soudního okresu Tanvald. V  roce 1881 byl majitelem 
objektu tanvaldský notář Robert Schilbach. Ten nechal přestavět 
část hospodářského objektu patřícím k domu č. p. 83. Nepodařilo 
se doložit přesné datum, kdy byla na  střechu objektu umístěna 
zvonička. 

V  roce 1907 byl Berní úřad přestěhován do  nově postavené 
budovy soudu č. p.  350 v  dnešní Krkonošské ulici. Nový majitel 
Franz Zimmer nechal dům č. p. 83 přestavět na pekárnu. V roce 
1922 si objekt pekárny nechal zrekonstruovat nový majitel p. Ru-
dolf Watznauer. V dokumentaci spojené s přestavbou se dokon-
ce objevil nákres podoby nové pekařské pece. Pan Watznauer byl 
pekař německé národnosti a po skončení druhé světové války se 
pravděpodobně dostal do odsunu. Pekárna zde i nadále fungova-
la s českým pekařem. Nicméně z 18. listopadu 1965 se dochovala 
dokumentace ohledně rozhodnutí o přestavbě objektu na lékár-
nu. To již byla zvonička na střeše objektu více než sedmdesát let. 
V  té době se již k  ohlašování požáru nepoužívala a  protože ne-
měla žádného využití, nikdo se o ni nestaral a zvonička stále více 
chátrala. Její stav se stal havarijní a 20. ledna 1968 bylo rozhodnu-
to o zbourání zvoničky a následné úpravě střechy. Na dalších do-
kumentech se dá vyčíst, že 20. dubna 1971 byla provedena úprava 
schodiště před vchodem do objektu a jeho zastřešení. 

Po roce 1990 byl do objektu zbudován nový vchod v boční stě-
ně objektu a postaveno nové schodiště. Původní schodiště upro-
střed čelní stěny domu bylo odstraněno a vchod zazděný. Lékárna 
je ve zmiňované budově stále.                                             Miroslav Dušek

Pes je přítel člověka...
Ale je tomu vždy i naopak? •

Během roku provede MP Tanvald mnoho odchytů psů, kdy 
ve většině případů se pes majitelům zaběhne a MP jej vrátí šťast-
ným majitelům. Bohužel jsou i  případy, kdy se pes nezaběhne, 
jako dne 15. 1. 2022, kdy MP Tanvald odchytila volně pobíhající-
ho psa křížence Ridgebacka v ul. Krkonošská. Následným šetře-
ním však vyšlo najevo, že registrovaná majitelka psa žijící v Jiho-
českém kraji se k psovi vůbec nehlásí a je zde podezření, že psa 
úmyslně opustila. Její jednání tak bylo oznámeno na  MěÚ Tan-
vald ke  správnímu řízení z  podezření na  přestupek dle zákona 
na ochranu zvířat proti týrání.

Marian Stránský, vrchní strážník MP Tanvald
Ilustrační foto
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Velký sportovní svá-
tek jsme slavili i u nás 
na  Sportovce. Běžec-
ké lyže jsme vyměnili 
za  sjezdové a  na  ho-
diny tělesné výcho-
vy na  tanvaldskou 

sjezdovku vyrazili sportovní třídy šesťáků 
a  sedmáků. Začátečníci začínali pluhový-
mi oblouky, postupně jsme se přes smý-
kané oblouky dostali k  řezaným carvin-
govým obloukům, odšlapům, obratnosti 
na  lyžích a  dokonce jízdě na  jedné lyži… 
Pomyslnou medaili a  pochvalu obdrželi 
všichni lyžníci. Děkujeme lyžařskému are-
álu za ochotu a vstřícnost.

I  pracovní a  výtvarná výchova se nesla 
v  duchu olympijských her. Červené, žlu-
té, zelené, modré, černé barevné papíry 
a  tempery šly na  odbyt a  vznikaly olym-
pijské symboly rozmanitými kreativními 
technikami.

Ve  sportovní hale se na  pohybových 
hrách uskutečnil závod v  biatlonu, jízda 
na bobech, slalom v branách… 

V  družině si děti vyrobily a  vymalovaly 
unikátní krabicové boby, které vydržely 
i  týmový závod bobistů ve  sněhovém ko-
rytu za  školou, k  tomu sehrály hokejový 
zápas a  běžeckou štafetou se dobojova-

Tanvaldská Sportovka žila olympiádou •

ly do  cíle jednoho prima dne stráveného 
v družině. 

Podobně zábavný olympijský projektový 
den si udělali prvňáci, kteří do svých dis-
ciplín zařadili i krasobruslení, skoky na ly-
žích a  závod s  vyrobenými (mini)saněmi. 
To vše doplnili počítáním, kreslením, luš-
těním. Heslo, které se jim podařilo vyluštit 
– „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“, 
je provázelo celým dopoledním olympij-
ským programem. 

Ještě než se žáci rozutekli na  prázd-
niny, tak se 4. a  5. ročníky zúčastnily 
projektového polytechnického dne, jež 
byl financován z  dotačního programu 
Šablony III. Do  školy zavítal odborník 
z  praxe a  představil žákům praktické 
aktivity s robotickými puky a stavebni-
cemi VEX.

Na  páteční předprázdninový den se 
páťáci rozjeli do  liberecké IQ Landie. Při-
pravený vzdělávací program, kdy část 
žáků zažila vesmírnou misi v  laboratořii, 
všichni pak prozkoumali naučné expozice, 
v  planetáriu se proletěli sluneční sousta-
vou, sklidil obrovský úspěch.

Recitační školní a  oblastní kolo, soutěž 
o  nejlepšího „šplhavce o  tyči“, tělocviky 
s  trenéry fotbalové a  házenkářské asoci-
ace, velikonoční den otevřených dveří, zá-
pis do 1. tříd a další školní i mimoškolní ak-
tivity…, to vše nás čeká v nejbližších dnech. 

Veškeré informace, články, fotografie 
si můžete prohlédnout na  školním webu 
www.zstanvald-sportovni.cz, fcb ZŠ Tan-
vald Sportovní či instagramu zstanvald_
sportovni. 

