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Slovo starosty			

Vážení tanvaldští občané,
začíná čas léta, prázdnin a dovolených.
Užívejte si krásné přírody, radosti z pohybu,
tepla a čerstvého vzduchu. Těší mě Vaše
ohlasy na další atraktivity našeho města,

které jsme dokončili v jarních měsících.
Jedná se o překrásnou dominantu asfaltového pumtracku, který vyrostl v místech
startu bývalé motokrosové dráhy a „areál
pevných kontrol“. Tato vizuálně méně dominantní, ale o to více atraktivní hra nezapomenutelně prověří naše orientační schopnosti i fyzické síly. Velkým zážitkem pro mě
bylo sledování výkonů našich starších spoluobčanů na třetích krajských hrách seniorů, které jsme v Tanvaldě pořádali. Ukazuje se, že naše velká podpora této věkové
kategorie má své opodstatnění.
Mám obrovskou radost nad kulturní nabídkou, kterou naše město občanům i návštěvníkům v těchto měsících přináší. Koncerty Tanvaldského hudebního jara, vystoupení Tanvaldského komorního orchestru,
akademie SVČ, koncert ZUŠ, nabídka divadelních i filmových produkcí, hudebních festivalů, hudebních zábav jasně dokumentují
náš vřelý vztah ke kultuře.

•
Typickými nebudou tyto prázdniny pro ředitelky našich předškolních a školních zařízení. Zákon zcela jasně vymezuje povinnost
zařadit do výuky od 1. září 2022 děti občanů
Ukrajiny, které mají bydliště v naší obci.
Jenže nikdo neví, o kolik dětí se bude jednat,
protože většina uprchlíků se dle jejich vyjádření chce vrátit do své rodné vlasti. Jsme připraveni jim všemožně pomoci.
Stavebnictví o prázdninách neodpočívá.
Naopak velice slibně probíhá rekonstrukce
budovy výtvarného oboru ZUŠ, fyzicky začala výměna oken v Masarykově ZŠ, dokončuje se výstavba „malých“ parkovišť a odstavných stání. Obyvatelé okolo Větrné ulice
bude chvíli trápit stavební ruch při realizaci
velkého parkoviště. Jsem přesvědčený, že výsledek předčí jejich očekávání.
Vážení spoluobčané, přeji Vám hezké léto,
dobrou náladu při vaší dovolené a pevné
zdraví.
Vladimír Vyhnálek, Váš starosta

Tanvaldští občané se ohřejí bez vrásek na čele
Mnoho lidí v současné době trápí zvyšování cen za energie. Jak to bude s teplem
v Tanvaldu jsme se zeptali starosty města
Vladimíra Vyhnálka.
Pane starosto, velká část občanů bydlí
v bytech, kterým teplo a teplou užitkovou
vodu dodává Teplárenství Tanvald s. r. o.
Jak se současné extrémní výkyvy cen
energií projeví na jejich vyúčtování?
„Teplárenství Tanvald vytápí téměř 1 800
bytů, kde žije přes 4 000 našich občanů. Na
rozdíl od většiny ostatních občanů našeho
města i celé republiky mohou být v relativní
pohodě a těšit se z faktu, že tento i celý příští
rok by se jejich vyúčtování za dodávku tepla
nemělo významně měnit.“
Z čeho pramení tato vaše jistota?
„Vycházím z několika skutečností. Jednak je technický stav celého zařízení naší
výtopny vysoce moderní, využití odpadního tepla z plynové elektrárny vysoce efektivní a předizolované potrubní rozvody

s výměníky v jednotlivých objektech extrémně úsporné. A tou nejdůležitější věcí je
smluvní ujednání s dodavatelem plynu, kterým má Teplárenství cenu plynu zafixovanou až do konce roku 2023. A tato smlouva
je prakticky nevypověditelná, založená na
fixované částce 482 Kč/MWH bez DPH.“
Tato cena však obyčejnému občanovy nic
neříká. Můžete uvést konkrétní příklad?
„No převedeno do celkového objemu
peněz za rok, tak Teplárenství Tanvald
zaplatí v roce 2022 díky našemu strategickému rozhodnutí v položce náklady celkem
cca 20 miliónů Kč. V případě uzavření nové
smlouvy v květnu letošního roku by teplárenství zaplatilo místo zmíněných 20 milionů téměř neskutečných 100 milionů
korun, tzn. pětkrát více. Když to převedeme
na jeden byt, tak dnes zaplatí rodina v Tanvaldě za dodávku tepla průměrně 15 tis. Kč
ročně, při úplně nové smlouvě s dodavatelem plynu by to bylo téměř 80 tis. Kč.“

•
To jsou výborné zprávy, ale co bude
po roce 2023, kdy končí tato extrémně
výhodná fixace?
„Cena plynu v roce 2024? Kterého? Ruského, nebo kapalného z Blízkého Východu
či USA, nebo odjinud? Nebude ho náhodou
přebytek, když se masivně přechází na fotovoltaliku a další alternativní zdroje? A ten
ruský má přenosovou soustavu dávno vybudovanou, funkční a plyn se nevyrábí, ale
„pouze“ těží? Možná, až se na východ od nás
situace stabilizuje a uklidní (všechno jednou končí), bude nabídka převyšovat poptávku. A ceny se opět dostanou na přijatelnou úroveň. Nebo naopak někdo zavře východní kohoutky.... Nevím. Každopádně už
v tuto chvíli šetříme občanům napojených
na centrální vytápění na Výšině i Šumburku desetitisíce korun.“
Tak to jsou povzbudivé informace. Děkuji
vám za rozhovor.
-red-

Restaurování centrálních křížů na hřbitově Horní Tanvald
Město Tanvald se rozhodlo opravit dva
centrální kříže na hřbitově v Horním Tanvaldě. Oba kříže jsou značně poškozené.
Kříž ve spodní části hřbitova bude nutné
kompletně rozebrat na jednotlivé části.
Vzhledem k tomu, že do základové konstrukce zatéká, bude zapotřebí vybudovat nový základ a srážkovou vodu odvést
drenáží mimo základovou konstrukci. Na
nový základ bude znovu osazeno původních devět kusů schodových stupňů. Ve
hlavici podstavce je z čelní strany dochovaná konzola lucerny. Velikou komplikací
je stav korpusu Krista na litinovém kříži.
V současném stavu jej není možné opravit, pravděpodobně bude nutné vytvořit

formu a odlít jeho kopii. Kříž v horní části
hřbitova není natolik staticky poškozený,
budou ale vybudovány nové základy se
železobetonovým věncem pod schodišťové stupně. Veškeré povrchy budou biocidně ošetřeny, chybějící části budou doplněny. Korpus Krista a nápis bude pozlacen. Tento kříž má na zadní části napsáno
„Věnováno obci Tanvald 1901“ (viz foto).
Opravu budou provádět restaurátoři Petr
Beneš a MgA. Pavel Roleček. Cena prací
přesáhne 500 000 Kč, z toho 100 000 Kč
bude dotace z Česko-Německého fondu
budoucnosti a 250 Eur přispěje naše partnerské město Wittichenau.
MDDr. Šebestová, místostarostka města
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Pomáháme ukrajinským uprchlíkům		
Současná situace na Ukrajině přinutila
tisíce lidí opustit své domovy. Malá část
z nich našla dočasné útočiště i u nás v Tanvaldě a okolí. Při vyřizování úředních záležitostí našli cestu k nám do knihovny, která
má dveře otevřené pro každého. Máme
k dispozici veřejný internet a pracovnice
knihovny jim pomáhaly s vyplňováním
různých formulářů on-line. I přesto, že patří ukrajinština ke slovanským jazykům,
mají tito lidé problém se dorozumět. Množily se dotazy z jejich strany na možnost
naučit se češtinu. Tento podnět jsme předaly vedení města a z tohoto dialogu vzešel

k trošce radosti a rozzářit dětské oči nám
pomohla jedna paní z Tanvaldska, když darovala malé Sofince odrážedlo a panenku,
čímž splnila velké přání malé holčičce.
Valentyna Scheibe

Nemocnice
Tanvald, s. r. o.
záměr pořádat v prostorách knihovny základní jazykový kurz češtiny pro Ukrajince. Lektorování tohoto kurzu se ujala
paní Eva Hovorková, která má dlouholeté
zkušenosti s výukou jazyků. Při výuce používá nejen vlastní materiály, ale také jsme
využily nabídky Nadace PPF, která nám
zdarma poskytla učebnice, pracovní sešity a slovníky. Od 1. června se tak rozběhl
kurz, který bude trvat až do konce srpna.
Navštěvuje jej celkem dvacet šest lidí.
Maminky s malými dětmi si k nám chodí
prohlížet knížky. Svěřují se nám se svými
starostmi, obavami, ale i radostmi. Přispět

Základní umělecká škola Tanvald		
Poslední měsíc školního roku se nesl ve znamení jedné akce střídající
druhou. Jsme velmi rádi, že naši žáci měli
opět po dvou letech řadu možností, kde
mohli divákům ukázat, co se za ten rok naučili, jak velký pokrok udělali, co všechno
se u nás ve škole učí a jaké projekty společně připravujeme. Byly to jak menší
třídní přehrávky, tak velké koncerty jako
Závěrečný hudebního oboru, Závěrečný
tanečního oboru, Absolventský koncert,
koncert pěveckých sborů, Představení pro
základní školy a řada jiných akcí, kam byla
naše škola přizvána. Máme velké štěstí, že
se všech našich akcí zúčastňuje pan místostarosta Antonín Bělonožník, díky kterému máme spoustu krásných fotografií.
Fotografie zdobí nástěnky na chodbách
školy a v učebnách, jsou i důležitou součástí webových stránek školy. Moc za fotografie děkujeme, bez nich bychom tak
krásně zdokumentované dění ve škole určitě neměli.
I když se do posledního červnového dne
stále něco děje, je třeba již chystat školní
rok nový.

•

Proběhlo přijímání nových žáků, které
bude pro výtvarný, taneční obor a pěvecké
sbory pokračovat i v září. Individuální výuka v hudebním oboru je takřka zaplněna,
takže dobírat v září budeme pouze do
uvolněných míst.
Letošní školní rok končí první tříletý cyklus Akademie umění a kultury pro seniory v Tanvaldě. Tříleté setkávání zakončíme slavnostním koncertem a posezením v úterý 28. června v Koncertním sále
ZUŠ. Rozloučíme se s těmi, kteří se s radostí a nadšením tři roky věnovali uměleckému vzdělávání. Loučení bude spíš
symbolické, protože řada z nich by chtěla
ve výuce pokračovat i nadále.
Vzhledem k tomu, že se Akademie setkala s velkým zájmem a úspěchem, pokračovat budeme druhým cyklem, kam se
budou moci přihlásit i noví zájemci. Podrobnější informace o přihlášení najdete
v následujícím čísle Zpravodaje, v září na
webových stránkách školy a plakátech.
Vyučovat seniory budeme v hudebním
oboru: hru na klavír, housle, violoncello,
flétnu, trubku, kytaru, banjo, akordeon,
bicí, sborový zpěv a ve výtvarném oboru.
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Objednávání pacientů
do poraden

Z organizačních důvodů bude
objednání do poraden: cévní,
urologické, kožní a ortopedické
nově možné pouze v pondělí v čase
8–12 hodin
Telefon: + 420 483 367 314
Zdravotní sestra: Jana Žillová
K telefonickému objednání si prosím
připravte kartičku pojištěnce a své
telefonní číslo.