Jana Tůmová

Čas plyne jako 
voda. Plánů je 
mnoho a  vypadá 
to, že zase budeme 
o  krůček dál k  na-
plnění Masarykovy 
školy v Tanvaldu. 

K  našim rozrůstajícím se počtům dětí 
ve třídách i dětí zapsaných na individuál-
ním vzdělávání chystáme od září 2022 ote-
vření nových tříd. S radostí přivítáme děti, 

rodiče i pedagogy, kteří se rozhodli jít naší 
Společnou cestou na Masarykově škole. 

V celku početná skupina dětí všech roč-
níků se bude vzdělávat na naší škole podle 
principů pedagogiky Marie Montessori. 
Vzniknou trojročí, kdy se děti učí ve  smí-
šených třídách, své učivo si řídí, dbá se 
na samostatnost či propojenost učiva a re-
spektuje se individualita každého žáka. 

Ve  škole budou realizovány dva vzdělá-
vací programy, jeden pro běžné třídy, dru-

hý pro třídy Montessori. Také náš Trojlís-
tek zůstává Trojlístkem dál. 

Věříme, že tento krok může přinést 
mnoho dobrého pro školu i pro lidi z oko-
lí. Mimo možnost docházení do  ško-
ly rodinného typu na  Šumburku, učení 
se na  hlavní budově v  běžných třídách 
i  v  Trojlístku se otevírá  další možnost 
volby vzdělávání našich dětí pro rodiny 
z okolí Tanvaldu.

Jana Duňková 

Plány do dalšího školního roku na Masaryčce  •

S  novým rokem jsme se pustili do  ven-
kovních sportovních aktivit. Využili jsme 
nabídky spřátelené školy a několikrát jsme 
navštívili kluziště v  jejím areálu. Zkušení 
bruslaři i začátečníci se pustili do akce se 
zápalem a  všichni si užívali připravených 
aktivit. Družináři také využili množství 
sněhu k  různým stavbám bunkrů, zvířat 
a  dalším zimním radovánkám. Nezapo-
mněli jsme ani na obyvatele lesa a doplnili 
jsme zvířátkům zásoby do krmelce. 

Na konci ledna si děti odnesly svá hod-
nocení půlroční práce, které doplnily se-
behodnocením. Vysvědčení jsme oslavili 
vlastnoručně ukuchtěnými dobrůtkami. 
Ve  všech třídách proběhla třídnická do-
poledne zaměřená na téma Umím se učit. 
Děti si při různých aktivitách otestovaly 
svou paměť, pozornost a  schopnost spo-
lupráce. 

Lednové střípky ze Šumburku •
Některé třídy se zapojily do akce Tulipá-

nový měsíc pro onkologické pacienty. Děti 
tvořily s chutí a s vidinou, že jejich tulipá-
nové výtvory rozjasní chodby nemocnice.

Kateřina Honců 
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Co projednala Rada města •
Výběr z  usnesení ze schůze Rady města 
Tanvald konané dne 26. 1. 2022
■ RM rozhodla:
1/ na základě vydaného a zveřejněného zá-
měru propachtovat pozemky:
a/ část pozemkové parcely č. 205/2 (trvalý 
travní porost) o výměře 3300 m2 
b/ část pozemkové parcely č. 679/1 (trvalý 
travní porost) o výměře 430 m2

c/ pozemkovou parcelu 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 jako zemědělský 
pacht na dobu neurčitou s dvanáctiměsíč-
ní výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 
0,20 Kč/m2/rok;
2/ schválit Smlouvu pachtovní mezi měs-
tem Tanvald a  panem Markem Divíškem, 
IČ 03833488, Vítězná 249, Tanvald, část 
Šumburk nad Desnou podle předloženého 
návrhu, týkající se propachtovní části po-
zemkových parcel č. 205/2,  č. 679/1 a  po-
zemkové parcely č. 899/19 vše v katastrál-
ním území Šumburk nad Desnou.
■ RM schvaluje Smlouvu o  poskytnutí 
příspěvku z  prostředků Česko-němec-
kého fondu budoucnosti č. 3-21-12079 
na  obnovu centrálních křížů na  hřbitově 
v  Horním Tanvaldu mezi Česko-němec-
kým fondem budoucnosti, nadační fond, 
IČ: 67776841, se sídlem Železná 24, 110 00 
Praha 1 a městem Tanvald dle předložené-
ho návrhu.
■ RM v souladu s § 6 zák. č. 14/2005 Sb., 
o  předškolním vzdělávání, ve  znění poz-
dějších předpisů, jako zřizovatel Mateřské 
školy Tanvald, U  Školky 579, příspěvkové 
organizace, schvaluje výši úplaty 500 Kč/
měsíc za  předškolní vzdělávání v  Mateř-
ské škole Tanvald s účinností od 1. 9. 2022.
■ RM rozhodla provést rozpočtové opat-
ření č. 1/2022 spočívající v pořízení 2.410 ks 

antigenních testů pro potřeby MěÚ a  zří-
zených příspěvkových organizací a  roz-
hodla uvolnit z rozpočtové rezervy částku 
ve výši 132.550 Kč.
■ RM po projednání žádosti Spolku Lun-
gta, se sídlem Dlouhá 2, Praha 1 rozhodla, 
že se město Tanvald k mezinárodní kam-
pani „Vlajka pro Tibet“ v  roce 2021 nepři-
pojí.
■ RM souhlasí s  pořádáním a  provozo-
váním trhů na centrálním parkovišti v roce 
2022 paní Pavlou Dygrýnovou, a to vždy je-
denkrát za  měsíc, od  dubna do  prosince, 
v případě, že jejich konání bude možné dle 
epidemiologické situace.
Upraveno podle obecného nařízení o ochra-
ně osobních údajů.

Výběr z  usnesení ze schůze Rady města 
Tanvald konané dne 12. 1. 2022
■ RM souhlasí s  napojením sjezdu 
z  místní komunikace v  ul. Na  Balkáně, 
s  umístěním stavby přípojky splaškové 
kanalizace, vodovodní přípojky, plynové 
přípojky z  ul. Na  Balkáně na  pozemkové 
parcele č. 478/17 v  katastrálním území 
Šumburk nad Desnou a  přípojky elektro 
z  ul. Wolkerova na  pozemkové parcele č. 
2680 v katastrálním území Šumburk nad 
Desnou, které jsou v  majetku města Ta-
nvald, dle předloženého návrhu Ing.  Ve-
roniky Kubů, projekční činnost, Haratice 
158.
■ RM souhlasí se stavbou vodovod-
ní přípojky na  pozemkové parcele č. 
2601/11, v  katastrálním území Šumburk 
nad Desnou, která je v majetku města, dle 
předloženého návrhu Ing. Novotného.
■ RM schvaluje Kupní smlouvu code  
č. KS-PSL/003/2022 mezi společností 
Bobcat CZ, a.s., se sídlem Cukrovarská 883, 
Praha 9 a městem Tanvald týkající se ná-
kupu smykem řízeného nakladače Bobcat 
S530 dle předloženého návrhu.

■ RM:
1/ vydává záměr na pronájem objektu č.p. 
1309  na stavební parcele č. 4221/2, a sta-
vební parcely č. 4221/2 a  pozemkových 
parcel č. 4221/1, 4219, 4230, 4231, 4232 
a 4233 a na nich umístěných staveb v k.ú. 
Smržovka organizaci Charita Most, se síd-
lem Františka Malíka 956/16a, 434 01 Most 
za  účelem provozování Centra sociálních 
služeb Tanvald - Kotva a  poskytování so-
ciálních služeb Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež Kotva, Odborné sociální po-
radenství a  Sociálně aktivační služby pro 
rodiny s dětmi;
■ RM schvaluje Kupní smlouvu mezi 
Gornex s.r.o., se sídlem Vinohradská 
2165/48, Praha 2 a městem Tanvald týkající 
se nákupu inteligentního ukazatele rych-
losti SYDO Traffic ZEUS dle předloženého 
návrhu;
■ RM rozhodla nevypisovat výběrové ří-
zení na místo ředitele příspěvkové organi-
zace Mateřská škola Tanvald, U Školky 579 
a  potvrzuje ve  funkci stávající ředitelku 
Blanku Bryscejnovou na  6 let, tj. do  30. 6. 
2028.
■ RM souhlasí s pokácením 7 ks bříz a 1 ks 
jeřábu nacházejících se v blízkosti MŠ, č.p. 
579, ul. U  Školky, na  pozemkové parcele  
č. 375/94 v  katastrálním území Tanvald, 
dle předloženého návrhu odboru rozvoje 
a KV s tím, že dřevo bude použito pro po-
třeby města nebo prodáno dle platného 
ceníku.
■ RM souhlasí s  pokácením 1 ks břízy 
nacházející se v  blízkosti MŠ č.p. 579, ul. 
U  Školky, na  pozemkové parcele č. 375/41 
v katastrálním území Tanvald, dle předlo-
ženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, 
že dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku.

Upraveno podle obecného nařízení o ochra-
ně osobních údajů.
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V březnu 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!)

Miroslava Žáková
Zdeňka Divíšková
Miroslav Morávek
Dagmar Hájková
Vlasta Samková
Oldřich Břicháček
Věra Tischerová
Krystyna Krůželová
Eva Vidnerová
Květa Medlíková

Jaroslava Dzianová
Božena Farkašová
Jaroslav Svárovský
Miroslava Šimková
Jaroslava Šourková
Josef Pecháček
Věra Ondráčková
Věra Spáčilová
Milan Okál
Eva Jedličková

Štefan Kušnierik
Blanka Stránská
Richard Prunier
Jiří Novotný
Ludmila Brandová
Dagmar Vodičková

Dřeviny ve městě •
Dozvěděli jsme se, že o  úpravu dřevin 

ve  městě se od  loňského podzimu stará 
kromě pracovníků Technických služeb 
města Tanvald také Jaroslav Týl. Požádali 
jsme jej, aby nám svoji práci trochu při-
blížil:
Zabýváte se prořezem stromů a keřů v Tan- 
valdu. Co vás k tomu vedlo?

Před půl rokem jsem po  dvaačtyřiceti 
letech pověsil kantorské řemeslo na  hře-
bíček. Najednou byl čas se víc dívat kolem 
sebe. Stráně kolem Tanvaldu byly ještě 
v polovině 20. století bezlesé - louky a po-
líčka využívané k obživě lidí. Dnes převáž-
ně smíšený les obklopuje město a  lesíky, 
skupiny stromů, stromořadí i  solitérní 
stromy zaplňují i  bývalé hospodářsky vy-
užívané plochy mezi obcemi. O okolní les-
ní a  příměstskou zeleň se starají majitelé 
- stát prostřednictvím Lesů ČR, městský 
úřad prostřednictvím společnosti Tabys 
s  lesním správcem a  soukromníci. Uvnitř 
města je pak žádoucí zajistit, aby vysazená 
i náletová zeleň byla udržovaná.

Po  dohodě na  městském úřadu jsem 
od září 2021 začal brigádnicky, zatím hlavně 
na sídlišti Výšina a v centru města, posuzo-
vat stav dřevin a  provádět údržbu stromů 
a keřů. Jsem biolog a vycházím především 
z dlouholeté praxe zahrádkáře, procházím 
rady v  literatuře i na  internetu, všímám si 
úpravy zeleně v jiných městech. Technické 
služby mě vybavily kvalitním nářadím fir-
my Fiskars a aku nástroji firmy Stihl. 
Co tomuto nápadu předcházelo?

 Občas se, asi jako každý starší člověk, 
probírám starými fotografiemi, které jsem 
dřív pořizoval a vyvolával, nebo prohlížím 
staré pohlednice v  knihách Jizerské hory 
včera a dnes. Rád listuji ve sbornících JJHS 
(Jizersko-ještědský horský spolek) i regio-
nálních kalendářích od  Kláry Hoffmano-
vé. Zajímá mě především historický vývoj 
krajiny mnohokrát procestovaných Jizer-
ských hor a Českého ráje a také proměna 
měst a  obcí. Vzrostlé zeleně ve  městech 
bylo dřív méně, a byla víc upravená, méně 
přerostlá. 
Vy jste „starousedlík”?