•
Pokud by se tedy někdo chtěl stát dalším
členem Akademie, rádi ho v průběhu září
přijmeme. Výuka bude zahájena v říjnu
2022.
Rok utekl jako voda a já bych tedy moc
ráda na konci tohoto školního roku poděkovala všem vyučujícím, žákům a rodičům za nádhernou společnou práci, kterou máme za sebou. Plně jsme se věnovali
výuce, pokračovali jsme v tradičních akcích, na které jsou naši žáci i diváci zvyklí.
Pustili jsme se i do akcí nových, úspěšně
jsme zvládli pořádání okresního a krajského kola soutěže ZUŠ ČR. Škola se pyšní
novým služebním autem, které je velkým
pomocníkem v našem snažení. V květnu
byla zahájena rekonstrukce budovy tanečního a výtvarného oboru. Troufám si říci,
že díky vzájemné spolupráci a úsilí všech,
máme za sebou velmi úspěšný rok.
Poděkovat samozřejmě musím i městu
Tanvald, od kterého se nám dostává
velké podpory, pomoci a uznání. My se na
oplátku snažíme o to, aby na nás mohlo
být město pyšné.
Krásné léto plné pohody a sluníčka všem
přeje
Základní umělecká škola Tanvald
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Tanvaldské hudební jaro rozkvetlo naplno •
Příznivci Tanvaldského hudebního jara
mohli být letos nadmíru spokojeni. Koncerty proběhly bez covidových opatření
a omezení, takže si je posluchači užili se
vším všudy. První tři koncerty se uskutečnily klasicky v sále Kina Jas Járy Cimrmana
a poslední závěrečný koncert navázal na

Cesta z města

Noc kostelů v kostele sv. Františka z Assisi.
Byl zahájen v neobvyklou dobu, protože se
čekalo na setmění. Pozdní hodina naštěstí
návštěvníky neodradila a odměnou jim
bylo mystické představení Božská komedie s barevnou projekcí.
-red-

• Dopravní školička v MŠ Wolkerova

Protože počasí v květnu láká ven a v lavicích se sedět nechce, vyrazili jsme všichni
do šumburských kopců na akci Cesta
z města.
Jednotlivé třídy vyfasovaly mapku s vyznačenými stanovišti, na kterých si všichni
vyzkoušeli, jak by obstáli během delšího
pobytu v přírodě bez technických vymožeností. Trasa i úkoly byly přizpůsobeny
věku dětí – ve středu vyrazil první, ve čtvrtek druhý stupeň.
Na jednotlivých stanovištích jsme si
upekli banánovou dobrotu v popelu, zastříleli z luku, snažili se nenápadně pohybovat lesem… Někteří by dlouho v přírodě
nepřežili, protože poznávačka jedovatých
rostlin a ošetření zranění nebyla úplně
hračka. Lanové aktivity a opičí dráha prověřila naši sílu a obratnost.
Ne každý je zvyklý o víkendu sportovat či
chodit po horách, takže bylo vidět a slyšet,
že i šestikilometrový výšlap dal leckomu
zabrat. Ve finále bylo ale vidět, že každého
něco zaujalo. Za většinu mohu říct, že jsme
si dny mimo civilizaci užili.
Milena Šostková

Ve čtvrtek 26. května jsme v rámci tematického týdne ve spolupráci s městskou policií Tanvald uspořádali Dopravní
školičku.

Všechny děti si v ten den do mateřské
školy přivezly své kolo nebo odstrkovadlo. Policisté P. Smoleňák a L. Knap seznámili malé cyklisty se správným vybavením
kola, s některými dopravními značkami
a s bezpečným přecházením vozovky. Na
závěr děti obdržely od policistů malé ceny,
diplom a medaili.
Chceme tímto poděkovat policistům za
skvěle uspořádanou akci, která děti bavila a naučily se v ní novým dovednostem
a znalostem.
Těšíme se na další spolupráci.
MŠ Wolkerova

Konec školního roku v mateřinkách
Závěr školního roku patří především
sportovním aktivitám a výletům. Všechny
školky s dětmi se po celý rok účastnily závodů O pohár běžce Tanvaldu. Ti nejúspěšnější byli odměněni na slavnostním vyhlášení celkových výsledků ve Sportovní hale
Tanvald. Pro nás jsou vítězi všechny děti,
které sportovaly celý rok.
V květnu jsme ve školkách s maminkami
oslavili jejich svátek. Potěšili jsme je nejenom krátkým vystoupením, ale i spoustou
dárečků, které si odnesly domů. Děti z MŠ
Wolkerova se svým programem ke Dni
matek vystoupily i v Domově důchodců na
Šumburku.
Děti z MŠ Wolkerova si byly prohlédnout
Hasičskou stanici a seznámily se s jejím
vybavením a náročnou prací profesionálů.
Den dětí jsme díky SVČ Tanvald slavili
v parku na Šumburku, kde byla připravena
Večerníčkova stezka. Přivítal nás Krakonoš, kamarádům z pohádek jsme pomáhali plnit různé úkoly a sladkou odměnu
děti dostaly od motýla Emanuela a Makové panenky.
Hudební, výtvarné i taneční dopoledne
prožili budoucí prvňáčci v ZUŠ Tanvald,
kde pro ně o něco málo starší kamarádi
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připravili vystoupení. Seznámili se s hudebními nástroji, zatančili si a ve výtvarném oboru si vyrobili barevné medúzy.
Doslova prožitkové dopoledne proběhne
ve školkách při společném bubnování na
africké bubny s Katkou a Akassim.
Ve všech mateřských školách finišují
přípravy na slavnostní, tematická rozloučení předškoláků. Jak se nám to povedlo,
dáme vědět po prázdninách.
Krásné prázdniny všem.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Tanvald

Tanvaldský zpravodaj
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Projektový den 4K – Kolem Kamenice ke kostelu
Ve dnech 27. a 28. května
proběhl projektový den
Gymnázia Tanvald. Páteční
část byla vyhrazena soutěžení žákovských týmů od
primy až po septimu. Žáci společnými silami na jednotlivých stanovištích cca pětikilometrové trasy plnili různorodé úkoly.
Ty byly zaměřeny na poznatky z historie školy, historie regionu a hornotanvaldského kostela. Nechyběla ani terénní

biologie a chemie. Soutěžící si též připomněli praktické dovednosti orientace v terénu a ve zdravovědě, záchraně těžce raněného. Jediné, co páteční části až tak nepřálo, bylo postupně se zhoršující počasí,
takže část klání se odehrávala za deště.
Výsledky žákovské části byly vyhlášeny ve
středu 1. června 2022 před budovou gymnázia. První místo obsadil tým kvarty, a to
s bodovým odstupem pouhého půl bodu
od druhé sexty. Bronzovou příčku získala
kvinta.
Sobotní část, určená i široké veřejnosti,
rodičům a přátelům školy, byla z důvodu
nepřízně počasí přesunuta z terénu kolem
Kamenice do budovy gymnázia. Ovšem
i zde se zdatně soutěžilo. Více než třicítka
návštěvníků sobotní akce se poté přesunula do kostela svatého Petra a Pavla na
Horním Tanvaldě. Zde se hosté dozvěděli
něco z historie objektu samotného a z činnosti spolku Zachraňme tanvaldské kostely. Díky ochotě paní místostarostky Šebestové a správkyni kostela paní Hrnčiříkové se návštěvníci kostela dostali nejen
do kostelní lodě, ale i na kůr, půdu kostela

a ke kostelním zvonům. O velmi kultivované zakončení celé akce se postaral pěvecký sbor tanvaldského gymnázia, který
zapěl tři písně výběrem do kostelních prostor naprosto skvělé! Týmy soutěžící v sobotní části získaly diplom za účast.
Celkově se oba dny velmi vydařily
a účastníkům přinesly spoustu zajímavých informací i praktických dovedností.
IN

Ohlédnutí za školním rokem 2021–22 na tanvaldském gymnáziu
Nikoliv v době psaní tohoto příspěvku,
leč reálně již v době jeho čtení, tu máme
kýžené dvouměsíční letní prázdniny!
Hurá! Tak léto snad bude nakloněno všem
těm našim aktivitám relaxačním a též neutuchajícím pracovním.
Pojďme se společně ohlédnout za uplynulým školním rokem. Konstatování
první: Byl celkem normální! Tedy hodnoceno přítomností žactva v budově školní.
Pravda, doznívaly nějaké ty roušky a určitá
omezení, ale ve druhém pololetí se naplno
rozeběhly akce jindy běžné – exkurze, divadelní představení, odborné přednášky,
školní výlety… Co je důležité, že studenstvo nemuselo trávit hodiny a hodiny
před obrazovkou počítače, jako tomu bylo
v době kovidové. Ale i něco málo pozitivního z ní zůstalo, takže ještě dnes lze slýchat otázky: „Pane učiteli, dáte nám to na
Google Classroom?“ Míněno studijní materiály k výuce, k přípravám na písemky
a podobně.
Škola si vlastního žactva považuje, tudíž
v měsíci září roku 2021 proběhla slavnostní
imatrikulace pro žáky ročníku prima, naopak na konci měsíce května 2022 nás
opustili v tuto chvíli již absolventi, bývalí
studenti oktávy. Ti se dočkali tradičního
slavnostního aktu předání maturitních
vysvědčení na tanvaldské radnici.
Význam slova „studovat“ rovná se učit
se, vzdělávat se, poznávat, zkoumat, bádat, nacvičovat a tak dále. Pojetí výuky na
tanvaldském gymnáziu se snaží respektovat všechny tyto významy, tudíž se neodehrávalo jen ve školních prostorách,
ale i v terénu hor Jizerských, Krkonoš
nebo i jen v nedalekém okolí školy. Dále

v laboratořích Univerzity Karlovy, Technické univerzity v Liberci a v liberecké
iQLandii. Naši studenti školu reprezentovali v nespočtu soutěží, olympiád a otevřených klání na poli vědomostním i sportovním, takže názvy Prezentiáda, Ideathon
a další jim vůbec nejsou cizí. Želízka v ohni
škola měla i na celorepublikové úrovni, což
se týkalo například biologické olympiády.
Nechyběly knihovny, galerie, muzea, divadla, kam se naši žáci během školního roku
vydávali. Škola též realizovala projekty týkající se regionální historie ve vztahu k sakrálním památkám.
Přívětivá atmosféra zdejšího zařízení se
odráží i na vztahu našich žáků a studentů
k tomu, co se děje kolem nich. Důkazem
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•

•

toho budiž nejen nemalá finanční podpora akcí například v Tříkrálové sbírce,
sbírce na podporu ukrajinských uprchlíků a v dalších, ale žáci působili coby dobrovolníci, organizátoři a realizátoři řady
z nich. Za to jim náleží velký dík a uznání!
Aby se žákům dobře studovalo, škola pro
ně učinila mnoho změn k lepšímu. Týkalo
se to – a neustále týká – celkové obnovy
vnitřního vybavení, novým mobiliářem
ve třídách počínaje a komplexně vybavenými odbornými učebnami – laboratořemi konče.
A můžeme se společně těšit na další
školní rok, byť měsíc září je zdánlivě
daleko!
IN
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Děti oslavily svůj svátek sportem... a nejen jím
Na Městském stadionu v Tanvaldě se
to na Den dětí hemžilo bezmála sto osmdesáti sportujícími dětmi v doprovodu
svých rodičů. Organizátoři a pomocníci ze
ZŠ Tanvald Sportovní, Střediska volného
času, TJ a Jiskra Tanvald, SDH ze Šumburku
připravili pro děti pestré sportovní odpoledne. Děti si vyzkoušely celou řadu sportovních disciplín: lezení na lezecké stěně,
boulderu, svoji obratnost potrénovaly na
„opičí dráze“, nechyběly fotbalové dovednosti, hod na basketbalový koš, střelba na

pamětní špendlíky tzv. placky a pochutnat
si na tyčince bombus (z projektu bombus
rozdává miliony tyčinek). O další občerstvení se postaraly svěřenkyně oddílu
běžeckého lyžování TJ Tanvald. Věříme, že
si svůj den děti užily jak se patří. Závěrem
děkujeme všem, kteří se o prima dětské
odpoledne zasloužili, a veliké díky patří
Městu Tanvald za podporu při pořádání
takovýchto akcí.
Jana Tůmová
bránu, atletické disciplíny, lezení po síti,
stříkání na plechovky, orientační běh bludištěm, hra boccia, kreativní lepení obrazů
na strečové fólie. Oblíbeným kamarádem
dětí se stal maskot florbalového klubu
z Jablonce. Společně s trenéry přijel do
Tanvaldu prezentovat florbal, který od září
nabídnou pod Střediskem volného času
tanvaldským dětem. Odměnou bylo dětem
nejen aktivně strávené odpoledne, krásné
slunečné počasí, spousta zábavy, ale také
účastnický diplom, děti si mohly vyrobit

Sportovka informuje			
Závěr školního roku byl
hodně pestrý:
Sportovní třídy zakončily celoroční soutěž o nejlepšího sportovce školy vodáckými dovednostmi. Šesťáci a sedmáci
trénovali na řece Jizeře, osmáci splouvali
řeku Ohři a deváťáci každoročně zakončí
své vodácké snažení na Vltavě a v umělém
kanále v Českém Vrbném, tak tomu bylo
i letos.
Tanvaldská sportovka excelovala v krajském kole branně-vědomostní soutěže
Ještědská hlídka. Obsadila všechny medailové pozice. Odměnou vítězům byla exkurze do vojenského muzea v Lešanech.
Proběhla celá řada projektových dní na
téma prevence rizikových jevů organizované společností Advaita, volba povolání v integrované střední škole ve Vysokém n. J., projekt Ve zdravém těle zdravý
duch na střední zdravotnické škole v Turnově, projekt Lidská práva organizovaný
učiteli naší školy

•

Nejlepší recitátoři školního kola postoupili do regionální recitační soutěže do
Vysokého nad Jizerou. Naše sportovka se
v konkurenci ostatních škol rozhodně neztratila. V nejmladší kategorii prvních tříd
dostala cenu poroty Elena Feixová a na
třetím místě se umístil Láďa Dinh. V kategorii druhých a třetích tříd se na třetím
místě umístila Kristýna Pohořalá a na druhém místě Marie Týlová. V nejstarší kategorii čtvrtých a pátých tříd se na druhém
místě umístila Michaela Schořovská a zvítězil Vašek Týl. Veliká gratulace a poděkování patří všem recitátorům a organizátorům soutěže, která byla úžasná.
I školní družina si užila poslední měsíc
školního roku: proběhla zahradní slavnost
se soutěžemi a občerstvením, letní družinová olympiáda, žlutý den a hledání pokladu na konec školního roku
Závěr roku patřil školním výletům. Cíl
a náplň výletů byla letos rozmanitá. Druhé
třídy pokořily nejvyšší horu České republiky, jiné třídy navštívily matičku Prahu

5. B na Sněžce
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•
s jejími pamětihodnostmi, další vyrazili do živočišné říše liberecké ZOO, pražského medúzária či Safari ve Dvoře Králové, deváťáci prošlapali Hruboskalsko
křížem krážem, hora Říp se stala cílem
čtvrté A, proběhl tradiční outdoorový kurz
v Pleskotech a nechyběly turistické výlety
po okolních rozhlednách a kopečkách.
Slavnostní akademií a předáváním vysvědčení deváťákům na tanvaldské radnici jsme zakončili letošní školní rok a rozloučili se s vycházejícími žáky.
Závěrem bych ráda poděkovala všem
svým kolegům za jejich práci a podporu,
rodičům za spolupráci a vzájemnou komunikaci. Veliké díky patří městu Tanvald
za podporu v našich aktivitách.
Vycházejícím žákům přejeme mnoho
životních úspěchů a nám všem krásné
prázdniny. V září se s Vámi těšíme na viděnou. Informace o začátku školního roku
se dočtete na www.zstanvald-sportovni.cz
či školních sociálních sítích.
Jana Tůmová

7.A na Jizeře

Tanvaldský zpravodaj

červenec a srpen 2022

V červenci 2022 oslaví své životní jubileum
Senior klub I. Šumburk

po prázdninách pojede opět na plné
obrátky. Těšit se můžete na trénování
paměti, zajímavé přednášky i další
akce. Sledujte Tanvaldský zpravodaj,
vývěsky ve výloze Infocentra
Tanvald i webové stránky Tanvald
– senioři. Všechny akce budou včas
prezentovány a věříme, že se nám jich
podaří uskutečnit co nejvíc.
Na shledanou v září se těší
Senior klub Šumburk

Ladislav Kolesa
Květa Nehilová
Jana Jeřábková
Milada Janatová
Anna Galbavá
Marie Drahošová

Brigita Chvojková
Vítězslav Potocký
Marie Šoltýsová
Vlasta Šticová
Božena Koldovská
Helena Šprengrová

Viera Hyblerová
Alena Boskovicová
Václav Houška
Jiří Petr
Věra Štroblová
Josef Latislav

V srpnu 2022 oslaví své životní jubileum
Ludmila Vedralová
Marie Koldovská
Jaroslav Patočka
Marie Iwanská
Josef Preisler
Alexandra Mikulíková
Hana Čermáková
Helena Hrdličková
Václav Krumphanzl
Blažena Bedrníková

Zdeněk Gregor
Jarmila Imramovská
Alena Proboštová
Alena Šlechtová
Anna Hloušková
Zdislav Duňka
Zdeněk Macek
Zdeněk Zahradník
Lenka Hegrová
Ivan Guth

Petr Zelený
Dana Šourková
Dagmar Kouřilová
Libuše Kučerová
Jiří Rajnyš

Srdečně blahopřejeme oslavencům.

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

Senior klub II Tanvald Výšina

Vás zve ve čtvrtek
28. července 2022 od 10 hodin
na prezentaci Nordic Walking
Základy chůze s holemi pod odborným
vedením lektorky Kláry Černé.
Sraz u altánu na zahradě vedle
RC Maják. Odtamtud krátkou
nenáročnou procházkou přejdeme
k lesíku. Určeno pro všechny věkové
skupiny. S sebou vlastní hole, nebo je
lze zapůjčit u lektorky.
Drobné občerstvení zajištěno.

Při grilovačce na Výšině bylo veselo

Když mozek nechce
lenivět…
•
Hrátky s pamětí s lektorkou Jiřinou
Ziklovou dospěly 13. června do čtvrté lekce.
Na pokračování si účastníci musejí počkat
do 3. října, kdy bude kurz ve Středisku volného času pokračovat. Do té doby si mohou
vypracovat „domácí úkoly“, které jim na
prázdniny lektorka připravila, a zopakovat
to, co si zatím uložili do paměti.
Z počátečních obav, že nebudou zvládat
příliv nových informací na procvičování
mozku, se vyvinula závislost, všichni se už
teď na pokračování kurzu těší.
Pokud by byl zájem o trénování paměti
u dalších seniorů, je možno se již v průběhu prázdnin hlásit v Infocentru Tanvald.
Pokud bude dostatečný zájem, zajistíme
lektorku i pro další skupinu.
-ali-

Poděkování

•

Červnové grilování proběhlo v altánu na
zahradě u RC Maják na Výšině. Po úvodní
diskuzi seniorů s panem starostou Vladimírem Vyhnálkem si senioři začali pochutnávat na buřtech, které jim na grilu
připravoval pan Zdeněk Harcuba. Při konzumaci byli senioři informováni o třech
připravovaných letních výletech. Dalším
tématem k diskuzi byly blížící se sportovní
hry seniorů, které v červnu proběhnou na
stadionu na Výšině. Slunečné počasí zpříjemňovalo seniorům pojídání buřtů, které
jim prý moc chutnaly. Domů všichni odcházeli spokojení a dobře naladění.
Lenka Harcubová

Odpoledne s písničkou připravil
Senior klub I Šumburk
V úterý 17. května odpoledne se v Penzionu 593 sešly ženy na akci, která byla dodatečným oslavením svátku matek.
Program zahájily děti z MŠ Wolkerova
krásnými písničkami a básničkami, kterými pozdravily své maminky, babičky
a všechny přítomné, kterých byla plná
společenská místnost penzionu. Paní učitelka Ivana Krištofová je doprovodila hrou
na digitální piano a jejich vystoupení se

•

Chtěla bych poděkovat sestřičkám, zdravotním bratrům, lékařům a lékařkám za
velmi dobrou péči. Velmi pěkně se starali
o mou maminku. Byla jsem velmi spokojená. Přeji všem na cedru mnoho zdraví
a úspěchů.
Buranská mladší
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•

dočkalo mohutného potlesku.
Následně pozdravil přítomné starosta
města Vladimír Vyhnálek a ženy obdaroval květinami.
Tím skončila poklidná část odpoledne,
ale pak to vypuklo! Když paní Indráčková zahrála na akordeon první tóny písničky a pan Káninský se přidal s vozembouchem, hned se zpívalo, jedna píseň za
druhou.
Klidně jsme mohli nazvat odpoledne
trénováním paměti, protože těch písniček,
které neslýcháme každý den, a ani nevím,
kdy jsme je slyšeli, nebo dokonce zpívali
naposledy, bylo opravdu hodně, zpívalo se
celou hodinu bez přestávky (a zpaměti!).
Bylo to hezké odpoledne, přítomní se jen
neradi pomalu rozcházeli s přáním, abychom akci brzy zopakovali.
-ali-
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Dění v SVČ Tanvald			

s velkým nadšením. Díky všem šikovným
dětem, rodičům a podporovatelům SVČ
se akce vydařila, už teď se těšíme na další
ročník.