Dětství jsem prožil v okolí vlakového ná-
draží v Tanvaldě - Šumburku, kde táta pra-
coval jako výpravčí a my v budově nádraží 
bydleli. Na  sídliště Výšina jsem se přistě-
hoval v roce 1969. V té době byly paneláky 
pouze v dolní části sídliště nad radnicí. Po-
stupně v dalších letech byly stavěny domy 
na loukách směrem k rozvodně. Mezi pa-
neláky se vysazovaly mladé stromky (smr-
ky, douglasky, borovice, lípy, javory, jeřá-
by, buky, duby) a  keře (jalovce, tisy, kleč, 
rododendrony, ptačí zob, pámelník) - vše 
v  té době přízemní a  drobné. Vysazené 
stromy a keře doplnily tolerované náleto-
vé dřeviny z okolí (břízy, osiky, jívy, javory). 
Za  40 až 50 let stromy vyrostly do  výšky 
20 až 30 metrů a keře se rozrostly do šířky 
i výšky. Je třeba provádět probírkové káce-
ní příliš hustých porostů nebo už přerost-
lých a  nebezpečných dřevin, úpravu keřů 

řezem a  redukcí. Vždyť zeleň město musí 
krášlit a také být bezpečná.
Máte na mysli například suché větve?

 Tak to je na  prvním místě. Ale nemys-
lím jen tento problém. To byste nevěřili, 
co vše bylo ukryto v hustých keřích! Blízko 
zdi jednoho paneláku jsem objevil už dáv-
no opuštěné doupě nějakého bezdomovce 
s kobercem na zemi a shnilými potřebami 
v  igelitkách rozvěšených po  větvích. Bylo 
zde i  vyhozené koupelnové umyvadlo. 
Všude v keřích jsem nacházel desítky skle-
něných lahví, petlahví a krabic od různých 
nápojů, obaly od cukrovinek, igelitové sáč-
ky a tašky, staré boty, oblečení, části hra-
ček... 
Takže nejdřív úklid? A dál?

 Úklid šel zároveň s další prací. Bylo tře-
ba vyřezat z keřů náletové dřeviny, vytrhat 
i  s  kořeny kopřivy, vyřezat spodní větve 
vrostlé do  trávy, aby bylo možné kolem 
keřů technikou kosit trávu, vytvarovat ko-
runy keřů a  mnohdy snížit keře tak, aby 

i byty v přízemí domů měly světlo a výhled. 
Nutné bylo i zredukovat keře a stromy stí-
nící řidičům při vjezdu do křižovatek cest. 
U stromů byly ořezány spodní suché větve. 
Technické služby odvezly k dalšímu zpra-
cování (štěpkování, kompostování) desítky 
naplněných velkokapacitních kontejnerů 
větví a  listí. Tým zaměstnanců TS s  tech-
nikou pak pokácel a  zpracoval označené 
náletové, přerostlé či nebezpečné stromy, 
převážně břízy.
Při své práci se opravdu nenudíte.

 Práce je to dost, povídám si při ní s lidmi 
o vhodnosti úprav dřevin v blízkosti jejich 
bydliště. Občas mi některý z  penzistů při 
práci chvíli pomáhá. Podle reakcí lidí mám 
dojem, že dělám potřebnou a smysluplnou 
práci. Pokud by někdo z Tanvalďáků měl ná-
měty k další údržbě stromů a keřů ve svém 
okolí, nebo připomínky k  mé práci, ať mi 
napíše na  můj mail tyljarda@centrum.cz. 
Děkuji vám za  rozhovor a  přeji vám stále 
dostatek elánu.                                                -vlakod-
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Programová nabídka:
www.centrumajak.cz
Facebook: 
Rodinné centrum Maják, 
Tanvald

Než vás poinformujeme o  plánech 
na  březen, rádi bychom se vrátili na  za-
čátek února. Od  31. 1. do  4. 2. jsme uspo-
řádali Karnevalový týden. V těchto dnech 
za  námi do  dopolední herny přišli pravi-
delní nejmenší návštěvníci v  maskách. 
V  herně se za  čtyři dny vystřídala napří-
klad včelka, beruška, muchomůrka, moř-
ská panna, princezna i  kočička. Nechyběl 
však ani drak, svalnatý superhrdina nebo 
lovec mamutů. Vždy je přivítal klaun, kte-
rý měl vše na povel a zadával dětem růz-

Dění v Rodinném centru  Maják Tanvald •
né úkoly. Ty prověřily zdatnost, zručnost 
i mrštnost našich nejmenších. Za odměnu 
každý obdržel drobné dárky a upomínko-
vou medaili. 

A co nás tedy čeká v březnu.
Dne 8. 3. od 9:45 do 10:45 se uskuteční 

prezentace VZP, kde se seznámíme s pří-
spěvky a  výhodami Klubu pevného zdra-
ví. Pro bližší informace a rezervaci volejte  
774 825 085.

Od  22. 3. do  25. 3. se bude konat Jarní 
burza dětského a  těhotenského obleče-
ní, doplňků, hraček a sportovních potřeb. 
Úterý a  středa dopoledne - příjem zboží, 
středa odpoledne až pátek do  16 hodin - 
prodej. Věci přijímáme čisté a nepoškoze-
né!!! Každý může donést maximálně 80 ks 
oblečení (+ libovolný počet doplňků, hra-
ček apod.). Za  každý přijatý kus se účtuje 
1,50 Kč + 10 % z prodeje. Tabulku pro roze-
psání kusů si vyzvedávejte v Majáku nebo 
je ke stažení na www.centrumajak.cz. Sta-
rá čísla nelze použít! V  centru si vyzved-
něte nové samolepky. Máme nový systém! 
Dobrovolníci na  přípravu, prodej i  třídění 
věcí po burze jsou nejenom vítáni, ale také 
osvobozeni od poplatků za prodej.