Oslava Dne dětí, poslední závody Poháru
Běžce Tanvaldu, „Cimrmani“ či projektový
den v kořenovské základní škole. Tím žilo
Středisko volného času Tanvald během
prvního letního měsíce. Nejprve však splníme, co jsme slíbili minule – pár řádek
o květnových akcích, které se odehrály až
po uzávěrce minulého čísla.
Krajské kolo Ještědské hlídky
Areál tanvaldského kempu se stal ve
středu 25. května 2022 dějištěm krajského
kola branně-vědomostního závodu žáků
šestých až devátých tříd ZŠ Libereckého
kraje. Ještědská hlídka se koná v rámci
POKOS (příprava občanů k obraně státu).
Na organizaci závodu se spolu s námi
a ZŠ Sportovní tentokrát podílelo i Krajské
vojenské velitelství Liberec. Žáci závodili
ve smíšených pětičlenných družstvech.
Čekala na ně tři kilometry dlouhá trať se
sedmi stanovišti, na kterých si museli poradit se střelbou ze vzduchovky, lanovou
lávkou, hodem granátem na cíl, sedy-lehy
a znalostmi ze zdravovědy a topografie.
Na trať vyběhlo celkem třicet osm družstev. Mezi nimi zazářili borci z tanvaldské
ZŠ Sportovní, kteří zvítězili v kategorii šestých a sedmých tříd, mezi osmáky a deváťáky pak obsadili druhou a třetí příčku.
Absolutními vítězi se stali kluci a holky
z Loukova, kteří si odvezli putovní pohár
a odměnu v podobě výletu do vojenského
muzea v Praze. Všem závodníkům patří
veliká gratulace!
Závod okořenil zajímavý doprovodný
program. Kluci a holky viděli kynologickou ukázku, práci horské služby, techniku
AČR, bojový sport MUSADO, provádění
první pomoci ČČK, techniku hasičského
záchranného sboru, uniformy a airsoft
zbraně i orientační „bludiště“. Výsledkové
listiny a fotogalerii najdete na webu ZŠ.

Závěrečná Akademie SVČ Tanvald
Po dvou „covidových letech“ mohlo Středisko volného času Tanvald opět uspořádat Akademii SVČ – závěrečné vystoupení kroužků. Akce se uskutečnila
30. května 2022 v Kině Jas Járy Cimrmana
Tanvald. Co všechno se děti z tanečních
a tvořivých kroužků během školního roku
naučily a vytvořily, mohli vidět nejen rodiče, ale i široká veřejnost.
Komponovaný pořad zahájila módní

•

přehlídka v režii šicích a výtvarných
kroužků. A nebyla to přehlídka ledajaká.
Odehrávala se totiž jakoby v přírodě. O kulisy se postaraly děti z kroužku Výtvarná
herna, kde se zkouší dívat na svět očima
umělců. Inspirací se jim tentokrát stalo
dílo Břízy výtvarnice Venduly Chalánkové.
Břízy Výtvarné herny však ožily a zapojily
se do dění na jevišti, kde modelkám posloužily i jako věšáky na kabelky.
Modelkami nebyl nikdo jiný než přímo
děvčata z šicích a výtvarných kroužků.
Přesněji z kroužků Šití pro radost, Módní
návrhářka, Výtvarný kroužek, Výtvarný
kroužek speciál a Výtvarná herna. Všechny
modely, které předváděly, si ušily či vytvořily samy. Nejprve se po pódiu proháněly
„lišky“ a „vlci“, diváci mohli vidět i polštářovou myš a další plyšáky a polštářky. Následovala přehlídka nejrůznějších módních
kousků, sukněmi počínaje a vestami či kabelkami konče, z nichž leckterý by si ráda
objednala i nejedna maminka z hlediště.
Po předvedení modelů následovala vystoupení tanečního kroužku. Diváci si užili
hned dvanáct choreografií, které vytvořila
vedoucí kroužku Veronika Bělonohá. Nejmladší žákyně tančily na pohádkové písně
Šíleně smutné princezny i jako mažoretky,
starší kupříkladu na rytmy od tureckého
DJ, písničkářky ZAZ, světoznámé šansoniérky Edit Piaf, skupiny Queen či v latinskoamerických rytmech.
V závěru odpoledne se tanečnice ze
všech ročníků představily při choreografii s názvem Společná, kdy tančily a zpívaly
na píseň od Karla Gotta a jeho dcery Charlotte a vysloužily si velký potlesk od dojatého publika.
O moderování pořadu se tentokrát postaraly děti samotné. Svůj „křest ohněm“ si
užili Vanda Černá a Honza Kubín, a i oni si
za svůj výkon při nelehkém úkolu vysloužili aplaus.
Součástí akce byla také výstava prací dětí
z kreativních kroužků, která byla od konce
dubna k vidění ve foyer kina v rámci filmových a kulturních představení. K vidění
byla dílka dětí z Kouzelné baterky a výtvarných, kutilských, šicích a keramických
kroužků. Milovníci keramiky si v rámci
akademie mohli i některé výrobky z hlíny
zakoupit. Prostřednictvím fotokoláží se na
výstavě předvedly i některé další kroužky,
zejména ty sportovní a kroužek vaření.
Ten se při akademii předvedl nejen na
fotkách, ale voňavé dobroty pro publikum
přímo upekl, což se samozřejmě setkalo
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Oslava Dne dětí
První polovinu 1. června 2022 jsme věnovali tanvaldským školkám (stihli jsme
i jedny prvňáčky) a dětem z Ukrajiny, které
navštěvovaly náš dopolední klub. V šumburském parku jsme pro ně připravili Večerníčkovu stezku, při které děti plnily
pohádkové úkoly. Přišel se na ně podívat
i sám vládce Krkonoš s Makovou panenkou a motýlem Emanuelem.

Děkujeme všem dětem a paním učitelkám za moc prima dopoledne. Stezku
jsme v parku ponechali ještě celý červen.
Oživlé pohádkové postavy už jste tam sice
nepotkali, zato jsme do parku instalovali
ještě další dva úkoly a list se zajímavostmi
o tomto více než padesát let starém televizním pořadu. Bohužel se potýkáme s nenechavci, kvůli kterým stezka už po pár
dnech nebyla kompletní. I tak si tam děti
zábavu našly.

Odpoledne na Den dětí patřilo sportování na městském stadionu. Protáhnout
si tělo a užít si spoustu zábavy přišlo rekordních 180 kluků a holek, což je zatím
nejvíce v historii této akce. Určitě k tomu
přispělo i parádní počasí, které nám tentokrát opravdu přálo.
Děti si mohly vyzkoušet kupříkladu lezeckou stěnu a boulder, běžecké disciplíny, fotbalové dovednosti, opičí dráhu,
běh orientačním bludištěm či si zkusit
stříkat na plechovky z hasičské hadice.
Také si zahráli hru boccia a florbal u jabloneckých trenérů, kteří přijeli i se svým
maskotem. Ten se rázem stal hitem odpoledne a neustále provázen houfem rozdováděných malých sportovců si nevydechl
ani na chvilku.

Tanvaldský zpravodaj

Už teď můžeme prozradit, že jablonecký
florbalový klub u nás od příštího šk. roku
nově povede kroužek, máte se na co těšit...
Kdo na Sportovním odpoledni absolvoval všechny disciplíny, byl odměněn diplomem, Maškovou vánočkou a raw tyčinkou
z projektu Rozdáváme milion tyčinek. Pro
vzpomínku na akci si také mohl nakreslit
a nechat vyrazit „placku“ na triko. Své dojmy pak děti pomocí fixů a barevných pásek zaznamenávaly na zeď z fólie na našem kreativním stanovišti. Děkujeme ZŠ
Sportovní, TJ Tanvald, šumburským hasičům, florbalovému klubu z Jablonce n. N.
a městu Tanvald za spolupráci na vydařené akci.
Pohár Běžce Tanvaldu
Během června se uskutečnily poslední
dva závody série o Pohár Běžce Tanvaldu.
Na 2. června 2022 bylo přesunuto klání na
inline bruslích, které se odehrálo na městském stadionu. O šest dní později následovalo vyvrcholení PBT v podobě maratónského běhu, jenž se tradičně konal „za
lesíkem“. Zúčastnilo se ho přes tři sta závodníků, od těch nejmenších až po páťáky
ze základních škol v Tanvaldu a okolí.
Pro závodníky to byla poslední možnost,
jak získat body do celkového hodnocení,
proto napjali všechny síly i v horku slunečného počasí. Ti nejlepší z nejlepších
pak byli odměněni na slavnostním vyhlášení PBT, které se uskutečnilo 14. června
2022 ve sportovní hale. O tom vám ale napíšeme až příště, v době, kdy tvoříme tyto
řádky, máme ještě před vyhodnocením.
Jsme rádi, že se v tomto školním roce
mohly opět uskutečnit téměř všechny závody PBT. Gratulujeme dětem ke krásným výkonům a děkujeme ZŠ sportovní
za pomoc s organizací. Díky patří také našim podporovatelům, bez kterých bychom
se neobešli – Pekařství Jan Mašek, Titan
– Multiplast, 4soft, TJ Tanvald a městu
Tanvald.

červenec a srpen 2022

„Cimrmani“
Druhý červnový víkend tradičně patřil všem příznivcům Járy Cimrmana. Součástí nedělního programu jsou také naše
tvořivé dílny a sportování na hřišti. Ani
letošní ročník nebyl výjimkou. Kdo chtěl,
mohl si u nás namalovat dřevěné výřezy,
dotvořit textilní hračku, nakreslit autorskou „placku“ na triko nebo se nechat proměnit v cokoliv od kočičky po Spidermana
u stolku s malováním na obličej. Milovníci
keramiky si zase mohli pořídit výrobky
z naší dílny. Děkujeme všem, kteří se u nás
při této vydařené akci zastavili, a těšíme se
opět příští rok.

V červnu jsme organizovali ještě tři akce.
Poděkování našim externím spolupracovníkům, kteří neúnavně vedou spoustu našich kroužků, čehož si velmi vážíme, projektový den Bádání venku v kořenovské ZŠ
a Seniorské hry na stadionu. Poslední dvě
akce ale máme v tuto chvíli ještě před sebou, a tak vám o nich napíšeme až příště.
Loučíme se informací o tom, od kdy je
možné se přihlašovat na kroužky v novém
školním roce (29. srpna 2022 přes klientské centrum na www.svctanvald.cz) a ve
shonu příprav na letní tábory (poslední
místečka mají ještě Toulavé boty a výtvarný příměstský tábor, hlásit se můžete
opět přes zmiňované klientské centrum).
Přejeme krásné letní dny.
Za SVČ Alena Bartovská

SPOLEK ZACHRAŇME TANVALDSKÉ KOSTELY
FARNOST TANVALD
A MĚSTO TANVALD VÁS ZVOU NA
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Dění v RC Maják
Tanvald

•

Programová nabídka:
www.centrumajak.cz
Facebook:
Rodinné centrum
Maják, Tanvald
Prázdniny se kvapem blíží a to znamená,
že Maják poběží v obvyklém režimu jen do
konce června. V termínech 18. až 29. července a 8. až 18. srpna budou u nás probíhat příměstské tábory, které jsou velmi
oblíbené rodiči, kteří nemají dovolenou po
celé prázdniny.
Dopolední herna
V době, kdy se tábory nekonají, otvíráme
centrum na dopoledne pro maminky
s dětmi přibližně dvakrát v týdnu. Informovat o termínech budeme prostřednictvím naší facebookové stránky, webu a e-mailem. Během konání táborů budeme
vyhlašovat venkovní aktivity, vycházky do
okolí, srazy rodin na hřištích, na zahradě
apod.
Senior klub Tanvald II Výšina
vás zve 28. července od 10 hodin na prezentaci Nordic Walking. Jedná se o chůzi
s holemi pod odborným vedením lektorky
Kláry Černé. Sraz bude u altánu na zahradě vedle RC Maják. Odtud vyrazíme na
krátkou nenáročnou procházku směrem
k lesíku. Akce je určena pro všechny věkové skupiny. V případě, že nemáte vlastní
hole, lze je zapůjčit u lektorky. Bude zajištěno i drobné občerstvení.
Péče o pěstounské rodiny, doprovázení
a poradenství pro ohrožené rodiny
v MDC Maják
klíčová pracovnice:
Bc. Andrea Josífková,
tel. 739 080 722
pondělí, čtvrtek 8.30 až 11 hodin
Doprovázející pracovník
ohrožených rodin:
Mgr. Michaela Fričová,
tel.: 731 653 868
Poradna pro ohrožené rodiny vždy ve
středu 9 až 11 hodin
Mgr. Libuše Rydvalová,
tel.: 774 825 085

červenec a srpen 2022
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Městská knihovna Tanvald

• Výletujeme
i o prázdninách!

Upozornění
Otevírací doba po dobu letních
měsíců červenec a srpen
pondělí a středa
9.00 – 11.30
12.15 – 17.00
úterý, čtvrtek a pátek
zavřeno

•

Senior klub Tanvald si Vás dovoluje pozvat na již tradiční prázdninové zájezdy.
První zájezd uskutečníme v pátek 8. července 2022 do Poniklé – Perličkové ozdoby
z Poniklé, prohlídka výroby perel RAUTIS.
V rodinné firmě Rautis se můžete setkat
s jedinečným řemeslem foukání skleněných perlí a výroby perličkových vánočních ozdob, které má v Poniklé tradici už
od roku 1902. Je poslední firmou na světě,
které se podařilo zachovat staré technologie a udržet výrobu stále aktuální a živou.
Možnost spojení s prohlídkou soukromého muzea Krkonošských řemesel Poniklá. Předměty vystavené v muzeu pocházejí převážně z Poniklé a Krkonošského
okolí. Oběd bude zajištěn v tradiční horské
restauraci.
Účastnický poplatek: 170 Kč
Druhý zájezd „Zájezd za hranice všedních dnů a zážitků“ uskutečníme v úterý
12. července 2022. Tento zájezd je výjimečně určený pouze pro osoby 75+ a osoby
se zdravotním postižením OZP.
Tento zájezd bude směřovat do míst spojených s historií našeho regionu s možností prohlídky pod dohledem odborného
lektora s odborným výkladem. Jedná se
o lehkou nenáročnou procházku spojenou
se zážitkovou tematikou. Oběd zajištěn
v podobě švédských stolů. V případě potřeby dietního programu (diabetes, bez laktózy, atd.), prosíme nahlásit pořadatelům.
Prosíme všechny zájemce, aby se v případě zájmu o tento zájezd hlásili i na místa
náhradníků. V případě nenaplnění kapacity zájezdu osobami OZP a 75+, bude zájezd doplněn dalšími osobami. Omlouváme se všem za tato kritéria, ale jsou nám
dány partnerem této turisticko-zážitkové
akce.
Účastnický poplatek: 170 Kč
Třetí zájezd uskutečníme ve čtvrtek
18. srpna 2022 do družebního města Lubomierz v Polsku. V plánu je tradiční prohlídka města, návštěva nově zrekonstruovaného kláštera s novou výstavní expozicí
a opraveného městského rynku.
V případě zájmu možnost krátké návštěvy v nákupním centru Lidl ve Sklářské
Porebě.
Účastnický poplatek: 220 Kč
Čas odjezdu na všechny zájezdy je 9 hodin z parkoviště Tanvald, u spořitelny. Na
zájezd č. 2, lze po dohodě s organizátory zajistit nástup v místě bydliště (např. u domu
DPS-Protifašistických bojovníků, Tanvald-sídliště, atd.)
Předpokládaný návrat bude max do
15 hodin (návrat z Polska po 17. hodině)
Maximální počet účastníků zájezdu je
25 osob.

Knihy k letnímu čtení – výstava knih
z našeho fondu po dobu letních prázdnin
ve vstupní části knihovny
Skřítek Knižníček – výtvarná soutěž
pro děti z MŠ Desná a MŠ Šumburk Tanvald. Výherci soutěže, z jednotlivých věkových kategorií (tři až sedm let): Ondřej Semecký, Jiří Zeman, Tereza Votavová, Marek Zámečník, Veronika Židková, Marie
Dědková, Tereza Židková, Tereza Beldová
a Lukáš Breuer, obdrželi hodnotné knižní
dary. Všechny práce si můžete prohlédnout v dětské části knihovny.
Staň se knihovníkem – co obnáší profese knihovníka v praxi si vyzkoušeli žáci
čtvrté a páté třídy z MZŠ Zásada. Děti se
naučily opravovat knihy, pracovat s online
katalogem a prakticky vyhledávat tituly ve
fondu.

Pasování prvňáčků – slavnostní vyvrcholení projektu „ Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka 2021/2022“ SKIP ČR a naší
zapojené knihovny. Děti z Masarykovy
ZŠ Tanvald názorně předvedly znalosti
jednotlivých písmenek. Při společném
čtení veršované pohádky přivolaly pohádkovou bytost, která je popasovala na rytíře
řádu čtenářského. Jako dar obdržely knihu
„Dubánek a tajný vzkaz, která byla vydána
speciálně pro letošní prvňáčky. Navíc dostaly pasovací dekret a sladkou odměnu za
vlastnoručně vytvořenou záložku.
Přejeme našim čtenářům slunné
a klidné prázdniny.
Pracovnice knihovny

Přihlášky na všechny zájezdy přijímá
Informační centrum Tanvald.
Na společné zážitky z cest se s Vámi těší
Zdenka, Lenka a Věrka ze Senior klubu.
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Česká televize zaznamenala stopu Járy Cimrmana i v Tanvaldě
V neděli 29. května 2022 padla první
klapka nového hraného seriálu Stopy Járy
Cimrmana v režii Patrika Ulricha. Ulrich
v něm spolu s členy divadla Járy Cimrmana
pátrá po stěžejních místech ze života fiktivního českého génia. První natáčecí den
proběhl ve vesnici Vesec u Sobotky neboli
kultovním filmovém Liptákově a nechyběl ani spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák.
„Vůbec to v Liptákově nepoznávám,
přesto vidím dům, kde Cimrman vyučoval,
má zvláštní okna. Teď budu hledat, kde bylo
muzeum peří. Rozhodli jsme se ovšem, že tu
najdeme i něco jiného,“ říká Zdeněk Svěrák
po příchodu do vesnice v Českém ráji, kterou proslavil snímek Jára Cimrman ležící,
spící z roku 1983. Svěrák se sem vrátil po
čtyřiceti letech. Opět kvůli natáčení.
Jedná se o hraný seriál, který má povahou připomínat cimrmanovský seminář.

Herci ze souboru Divadla Járy Cimrmana
v něm pozvou na jednotlivá místa z života
fiktivního génia, významné rozhledny, památníky a muzea.
Režisér Patrik Ulrich se s Cimrmany nesetkává na place poprvé. Před dvěma lety
natočil televizní film o jednom ze zakládajících členů divadla Miloni Čepelkovi.

Právě tehdy se zrodila myšlenka na seriál. „Ptal jsem se Miloně, jaké to je být v jednom souboru od šedesátých let. Řekl, že už
nemají možnost studovat nové role a texty.
Tak jsem mu řekl, že s tím půjdeme něco
udělat,“ vysvětluje Ulrich.
Tvůrce popisuje vznikající cyklus jako
svůj splněný sen. „Zprvu jsem měl obrovský ostych říkat panu Svěrákovi, kam má
jít, kde přidat a kde ubrat. Spřátelili jsme se
při psaní scénáře. Navzájem jsme se opravovali a říkali si, kde je to třeba proveselit,
jak říká Zdeněk. Myslím si, že se na mě nezlobí, když mu občas něco vytknu. Je to pro
mě splněný sen,“ říká Ulrich.
Začátkem června natáčeli filmaři v Kině
Járy Cimrmana v Tanvaldu. Šestidílný cyklus uvede Česká televize na jaře příštího
roku.
-red-

Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana 12. června 2022
Druhý červnový víkend na Tanvaldsku
znamená pro fanoušky českého génia
a milovníky Cimrmanovy doby čirou radost! Letos proběhla již sedmnáctá Spanilá
jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana. A letos
se znovu obnovily dvoudenní slavnosti.

Těšili jsme se z pestrého programu na
třech místech a ve dvou dnech. 11. června
slavnosti u Minimuzea Na Mlatě na Hamrskách a Slavnosti pod Majákem Járy Cimrmana v Areálu U Čápa Příchovice.
Večerní představení Švestka v podání
Divadla Járy Cimrmana nemělo chybu, naopak mělo hodně entuziazmu, profesionality a nadšení, což ocenily nekonečné
ovace po skončení představení.

Spanilá jízda v neděli 12. června ráno
startovala na dvou stanovištích:
V 8.55 slavnostním startem v Návarově
u mostové vyhlídky, s možností stylového
občerstvení v Penzionu Rusalka. Hojně
účastníků se dopravilo vlakem v 8.27
z Tanvaldu, ve kterém byl zařazen „kolovůz“. Cyklojízda byla zahájena slavnostním
projevem pana hoteliéra Cvana a tanečním vystoupením manželů Dobroslava
a Hany Pohlových za hudebního doprovodu Marka Hotovce a pěveckého sboru
cyklistů a krojovaných účastníků.
Po náročném výšlapu vzhůru spanilá
jízda zamířila na nádvoří zámku Navarov,
kde byla uvítána majiteli panství – rodinou
Turkových.
V 11.15 byla Spanilá jízda slavnostně odstartována také ve Zlaté Olešnici – Na Vrších. Mezistart se zdravicemi a vzpomínkou na Jirku Plešingera proběhl v místě
druhého zastavení na Cyklostezce Járy Cimrmana, v „Místě vize“.
Následovala Spanilá jízda Cyklostezkou
Járy Cimrmana na báječných velocipedech
mezi rozkvetlými loukami s překrásnými
výhledy a za velmi příznivého počasí. Během zastavení „U Myslivců“ se pilně nacvičovala píseň ze hry Švestka „V šestnáct nula
pět“ pro slavnostní program v Tanvaldu.
Neohrožená Spanilá jízda přijela ke kostelu sv. Františka z Assisi v Tanvaldu –
Šumburku kolem třinácté hodiny. Program byl zahájen defilé neohrožených
jezdců a zdravicemi. Hostem nejvzácnějším nám byl pan Zdeněk Svěrák, který navštívil naši slavnost jako každý rok. Velmi
si vážíme jeho podpory našeho konání
a přejeme mu dlouhého zdraví.
Program pokračoval vystoupením dětských pěveckých sborů Hlásky a Melodie
ze ZUŠ Tanvald a pěveckého sboru Gymnázia Tanvald s některými písněmi z dílny
Zdeněk Svěrák – Jaroslav Uhlíř.
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•