Na  začátku dubna bude probíhat celo-
republiková akce Ukliďme Česko. Protože 
účast byla vždy hojná, rádi se letos opět za-
pojíme. Již v průběhu března budou k dis-
pozici informace o  termínech a  trasách, 
které projdeme. Pro aktuální informace 

o  akci sledujte náš web, facebookovou 
stránku a e-mail.

Stejně tak váš budeme informovat o plá-
nované procházce do  blízké přírody s  Li-
buškou. 

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 ro-
din: 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

Jaro už pomalu klepe 
na  dveře a  přípravy tra-
diční dobrovolnické akce 
Ukliďme Česko jsou v  pl-
ném proudu – do  jejího 

vypuknutí zbývá měsíc. Své akce mo-
hou zájemci o  uklízení přihlašovat již 
nyní na  www.UklidmeCesko.cz.  „Není 
na  co čekat, již v  sobotu 2. dubna jde-
me na  to,“ vzkazují organizátoři akce. 
Pro účastníky připravují řadu novinek... 
V sobotu 2. dubna 2022 proběhne letošní 
hlavní jarní termín naší největší dobro-
volnické akce  Ukliďme Česko, zaměřené 
na  úklidy černých skládek a  drobného 
nepořádku z naší přírody, měst a obcí. Jak 
to funguje?  Již nyní mohou  na  stránkách 
projektu www.UklidmeCesko.cz  zájemci 
o  uspořádání úklidů zadávat plánované 
akce, a  to co nejdříve, aby měli dostatek 
času na  přihlášení k  jejich akcím i  místní 
dobrovolníci. Zaregistrovaní organizátoři 
dostanou nejen užitečné rady k plánování 
i propagaci svých úklidů, ale mohou si také 
zažádat o úklidové pomůcky (pytle a ruka-
vice), tričko a samolepky pro účastníky.

Na  řadě míst se vloni i  předloni osvěd-
čily takzvané  pytlomaty, proto organi-
zátoři očekávají, že mnohde vzniknou 
i letos. „V minulých dvou »kovidových« roč-
nících byla účast z  pochopitelných důvo-
dů slabší než v  zatím nejúspěšnějším roce 

2019, kdy se do úklidových akcí zapojilo přes 
150 000 dobrovolníků. O to více je úklidů le-
tos zapotřebí“ říká Miroslav Kubásek z po-
řádajícího spolku Ukliďme Česko.

Pro nadcházející ročník připravili orga-
nizátoři, kromě již tradiční fotosoutěže, 
několik novinek. Jednou z  nich je  spolu-
práce s  tvůrci nového celovečerního ani-
movaného filmu pro děti Mimi a Líza – Za-
hrada. V  novém animované pásmu, které 
zamíří do českých kin na na Den Země 22. 
4., potkají nevidomá Mimi a  její nejlepší 
kamarádka Líza kouzelného zahradního 
skřítka Zázračníka i  Obludku, která oži-
la v  žlutém kontejneru. Ten naplnili sou-
sedé z  domu nepotřebnými věcmi. Nové 
dobrodružství učí obě kamarádky nejen 
vztahu k přírodě, ale i odpovědnosti k vě-
cem, které nás obklopují. „A právě to nám 
přišlo jako skvělé propojení s Ukliďme Čes-
ko, které funguje na dobrovolnictví, občan-
ské společnosti a chuti udělat alespoň něco 

dobrého pro své okolí i pro sebe sama, a nej-
lépe tomu učit i vlastní děti,“ říká producent 
filmu Martin Vandas ze společnosti MAUR 
film.

Motivovat širokou veřejnost k  účasti 
na  úklidových akcích bude letos i  krátké 
video, které v měsíci březnu odvysílá Čes-
ká televize  v  rámci charitativních spotů. 
Přidáte se letos také k desetitisícům dob-
rovolníků vyrážejících s  pytli na  sběr od-
padků do jarní přírody? Pomozte nám vy-
čistit veřejný prostor nejen od pohozených 
roušek a  respirátorů,  a  ukliďme společně 
Česko, Moravu i Slezsko…!                         -red-

Ukliďme Česko! •
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Dění ve Středisku volného času Tanvald •

Městská knihovna Tanvald •

V únoru to u nás kromě kroužků a prázd-
ninových programů žilo přípravami 
na letní tábory. Přihlašování je již odstar-
továno, na  našem webu www.svctanvald.
cz si lze vybírat z osmi táborů – sedmi pří-
městských a  jednoho pobytového. Na  své 
si jako vždy přijdou kutilové, výtvarníci, 
švadlenky, rybáři a výletníci. Místo vědec-
kého bádání se letos pustíme do  bádání 
detektivního.

I  letos pro vás máme jednu táborovou 
novinku – Letní ateliér (25. – 29. 7. 2022), 
v rámci kterého se malí výtvarníci mrknou 
pod pokličku moderního umění – podob-
ně jako na kroužku Výtvarná herna. Zkusí 
se na svět dívat očima umělců. Budou ex-
perimentovat, objevovat, vymýšlet, tvořit 
všemi smysly… a  zažívat pestrou paletu 
zážitků. Pro Letní ateliér nemusíš umět 
kreslit ani malovat, stačí, když máš krea-
tivní duši a baví tě zkoušet něco nového.

Kutilové se letos vydají za  Aztéckým 
pokladem (11. – 15. 7. 2022). Budou přitom 
vyrábět ze dřeva, textilu, papíru i  plechu. 
Vyrazí také do  přírody, kde se budou učit 
rozdělávat oheň, vyřezávat nebo vázat 
uzly. To vše zúročí při hledání onoho ta-
jemného pokladu.

Malé švadlenky (11. – 15. 7. 2022) vezmou 
do  ruky jehlu a  nit a  rozjedou šicí stro-
je. Ušijí si módní doplňky, polštářky nebo 
tašky. Odnesou si nové dovednosti, cenné 
zkušenosti a tašku plnou textilních výrob-
ků.

Rybáři (11. – 15. 7. 2022) se seznámí s vod-
ní faunou i  flórou, budou se učit rybář-
ským dovednostem a určitě je nemine ani 
nějaký ten úlovek. Těšit se mohou i na tra-
diční opékání buřtů či výlet.

Karel Poláček. V  tomto měsíci uplyne 
130 let od narození českého prozaika a no-
vináře Karla Poláčka. Výstavku knižních 
titulů z našeho fondu naleznete ve vstupní 
části knihovny.

E-knihy v  knihovně. Pro naše čtenáře, 
kteří si oblíbili četbu e-knih máme dobrou 
zprávu. Od  letošního roku si mohou na-
jednou vypůjčit až 5 titulů z nabídky firmy 
Palmknihy.cz, se kterou naše knihovna již 
několik let spolupracuje.

Březen – měsíc čtenářů. Naše knihovna 
se po menší přestávce připojuje k tradiční 
celostátní akci, kterou pořádá SKIP – Svaz 
knihovníků a  informačních pracovní-
ků ČR. Našim čtenářům a  návštěvníkům 
knihovny po celý měsíc březen nabízíme:
• zhotovení průkazky pro nové čtenáře 

ZDARMA
• prodej vyřazených knih 
• amnestii pro čtenáře, kteří se zpozdili 

s vrácením knížek                                           VS

Detektivové (18. – 22. 7. 2022) si zahrají 
hru, při které získají základní detektivní 
znalosti. Budou snímat otisky prstů, pra-
covat s  mikroskopem, rozlišovat stopy. 
Cenné rady načerpají od  policejního kri-
minalisty, uvidí výcvik policejních psů. Od-
reagují se při nerf bitvě a vyrazí i na úniko-
vou hru do Liberce.

Výtvarný tábor (18. – 22. 7. 2022) by le-
tos mohl nést podtitul Letem uměleckým 
světem. Street art, návrhářská laboratoř, 
abstraktní malba, objektová tvorba – to 
všechno si výtvarníci vyzkouší. V  závěru 
týdne se svými díly pochlubí na  výstavě, 
kterou si sami připraví.

Toulavé boty (22. – 26. 8. 2022) se tento-
krát ponesou v duchu „hrajeme si venku“. 
Tentokrát se uskuteční jinak, než jak tomu 
bylo v  minulosti. Odehrají se až v  srpnu 
a přihlášky nebudeme přijímat na jednot-
livé dny, ale na celý týden jako u ostatních 
příměstských táborů. Kluci a holky si užijí 
výlety plné her do blízkého i vzdálenějšího 
okolí. O tradiční soutěž o „toulavé botičky“ 
ale děti nepřijdou. Na konci tábora si pak 
vyslouží velkou keramickou botu. Pokud 
táborníkům nebude přát počasí, zůstanou 
v  budově SVČ, kde se uskuteční náhradní 
program.

A  konečně pobytový tábor (20. – 26. 8. 
2022) – ten se tentokrát odehraje v  Čes-
kém ráji na  Bartošově peci. Táborníci se 
časovou smyčkou přenesou do  středo-
věku. Budou poznávat Český ráj a  tamní 
historii. Chybět pochopitelně nebudou ani 
táboráky, kytary, chvíle s  kamarády. Větší 
odtajnění celotáborové hry si ale necháme 
na příště.

Veškeré informace o  táborech najde-
te na  našich webových stránkách, kde se 
také lze přihlásit. Tábory se už začínají pl-
nit, tak neváhejte!

Závěrem bychom vás rádi pozva-
li do  šumburského parku, kde jsme pro 
vás instalovali ptačí stezku „Kdo přiletí 
na krmítko“. Po parku je rozmístěno dva-
cet listů o  našich stálých ptácích, ptačí 
kvíz o sedmi otázkách zaměřený na to, jak 
správně krmit ptactvo, a také výzva Vyrob 
a  zavěs v  parku krmítko s  návodem, jak 
jednoduché krmítko vytvořit. Najdete tam 
i poetické zákoutí s básněmi Jana Skácela 
a ilustracemi Josefa Čapka inspirovanými 
právě našimi opeřenci. Udělejte si chvilku 
a přijďte se do parku něco nového dozvě-
dět, potěšit milými verši či vyluštit tajen-
ku. Ideálně, když s sebou vezmete ptáčkům 
i něco dobrého do zobáčku. Děkujeme.

Přejeme hravé a zdravé první jarní dny! 
Alena Bartovská
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Doba postní •
Postní období začne v  měsíci březnu, 

a  to hned 2. března Popeleční středou. 
Tento den je pro věřící dnem přísného 
půstu hlavně od  masa, ale především 
si přitom mají uvědomit vážnost jiných 
hodnot, než konzumu, kterému by lidé 
neměli obětovat všechno. Člověk má „jít 
do  sebe“ a  rozhlédnout se i  po  bližních, 
po  světě kolem, po  hodnotách lidských, 
pro které má žít a pro které i něco snášet. 
Něco snášet, a je-li to citelné, pak se to dá 
nazvat křížem. 

První Křížovou cestu prožijeme v  pátek 
4. března po 15. hodině z kostela z Horního 
Tanvaldu a pak se budeme těmto rozjímá-
ním věnovat ve čtvrtky ve Smržovce deset 
minut před 18. hodinou   a  v  pátky po  půl 
šesté, po  bohoslužbě v  Šumburku. Je za-
jímavé se na  křížové cestě najít v  oněch  
14 obrazech. Buď na  místě Kristově nebo 
kolem něj. Zúčastnit se jí, nebo ji najít tře-
ba na internetu.  

Takže úspěšný úklid našeho nitra před 
Velikonocemi.

P. Pavel Ajchler
duchovní správce.

Zachraňme tanvaldské kostely v roce 2022 •
Náš spolek se na začátku února sešel, aby 

se domluvil na organizaci akcí v roce 2022. 
Můžete se těšit na Velikonoce na Horním 
Tanvaldě, kdy bude kostel sv. Petra a Pavla 
otevřený pro veřejnost. 