K dobré náladě hrála po celé odpoledne hudba O. V. J. DIXIE, vystoupilo Divadlo Rudy Hancvencla. K dobré hudbě přišlo k chuti hojné občerstvení, které nabídli
tanvaldští hasiči.
Na závěr velice děkujeme za hojnou
účast milovníkům cyklistiky a poezie cimrmanovy doby i návštěvníkům v dobovém oděvu.
Video ze Spanilé jízdy sledujte na Facebooku i Youtube. Obé sledujte průběžně,
neboť jsou aktualizovány o různé bonusy
a zajímavosti.
https://www.youtube.com/channel/
UCa5jO2tPz4Eh3i-KjLeI4GA/featured
Kateřina Preusslerová
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ZŠ Horní Tanvald, Údolí Kamenice
– Výlet za zážitky		
Pro nás „deváťáky“ to byl rozlučkový, závěrečný výlet devítileté školní cesty. Naším hlavním cílem byla návštěva Národního muzea. Po příjezdu
autobusem na Černý most a rychlé jízdě
metrem, bylo první zastávkou Václavské
náměstí. Po chvilce jsme již nakukovali do
překrásné historické budovy Národního
muzea, kde na nás čekala komentovaná

Nově založená místní
• skupina Českého
prohlídka jedné z nejmodernějších pří- červeného kříže
rodovědných expozic v Evropě s kostrou
plejtváka a dalšími unikátními předměty v Tanvaldu
•
„Zázraky evoluce“. V jednotlivých sálech
nám byly představeny všechny skupiny od
bezobratlých po savce. Ve vitrínách byla
plejáda druhů popisující rozmanitost každé skupiny. Viděli jsme typické představitele a jejich znaky, ale i méně známé
druhy. Po krátkém občerstvení následovalo další překvapení – spojovací chodba
do nové budovy s unikátní multimediální
expozicí zaměřené na události z listopadu
1989. Třešinkou na dortu a velkým zážitkem byl pro nás velkolepý výhled na Václavské náměstí a celou Prahu z kupole na
střeše Národního muzea. Výlet byl prima
a zážitků opravdu hodně.
Za ZŠ Údolí Kamenice, Hana Budínová

Malé děti s velkým srdcem

•

Jednou z hezkých tradic naší školy je návštěva psího útulku Dášeňka v Lučanech
nad Nisou. Ve škole vedeme žáky k hezkému chování. A to nejen k sobě navzájem,
ale taky ke zvířatům. A tak se děti ke konci
školního roku těší na venčení opuštěných
pejsků. A co by to bylo za návštěvu, kdyby
přišla s prázdnou? Děti z prvního stupně
uspořádaly malou sbírku na nákup konzerviček a pamlsků, některé se dokonce
vzdaly zmrzliny a raději koupily piškotky
pejskům. A jak řekla majitelka útulku paní
Kubištová, pak se smečka dětí vydala venčit smečku psů. Ne všichni pejsci mohou
běhat rychle, jako děti. Moc mile nás překvapil Adámek, že oželel běhání s dětmi
a dovolil psímu dědečkovi užít si procházku
v jeho pomalém tempu. Zkrátka naše malé
děti mají opravdu velké srdce.
Za ZŠ Údolí Kamenice, Lenka Machová

Místní skupina Českého červeného kříže
Tanvald spadá pod oblastní spolek ČČK
Jablonec nad Nisou a bude vám k dispozici
v celém mikroregionu Tanvaldsko.

Co je Český červený kříž? Český červený
kříž je součástí Mezinárodního Červeného
kříže a řídí se základními principy Červené kříže & Červeného půlměsíce. Působí
zejména v oblasti humanitární, sociální,
zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.
Naši členové jsou proškoleni a připraveni pomoci při hromadných neštěstích
a nepředvídatelných okolnostech, které
mohou potkat nás všechny.
Nabízíme:
■■ osvětu první pomoci pro žáky škol
a širokou veřejnost
■■ zdravotnické zajištění na
společenských, kulturních
a sportovních akcích
Máš trochu času a líbí se ti naše činnost?
Neváhej se na nás obrátit buď na facebookových stránkách – msccktanvald, nebo e-mailu tanvald@cck-jablonec.cz nebo na
tel: 776 888 561.
Předsedkyně místní skupiny Českého
červeného kříže Tanvald Simona Švendová

Těšíte se na Tanvaldské slavnosti?

•

29. ročník Tanvaldských slavností proběhne stejně jako v minulých letech v příjemném a poklidném prostředí Kempu
Tanvaldský Špičák V předvečer samotných slavností v pátek 9. září se budete
moci od 17 hodin pobavit u hasičské zbrojnice na Šumburku se skupinou Kompress
Pavla Černého.

LETNÍ HASIČSKÁ

COUNTRY ZÁBAVA
9. července 2022
před hasičskou zbrojnicí dobrovolných hasičů
Tanvald Šumburk
Od 12 hodin Vám zahrají

VEJLUPCI
NAKOLENI
V sobotu ráno 10. září začne tradiční soutěž v požárním útoku na městském stadionu, Den otevřených dveří ve Scolarestu a po obědě budou Tanvaldské slavnosti
pokračovat s bohatým programem v areálu kempu Tanvaldský Špičák (vyhlídkový
vláček, ohňostroj..).
Podrobný program se dozvíte v zářijovém čísle Tanvaldského zpravodaje.
-red-
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KOHÁTI
MŘÍČENŠTÍ MUZIKANTI
KOMPRESS
Těšíme se na Vás, tak přijďte pobejt. SDH Tanvald Šumburk
Pozor: žádné vstupné, jen dobrá nálada,
občerstvení zajištěno

Tanvaldský zpravodaj

červenec a srpen 2022

Šumburští mladí hasiči nezahálí		
Začátkem měsíce května začala soutěžní
sezóna v hasičském sportu. Mladé hasiče
na Šumburku tvoří dvě družstva mladších
a dvě družstva starších žáků. Během měsíce května se soutěžní družstva zúčastnila pěti soutěží. Ne vždy se nám vedlo, aby
nám to cinklo a my domů přivezli pohár.
V Hamrovské štafetě starší žáci vybojovali krásné třetí místo a týden poté
v Okresním kole hry Plamen získali druhé
místo, čímž vybojovali postup do krajské
soutěže. Starší žáci ve hře Plamen soutěží

v šesti disciplínách, kterými jsou: závod
požárnické všestrannosti, štafeta požárních dvojic, štafeta CTIF, štafeta čtyřikrát
šedesát metrů s překážkami, požární útok
CTIF a královská disciplína požární útok.
Postoupit do krajského kola se nám podařilo poprvé za dvě desítky let, co pracujeme s mládeží.
Krajské kolo se konalo 3. a 4. června
2022 v Zákupech u České Lípy. Soutěžilo
se v již zmíněných disciplínách. Tréninky
probíhaly dvakrát a třikrát v týdnu. A nakonec v pátek před odjezdem nám onemocněla jedna členka našeho týmu, díky
mobilním telefonům jsme vzali s sebou
náhradnici, která už seděla ve školní lavici.
Ubytování jsme měli zajištěno v kempu
ve Sloupu v Čechách, kde jsme ještě narychlo trénovali štafetu požárních dvojic s novým členem. V pátek za úmorného
vedra jsme soutěžili ve dvou disciplínách
a v 19.30 hodin po doběhnutí závodu požárnické všestrannosti, nás čekal trénink
požárních útoků na moderní požární stříkačce KOMFI. Do kempu jsme se vrátili po

Táborák pro mladé hasiče		
Po dvouleté covidové pauze hasiči ze Šumburku uspořádali v pátek
27. května 2022 akci Táborák pro mladé
hasiče z Jablonecka a širokého okolí.
Cílem této akce je, aby se děti poznaly
také trochu jinak než na hasičských soutěžích, kde je mezi nimi určitá rivalita.
Letošní již sedmý ročník se uskutečnil
v areálu Tanvaldského koupaliště. Byl zahájen starostou sboru Michalem Kottanem a členem Okresní odborné rady mládeže panem Davidem Urbánkem a samozřejmě zapálením hranice. Téměř dvě
stovky dětí s vedoucími, kteří se nezalekli
deštivého počasí, přijeli a soutěžili v sedmnácti družstvech.

•

21. hodině. A ráno v půl osmé už jsme zase
byli na stadionu, kde se soutěžilo v ostatních disciplínách.
V krajském kole jsme získali sedmé
místo. Vše se nám nepodařilo, jak bychom
si přáli, ale můžeme se pyšnit třetím místem v kraji v disciplíně požární útok CTIF.
Účasti v krajském kole si vážíme a doufáme, že zase postoupíme dříve než za
dvacet let.
Velké díky patří Jirkovi Vodseďálkovi za
odvoz dětí na soutěž a SDH Dalešice, Davidu Beránkovi za možnost tréninku na
překážkách CTIF.
ISVÁRA

•
Poté si děti a dospělí opekli uzenku na
ohni, zapili ji malinovkou, a protože bylo
opravdu chladné počasí, rozjeli se domů.
Akce skončila cca v 21 hodin.
Poděkování patřím sponzorům, členům
a ostatním dobrovolníkům, kteří nám pomohli tuto již tradiční akci uspořádat.
ISVÁRA

Družstva soutěžila v ryze netradičních disciplínách např. dálková doprava
vody, svázané nohy, trojlyže a závod psích
spřežení. Závod psích spřežení mají děti
nejraději.
Po splnění úkolů na jedenácti stanovištích družstva dostala mapku, podle které
si v areálu koupaliště musela najít svoji
odměnu. Všechna družstva našla. Na soutěžící čekal pytel bonbonů a dobrot o váze
cca 1,7 kg. Sladká to odměna!

Areál pevných kontrol		
V Tanvaldě byl vybudován areál pevných kontrol. Zasloužili se o to Honza Picek a Alena Voborníková – sportovní nadšenci a činovníci Českého svazu orientačních sportů.
Areál pevných kontrol je sportoviště
v lese, které můžete využít během celého roku. Pojí základy orientačního běhu,

turistiky a poznávání regionu pro všechny
generace. Areály pevných kontrol vznikají
po celé republice již od roku 2008. Mají za
cíl přiblížit přírodu a les lidem a lidi přírodě s pomocí speciální mapy pro orientační běh. Na několika místech jsou rozmístěné stacionární kontroly, které mohou zájemci navštívit kdykoliv během
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•
celého roku. Ať už poběží nebo obejdou
stanoviště pěšky, tak tempo je zcela na každém. Na každé kontrole se také mohou
dozvědět jeden zajímavý příběh z prostředí Tanvaldska.
-red-
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Co projednala Rada města
Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
■■ RM na základě vydaného
a zveřejněného záměru rozhodla
pronajmout část pozemkové parcely
č. 328/76 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) o výměře 42 m2
v katastrálním území Tanvald manželům
B. za účelem vybudování vodovodní
šachty pro objekt na stavební parcele
č. 805 v katastrálním území Tanvald,
provedení tepelné izolace fasády objektu
a provedení izolace proti vodě u obvodové
stěny zapuštěné do terénu na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou
za nájemné ve výši 9,00 Kč/m2/rok.
■■ RM:
1) ruší své usnesení č. 121/9/2022 ze
dne 4. 5. 2022 týkající se pronájmu
části pozemkové parcely č. 617/6
v katastrálním území Tanvald;
2) na základě vydaného a zveřejněného
záměru schvaluje pronájem části
pozemkové č. 617/6 (zahrada) o výměře
350 m2 v katastrálním území Tanvald,
paní J. a paní S. za účelem využití jako
zahrady u rodinného domu č. p. 210,
ul. Údolí Kamenice, Tanvald na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
za nájemné ve výši 6 Kč/m2/rok;
3) schvaluje nájemní smlouvu mezi
městem Tanvald a paní J. a paní S. podle
předloženého návrhu, týkající se
pronájmu části pozemkové č. 617/6
(zahrada) o výměře 350 m2 v katastrálním
území Tanvald za účelem využití jako
zahrady u rodinného domu č. p. 210,
ul. Údolí Kamenice, Tanvald.
■■ RM rozhodla na základě zveřejněné
nabídky prodat:
1) univerzální nakladač čelný ZTS UNC –
060, inventární číslo 295227000002 panu
S. za cenu 85 500 Kč;
2) univerzální nakladač otočný PPS, UNO
– 180, inventární číslo 295227000001
panu J. za cenu 61 000 Kč.
■■ RM schvaluje:
1) kupní smlouvu mezi městem Tanvald
a panem S. podle předloženého návrhu,
týkající se prodeje vozidla – univerzálního
nakladače čelního, tovární značky ZTS
UNC – 060;
2) kupní smlouvu mezi městem Tanvald
a panem J. podle předloženého návrhu,
týkající se prodeje vozidla – univerzálního
nakladače otočného, tovární značky PPS
UNO – 180.
■■ RM schvaluje Smlouvu o správě
veřejného pohřebiště uzavřenou
mezi Josefem Maturou, se sídlem
Protifašistických bojovníků 183, Tanvald,
část Šumburk nad Desnou, IČ 44247834
a městem Tanvald dle předloženého
návrhu a rozhodla provést rozpočtové
opatření č. 33/2022:
Běžné výdaje
Odb. rozvoje a komun. věcí + 193 000 Kč
Rozpočtová rezerva
– 193.000 Kč
■■ RM rozhodla provést opravu šatny
v budově Masarykovy základní školy,

•

ulice Školní č. p. 416 a schválit rozpočtové
opatření č. 34/2022:
Běžné Výdaje
Odb. rozvoje a komun. věcí + 145.000 Kč
Rozpočtová rezerva
– 145.000 Kč
■■ RM souhlasí s pronájmem učebny č. 21
Gymnázia Tanvald, Školní 305 pro potřeby
školení zaměstnanců firmy Silroc CZ, a. s.,
se sídlem Krkonošská 284, Tanvald, část
Šumburk nad Desnou v době od druhé
poloviny srpna do konce října 2022.
■■ RM rozhodla poskytnout peněžitý
dar ve výši 10 000 Kč paní O., provést
rozpočtové opatření č. 35/2022 a schválit
darovací smlouvu č. 29/2022 mezi paní
O. a městem Tanvald dle předloženého
návrhu.
■■ RM rozhodla v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění schválit příspěvkové organizaci
Základní škola Tanvald, Sportovní 576
použití fondu investic ve výši do
200 000 Kč na přestavbu skladu nábytku
na novou kmenovou třídu.
■■ RM souhlasí s pokácením 3 tisů
nacházejících se před budovou Základní
školy Tanvald, Sportovní 576, na
pozemkových parcele č. 375/99 a 375/110,
vše k. ú. Tanvald.
■■ RM nesouhlasí s pokácením 2 tújí
nacházejících se na hřbitově na Horním
Tanvaldě, na pozemkové parcele č. 630,
k. ú. Tanvald.
Upraveno podle obecného nařízení
o ochraně osobních údajů.
Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 18. 5.2022
■■ RM schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č. 8800081398_1/
VB/P mezi městem Tanvald a firmou
GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96,
Klíše, Ústí nad Labem podle předloženého
návrhu týkající se stavby plynárenského
zařízení „Přeložky STL plynovodní
přípojky pro č. p. 299, ul. Železnobrodská,
Tanvald, číslo stavby 8800081398“ včetně
jeho součástí, příslušenství, opěrných
a vytyčovacích bodů na části pozemkové
parcely č. 147/6 (ostatní plocha –
manipulační plocha) v katastrálním
území Tanvald.
■■ RM schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti IZ-124001154/VB/1 mezi městem Tanvald
a firmou ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly
podle předloženého návrhu, týkající se
stavby nadzemního vedení NN na části
pozemkové parcely č. 1886 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) v katastrálním
území Tanvald.
■■ RM schvaluje Smlouvu o umístění
a provozování kontejnerů mezi
ELEKTROWIN a. s., se sídlem Praha 4,
Michelská 300/60, 140 00 a městem
Tanvald dle předloženého návrhu.
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■■ RM schvaluje Smlouvu o nájmu
frankovacího stroje Frama Matrix
F32 mezi městem Tanvald a firmou
XERTEC a. s., se sídlem Údolní 212/1,
Praha 4 dle předloženého návrhu.
■■ RM souhlasí s pronájmem učebny
č. 4 Gymnázia Tanvald, Školní 305 pro
výuku žáků výtvarného oboru Základní
umělecké školy Tanvald od druhé
poloviny května 2022 do června 2023.
■■ RM souhlasí s využitím prostor
v suterénu budovy Masarykovy základní
školy Tanvald, Školní 416 pro výuku žáků
tanečního oboru Základní umělecké školy
Tanvald od druhé poloviny května 2022 do
června 2023.
■■ RM rozhodla:
1) dát souhlas příspěvkové organizaci
Základní umělecká škola Tanvald,
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, s použitím
prostředků rezervního fondu ve výši
85 000 Kč k posílení fondu investic;
2) schválit příspěvkové organizaci
Základní umělecká škola Tanvald použití
prostředků fondu investic organizace
v roce 2022 ve výši 89 095 Kč na
dofinancování pořizovací ceny osobního
automobilu zn. TOYOTA.
■■ RM rozhodla o provozování koupaliště
v letní sezoně v roce 2022 a schvaluje
Smlouvu o užívání a provozování areálu
koupaliště v České ulici mezi městem
Tanvald a slečnou J. S. na období od
1. 6. 2022 do 30. 9. 2022 dle předloženého
návrhu.
■■ RM na základě návrhu Základní
umělecké školy Tanvald, příspěvková
organizace, se sídlem Školní 351,
Tanvald souhlasí s vyřazením elektrické
keramické pece likvidací (inv. č. DHM
5-53552-01, pořizovací cena 46 014 Kč).
■■ RM jako zřizovatel Základní školy
Tanvald, Sportovní 576 schvaluje podání
žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
Libereckého kraje. Název oblasti podpory:
Školství a mládež. Číslo a název programu:
4.1. Program volnočasových aktivit.
Název projektu: Materiální vybavení pro
pohybové hry 1.–5. třídy.
Upraveno podle obecného nařízení
o ochraně osobních údajů.
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Pohádky táhnou!			
V neděli, 5. června po covidové odmlce
proběhl čtyřicátý první ročník Cesty lesem pohádek. Na cestě bylo připraveno
šestnáct pohádkových stanovišť. Začínalo
se u Hloupého Honzy, jak šel do světa. Pak
si musel v kovárně na cestu světem okovat koně. Ve světě se setkal s Budulínkem a liškou, drakem a princeznou, s lesními vílami, s krtečkem a jeho kamarády.
Do cesty mu vstoupila strašidelná čarodějnice u perníkové chaloupky, vodník se
svými rybičkami, vlk s Červenou karkulkou, Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Dole
na bobovce ho překvapilo Království obra
Koloděje, dál Tenisová královna, Hrnečku
vař, pohádka O veliké řepě a Cirkus. Na závěr cesty k němu promluvil kouzelný dědeček, u kterého zazvonil na zvonec a pohádkám byl konec….

V cíli děti obdržely medaili a diplom.
Pro všechny byla uvařena bramboračka ze
Scholarestu. Na každém pohádkovém stanovišti byly pro děti připraveny rozličné
odměny za splněné úkoly.
O zdraví všech účastníků pečovali dobrovolníci z Českého červeného kříže.
Tuto tradiční tanvaldskou akci absolvovalo na cca osm set osmdesát účastníků,
na akci se podílelo cca osmdesát dobrovolníků: žáci ze ZŠ Sportovní, ZŠ Masarykova, studenti SŠ, DH-FR Racing Tanvald, Tenisový klub Tanvald, Sluneční
terasa na tenise, Kemp Tanvaldský Špičák a řada neorganizovaných jednotlivců, jejichž pomoc je neocenitelná. Liščí
noru u pohádky O Budulínkovi postavili
žáci ZŠ Horní Tanvald se svými pedagogy.
Akci moderoval a hudbu zajišťoval Honza
Blaschke.

•
Koordinaci celé akce zajišťovalo Rodinné centrum Maják, z. s.
Cestu lesem pohádek by nebylo možné
uskutečnit bez podpory věcné, nebo finanční těchto podporovatelů:
Teneo 3000, SIZ, s. r. o., Margitex
(M. Kubáčková), Pekařství Jan Mašek,
4soft, s. r. o., Tanvaldent, s. r. o., Silroc, a. s.,
MUDr. Michalík, MUDr. Kutilová, Teplárenství Tanvald, MUDr. Gazda, Preciosa, SATO
tiskárna, Protebyt, s. r. o., MUDr. Šťastná,
MUDr. Šťastný, Detoa, s. r. o., papírnictví Vedral Desná, Pracovní oděvy Tůma,
Pekárna Schneider, Titan Multiplast, květinářství Špicarovi, SK mobil, svatební
agentura Verde Smržovka, Touche Jablonec. Akci podpořilo Město Tanvald a Desná
a Liberecký kraj.
RC Maják

Jana Přibylová ukončila letošní krasobruslařskou sezónu úspěchem •
Od 23. do 28. května 2022 se v Oberstdorfu po dvouleté přestávce konal International Adult Figure Skating Competition – neoficiální Mistrovsví světa

v krasobruslení závodníků ADULT. Paní
Jana Přibylová startovala v kategorii Silver
Women V. (nad sedmdesát let). Dařilo se
jí – v závodě Free Skating byla druhá a závod Artistic Free Skating vyhrála. Bylo to
právě v den jejich sedmdesátých šestých
narozenin. Od roku 2017, kdy se poprvé vypravila na závody ADULT do Oberstdorfu,
tam do dnešního dne získala v osmi závodech (v létech 2020 a 2021 se závody z důvodu Covidu nekonaly) celkem osm pohárů
(z toho čtyři za první místo, tři za místo
druhé a jeden za místo třetí). V roce 2020
(v lednu, kdy Covid teprve začínal) v Innsbrucku na Winter World Masters Games
(olympiáda závodníků ADULT) vybojovala
stříbrnou a bronzovou medaili. V přípravě
na letošní Oberstdorf dále získala v kategorii Silver Ladies V-FS, dvě cenné stříbrné
medaile na prvním mezinárodním závodě
Ice Linden Adult Cup v Mariánských lázních
ve dnech 15. a 16. dubna 2022. Byl to historicky první mezinárodní závod ADULT v ČR.
Velmi úspěšná byla v Oberstdorfu i dcera
paní Přibylové – Jana Přibylová ml., která ve
své kategorii Masters Elite Women III. (od
padesáti do šedesáti let) zvítězila v obou
svých závodech a byla nejúspěšnější závodnicí ze všech ženských kategorií (od třiceti
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let počínaje). Krasobruslení paní Janu Přibylovou stále velice baví, věnuje mu téměř
veškerý svůj volný čas a jejím velkým cílem
je Olympiáda ADULT v Itálii v roce 2024.
-red-
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KČT Tanvald rozšíří svou činnost		
V loňském roce došlo v jedné z největší
zájmové organizaci v Tanvaldě v Klubu
Českých turistů k větší obměně výboru. Do
funkce předsedy KČT Tanvald byl zvolen
nový předseda Josef Průcha. Proto nového
předsedu redakce Tanvadského zpravodaje požádala o pár slov o fungování a novém směřování této organizace.
Jak jste se dostal k funkci předsedy Klubu
Českých turistů v Tanvaldě?
„Pan Arnošt Svárovský, který vedl tanvaldské turisty několik volebních období již
delší dobu avizoval, že funkci předsedy nebude vzhledem ke svému věku obhajovat.
Za jeho dlouholetou práci je třeba Arnoštovi
moc a moc poděkovat, a tak to prostřednictvím Tanvaldského zpravodaje činím. Díky,
Arnošte!