Dne 10. června, kdy bude Noc kostelů, 
proběhne na  Šumburku závěrečný kon-
cert Tanvaldského hudebního jara. Tento 
den připravujeme ve spolupráci s Gymná-
ziem Tanvald. Na  Horním Tanvaldě bude 
kostel otevřen i  s  věží a  výzdobu, což při-
pravujeme ve spolupráci se ZŠ Horní Tan-
vald.

Významným dnem pro kostel sv. Petra 
a Pavla bude poutní slavnost k jeho patro-
nům 27. 6., která začne tradičně slavnostní 
bohoslužbou v  9 hodin, poté vás srdečně 
zveme na drobné občerstvení u kostela.

Přes léto plánujeme oba kostely zpří-
stupnit veřejnosti dle domluveného roz-
pisu, o  kterém Vás budeme zavčas infor-
movat. V září se pak zapojíme k organizaci 
Tanvaldských slavností - v sobotu na Hor-
ním Tanvaldě a v neděli na Šumburku.

Pro kostel sv. Františka z  Assisi je 
nejvýznamnější poutní slavnost na  sv. 

Františka 2. října. Poutní slavnost se 
zahájí v  9 hodin bohoslužbou. Pozvání 
do Tanvaldu přijal pomocný biskup pražský 
Mons. ThLic.  Ing.  Zdenek Wasserbauer,  
Th. D.

Vánoční dobu pak můžete s námi prožít 
už potřetí na  Horním Tanvaldě - každou 
adventní neděli a 26. 12., na svátek sv. Ště-
pána, bychom chtěli opět uspořádat Sva-
toštěpánský koncert.

Máme zpracovaný projekt na  opravu 
krovu kostela sv. Petra a  Pavla. Rozpočet 
této opravy je pro letošní rok 3,245 mil 
korun. Proto hledáme možné cesty k  zís-
kání prostředků, abychom mohli opravy 
zahájit. Je zřízen transparentní účet 123-
2832790227/0100.

Pro všechny letošní dárce nad 1000,- Kč 
máme připravené poděkování na  ručním 
papíře a pro dárce nad 1500 Kč i CD se zá-
znamem z  benefičního koncertu na  Hor-
ním Tanvaldě. Rádi Vám zašleme s  po-
tvrzením o  daru, s  právnickými osobami 
sepisujeme darovací smlouvu. V  případě 
zájmu pište na dsebestova@tanvald.cz.

Spolek Zachraňme tanvaldské kostely
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Úterý 8. 3. od 19 hodin
Namibie
Cestopisná přednáška Radky Tkáčikové. 
Namibie:
• nejstarší poušť světa s největšími duna-

mi na světě,
• národní parky s množstvím zvěře,
• druhý největší kaňon světa Fish River,
• květiny staré 1500 let,
• krokodýli na hraniční řece Kunene,
• Epupa vodopády,
• Atlantský oceán,
• kolonie lachtanů a tučňáků,
• opuštěné diamantové doly...

Vstupné: 50 Kč

Kulturní akce v Kině Jas Járy Cimrmana v březnu •

Připravujeme na duben:

Pondělí 11. 4. od 19 hodin 
Cabaret Moulin Rouge v Tanvaldu!
Nejúspěšnější česká travesti skupina 
Techtle Mechtle a  Kočky v  novém pořadu 
Cabaret Šulin Růž znovu zavítá do Tanval-
du. Více na Facebooku: techtle mechtle re-
vue - travesti show nebo webu:
www.techtlemechtlerevue.cz
Kino Jas Tanvald
Vstupné: 340,-Kč předprodej,
v den akce + 20 ,-Kč

Úterý 22. 3. od 19 hodin
Manželský čtyřúhelník na horách
Divadelní komedie agentury Fanny. 
V  hlavních rolích Vladimír Kratina, Dana 
Homolová, Ivana Jirešová a Martin Sitta. 
Osudy čtyř protagonistů z  komedie  Man-
želský čtyřúhelník, která se dočkala přes 
200 repríz, nedaly spát ani Fanny agen-
tuře, ani autorovi. Jakub Zindulka se tedy 
zamyslel nad tím, co z  našeho běžného 
života se do prvního dílu nevešlo. Kdo má 
vynášet smetí, proč se chlapi nikdy neptají 
na cestu a jak se správně vymačkává zub-
ní pasta? Nejen to budeme řešit na horské 
chatě před Vánocemi.
Vstupné: 250 Kč
Předprodej vstupenek v  pokladně kina 
nebo na  odkazu www.tanvald.eu nebo  
www.disdata.cz.

Z-Box je samoobslužné výdejní místo 
Zásilkovny, díky kterému už nikdy nemu-
síte být jako na trní a čekat, až vám zavolá 
kurýr.

Standardní úložní doba zásilek jsou 2 
dny s možností prodloužení o další den. Co 
potřebujete k  vyzvednutí zásilky? Mobil-
ní aplikaci Zásilkovna zapnutý Bluetooth 
a  polohové služby (GPS). Předem zapla-
cenou dobírku lze uhradit předem přímo 
v mobilní aplikaci Zásilkovna, nebo online 
přes platební bránu pomocí odkazu, který 
jste obdrželi v e-mailu. Více informací na: 
zbox.zasilkovna.cz

Kde Z-Box najdete:
Z-Box Krkonošská 116, 468  41 Tanvald, 

Šumburk nad Desnou, vedle pekařství 
Šumava u vlakového nádraží a terminálu. 
(foto uprostřed)

Z-Box Horská, 468  41 Tanvald, na  par-
kovišti na  sídlišti Výšina, v  blízkosti pro-
dejny COOP.

Využíváte Z–Boxy? •

AlzaBoxy jsou schránky rozmístěné 
po celé ČR, které slouží k vyzvednutí zboží 
objednaného na Alza.cz. 

AlzaBox Krkonošská 668, 468 41 Tanvald 
u prodejny KIK (foto vpravo).
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Kino Jas Járy Cimrmana                                                                                        březen 2022
PÁ 4. 3. 18.00 The Batman   Americký akční komiksový film. Další dobrodružství Batmana, který bude zase bojovat proti 

zločinu v Gotham City. V hlavních rolích Robert Pattinson, Zoë Kravitz a Colin Farrell. České znění.
130 Kč
od 12 let, 176 min.

SO 5. 3. 18.00 The Batman   Americký akční komiksový film. Další dobrodružství Batmana, který bude zase bojovat proti 
zločinu v Gotham City. V hlavních rolích Robert Pattinson, Zoë Kravitz a Colin Farrell. České znění.

130 Kč
od 12 let, 176 min.

ST 9. 3. 19.00 Jizerské hory   Celovečerní dokument Viktora Kuny o kráse Jizerských hor. Jizerské hory skrývají i mnohá 
tajemství, za kterými se tvůrci vydali. Příběh jedinečné krajiny Jizerských hor.

120 Kč
přístupný, 91 min.

PÁ 11. 3. 17.00 Proměna   Americký animovaný rodinný film studia Disney Pixar. Dospívání je pěkná bestie. Příběh filmu po-
jednává o třináctileté dívce, která se občas samovolně proměňuje v obří červenou pandu. České znění.

110, 130 Kč
přístupný, 100 min.

PÁ 11. 3. 19.00 Betlémské světlo   Nová česká komedie Jana a Zdeňka Svěráka. Scénář filmu vznikl na motivy oblíbených poví-
dek Z. Svěráka. Hlavní postavy ztvární kromě Zdeňka Svěráka Daniela Kolářová, V. Kotek, O. Vetchý a T. Ramba.

140 Kč
přístupný, 99 min.

SO 12. 3. 17.00 Proměna   Americký animovaný rodinný film studia Disney Pixar. Dospívání je pěkná bestie. Příběh filmu po-
jednává o třináctileté dívce, která se občas samovolně proměňuje v obří červenou pandu. České znění.

110, 130 Kč
přístupný, 100 min.

SO 12. 3. 19.00 Betlémské světlo   Nová česká komedie Jana a Zdeňka Svěráka. Scénář filmu vznikl na motivy oblíbených poví-
dek Z. Svěráka. Hlavní postavy ztvární kromě Zdeňka Svěráka Daniela Kolářová, V. Kotek, O. Vetchý a T. Ramba.

140 Kč
přístupný, 99 min.

PÁ 18. 3. 17.00 Proměna   Americký animovaný rodinný film studia Disney Pixar. Dospívání je pěkná bestie. Příběh filmu po-
jednává o třináctileté dívce, která se občas samovolně proměňuje v obří červenou pandu. České znění.

110, 130 Kč
přístupný, 100 min.

PÁ 18. 3. 19.00 Betlémské světlo   Nová česká komedie Jana a Zdeňka Svěráka. Scénář filmu vznikl na motivy oblíbených poví-
dek Z. Svěráka. Hlavní postavy ztvární kromě Zdeňka Svěráka Daniela Kolářová, V. Kotek, O. Vetchý a T. Ramba.

140 Kč
přístupný, 99 min.

SO 19. 3. 17.00 Proměna   Americký animovaný rodinný film studia Disney Pixar. Dospívání je pěkná bestie. Příběh filmu po-
jednává o třináctileté dívce, která se občas samovolně proměňuje v obří červenou pandu. České znění.

110, 130 Kč
přístupný, 100 min.

SO 19. 3. 19.00 Betlémské světlo   Nová česká komedie Jana a Zdeňka Svěráka. Scénář filmu vznikl na motivy oblíbených poví-
dek Z. Svěráka. Hlavní postavy ztvární kromě Zdeňka Svěráka Daniela Kolářová, V. Kotek, O. Vetchý a T. Ramba.

140 Kč
přístupný, 99 min.

PÁ 25. 3. 17.00 Příšerákovi 2   Německo-britský animovaný rodinný film. Další dobrodružství rodiny Wishbonů. Na tomto 
akčním rodinném výletu kolem světa si každý přijde na své. České znění.

120 Kč
přístupný, 103 min.

PÁ 25. 3. 19.00 Poslední závod   Nový český výpravný historický film. Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo 
ale ví, jak se opravdu odehrál. V hlavních rolích se představí Kryštof Hádek, Marek Adamczyk, Judit Bardos 
a Oldřich Kaiser. 

120 Kč
od 12 let, 100 min.

SO 26. 3. 17.00 Příšerákovi 2   Německo-britský animovaný rodinný film. Další dobrodružství rodiny Wishbonů. Na tomto 
akčním rodinném výletu kolem světa si každý přijde na své. České znění.

120 Kč
přístupný, 103 min.

SO 26. 3. 19.00 Poslední závod   Nový český výpravný historický film. Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo 
ale ví, jak se opravdu odehrál. V hlavních rolích se představí Kryštof Hádek, Marek Adamczyk, Judit Bardos 
a Oldřich Kaiser. 

120 Kč
od 12 let, 100 min.

PÁ 1. 4. 17.00 Ježek Sonic 2   Americký rodinný film. Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám 
a vrací se znovu na plátna kin. České znění.

120, 140 Kč
přístupný, 103 min.

PÁ 1. 4. 19.00 Ztracené město   Americká dobrodružná komedie. Slavná spisovatelka dobrodružných románů pro ženy se 
ocitne ve spáru únosců a uprostřed divoké džungle. V hlavních rolích Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad 
Pitt a Daniel Radcliffe.

140 Kč
od 12 let, 105 min.

SO 2. 4. 17.00 Ježek Sonic 2   Americký rodinný film. Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám 
a vrací se znovu na plátna kin. České znění.

120, 140 Kč
přístupný, 103 min.

SO 2. 4. 19.00 Ztracené město   Americká dobrodružná komedie. Slavná spisovatelka dobrodružných románů pro ženy se 
ocitne ve spáru únosců a uprostřed divoké džungle. V hlavních rolích Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad 
Pitt a Daniel Radcliffe.

140 Kč
od 12 let, 105 min.

Ing. Michal Strnad, Ph.D.

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

kotlíkové dotace      nová zelená úsporám

projektová činnost      stavební rozpočty

inspekce nemovitostí      požární ochrana

technické dozory staveb      inženýring

tel.: + 420 724 107 168    www.mrstrnad.cz
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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