A tak se hledal předseda nový. Bránil jsem
se, nechtěl jsem se zavazovat k další funkci,
mám mimo svoje zaměstnání další aktivity.
Jsem zastupitelem, mám funkce v ČSSD,
jsem členem SDH a mám aktivity ve sportu.
Nakonec jsem po slibu Arnošta, že se bude
přestavbě a dokončení přístavby naší klubovny Tomky nadále věnovat, přijal kandidaturu na předsedu a spolu s novým výborem jsem byl výroční členskou schůzí
zvolen.“
Zmínil jste klubovnu Tomku. Co je tam
tedy nového?
„Odpovím nejprve trochu ze široka. V minulých letech se v KČT diskutovalo, co budeme dělat do budoucnosti s naším objektem Domova turistů ve Smetanově ulici. Ten
dlouhodobě turistům nesloužil a nájemce
objekt provozoval jako ubytovnu, ovšem
ne jako turistickou. Proto členská základna
rozhodla „Turisťák“ prodat a získané finanční prostředky investovat do objektu
Tomky v ulici U Rozvodny. Na Tomce je
z loňského roku nově zrekonstruované sociální zařízení, je nově zřízena kuchyňka a zázemí pro úklid. V letošním roce se provádí
přístavba, kde vznikne nová, a především
velká klubovna, která bude sloužit všem turistům, ale nejen jim. Do budoucna plánujeme objekt ještě zateplit a k tomu chceme
využít nějaký dotační program. Je na místě
poznamenat, že s financováním přestavby
nám pomáhá i město Tanvald.“

Poháry běžcům Tanvaldu jsou rozdány
Přespolní běh, atletický trojboj, cyklokros, závody na běžkách, slalom na sjezdovce, běh do vrchu, závod na in line bruslích, maratonský běh – to všechno byly
závody celoročního seriálu PBT. Děti z mateřských a základních škol (prvních až pátých tříd) z Tanvaldu a okolí sbíraly bodíky,
které byly po posledním závodu sečteny
a tři nejlepší závodníci z každé kategorie byli 14. června ve sportovní hale slavnostně oceněni.
Vítězové jednotlivých kategorií: rok narození 2018 – Jiří Jurco, Josefína Macourková, rok narození 2017 – Štěpán Darebný,
Julie Kubišová, rok narození 2016 – Matyáš
Mašek, Vendula Pohořalá, rok narození

V květnu byl v Tanvaldské kotlině otevřen Pumptrack. Tento asfaltový uzavřený
okruh byl vybudován městem Tanvald
v blízkosti Autokempu Tanvaldský Špičák
s cílem zvýšit tak už skvělou nabídku lesních trailů. Pumptrack není určen pouze
pro milovníky terénní cyklistiky, ale jeho
dokonalost mohou využít i milovníci jízdy
na in-line bruslích, koloběžkách a skateabordech, což se ukázalo hned při jeho slavnostním otevření.

•

Starosta města Vladimír Vyhnálek neskrýval svou radost nad novým areálem
a současně i ocenil práci svých kolegů
a poděkoval všem, kteří se na jeho vybudování podíleli. Asfaltový pumptrack významně doplňuje celý areál, určený prioritně pro trávení volného času. Tuto atraktivitu již teď hojně využívají školy, naši
občané i turisté.
-red-
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Naznačujete, že klubovna nebude sloužit
jen turistům. Co tím myslíte?
„A to je tak trochu o novém směřování našeho klubu. Mám ideu otevřít klubovnu a její
okolí dalším Tanvalďákům například pořádáním promítání z cest a výletů, pořádáním
malých hudebních akcí nebo posezení u táboráku v zahradě Tomky. Chtěl bych skrze
tyto akce přitáhnout ke klubu třeba potencionální nové mladší členy nebo celé rodiny
s dětmi. KČT v Tanvaldě má okolo sto členů,
ale většina je již v seniorském věku.“
A co hlavní náplň Klubu Českých turistů,
výlety, zájezdy a další turistické akce?
„Náš celoroční kalendář je každý rok naplněn. Tradičně pořádáme například několikadenní zájezd do některé turisticky atraktivní oblasti, jednodenní zájezd do Krkonoš,
kde autobus účastníky zaveze ke hřebenům
hor. Dále množství jednodenních výletů do
okolních míst, ale i do vzdálenějších oblastí.
O pořádání těchto výletů se stará skupina
zkušených organizátorů – cvičitelů turistiky, mezi kterými bych chtěl vyzdvihnout
Josefa Kunu. Jím organizované výlety jsou
opravdu nezapomenutelné. „Joe“ Kuna je
opravdu legenda turistiky, chtěl bych na
jeho práci navázat. Když se mi to podaří,
tak věřím, že odbor Klubu Českých turistů
v Tanvaldě má budoucnost.“
Děkuji vám za rozhovor. A přeji hodně
zdatných turistů!
-red-

•

2015 – Jakub Novotný, Anna Ješutová,
první třída – David Mikuš, Nikola Lehotská, druhá třída – Jiří Fejfar, Barbora Kolářová, třetí třída – Matyáš Mužíček, Adéla
Sovová, čtvrtá třída – Jiří Dokulil, Karolína
Dokulilová, pátá třída – Mojmír Doležal,
Veronika Bervicová
Děkujeme všem rodičům, pedagogům,
kteří své děti a žáky přivedli na start závodů a byli jim velikou podporou. Děkujeme všem sponzorům a podporovatelům PBT: Maškovo pekařství, fa Titan Multiplast, fa 4Soft, Město Tanvald. A na další
ročník Poháru běžce Tanvaldu se na Vás
těší organizátoři: ZŠ Tanvald, Sportovní,
SVČ Tanvald, TJ Tanvald.

Pumptrack slavnostně otevřen

•

Běhejte, cvičte, sportujte, mějte radost
z pohybu...užijte si prázdniny a po prázdninách na viděnou.
Jana Tůmová

Tanvaldský zpravodaj
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Z historie Okresního soudu v Tanvaldě		
Dne 2. prosince 1848 usedá na trůn
rakouský císař František Josef I. V roce 1849
byla vyhlášena nová ústava. Revoluční rok
1848 a nová ústava přinesly změny v organizaci správy rakouské monarchie, soudnictví a celého veřejného života. Feudální vrchnostenské úřady a hranice panství byly zrušeny. Území Čech bylo rozděleno na nové
správní a soudní obvody. Výnosem ministerstva vnitra č. 352 z 9. srpna 1849 byla
země rozdělena na sedm krajů a sedmdesát devět okresních hejtmanství. Na severu
Čech bylo zřízeno okresní hejtmanství
v Liberci. Císařskokrálovskému okresnímu
hejtmanství v Liberci podléhalo dvacet
samosprávných a soudních okresů. Jedním
z nich byl soudní okres Tanvald. Kronika
města uvádí, že okresní soud v Tanvaldě
byl zřízen v červnu 1850. První soudce byl
Ondřej Fišer. K soudu jsou přiděleny osady:
Albrechtice, Antonínov, Desná, Jiřetín, Mariánská Hora, Polubný, Příchovice, Smržovka,
Šumburk, Tanvald, Žďár a Rejdice. V době
vzniku soudního okresu nebyl Tanvald ještě
ani městysem. Rozhodnutí ohledně určení
místa soudního okresu se nelíbilo sousední
Smržovce, kde do té doby sídlil od roku 1662
feudální vrchnostenský úřad. Proč došlo
právě k tomuto rozhodnutí, doloženo není.
Pravdou je, že Johan Mayer, který měl v Tanvaldě jednu ze svých stále se rozrůstajících
firem, byl majitelem bankovního domu I. H.
Stametz se sídlem ve Vídni a měl styky a přístup do vysokých vládních míst. Podle mého
názoru jeho přímluva rozhodla o umístění
úřadu okresního soudu. Johan Mayer zapůjčil jeden z domů, které vlastnil, přesněji
dům č. p. 144 pro potřeby okresního soudu.
V čele c. k. samosprávného okresu bylo
představenstvo, v čele c. k. okresního soudu
okresní soudce, kterému byla podřízena
řada úředníků. V okresním úřadě byli zahrnuti c. k. daňový úřad, c. k. notářství a c.k. pozemkový úřad. Později byla do sídla okresního úřadu přidělena i četnická stanice. Tato
stanice zde vzniká 8. července 1850. V roce
1868 odchází soudce Ondřej Fišer na odpočinek a na uvolněné místo je jmenován Jindřich Lindner. Ten je v roce 1874 přeložen ke
krajskému soudu v Liberci a na jeho místo je
jmenován Jindřich Böhm. Ten byl soudcem
v Tanvaldě pouze dva roky a nový soudce je
František Sommer.

Okresní soud v Tanvaldě byl pouze prozatimní, Smržovka žádala o přeložení soudu
do Smržovky. Většina obcí nesouhlasí pro
nepříznivou polohu. Nařízením ministerstva spravedlnosti ze dne 11. ledna 1883
Č. j.: 312 ½ dostalo se do Tanvaldu ujištění, že
obdrží okresní soud trvale. Obec zakoupila
pro umístění soudu dům č. p. 144 od továrny
za 25 000 zl. a 1. ledna 1884 byla budova převzatá. Podmínky vězňů v uvedené budově
nebyly příliš vyhovující ani na tehdejší dobu.
Obci bylo nařízeno zřídit místo bezpečně
chráněno pro procházky vězňů. Uvádí se,
že obec proti tomuto nařízení zaslala stížnost. Zda nakonec uposlechla, není doloženo. Tato událost zřejmě uspíšila zrealizování myšlenky stavby nové soudní budovy.
Ve dnech 4. a 5. září 1888 vlál na budově
okresního soudu bílý prapor. Oznamoval
všem situaci v dnešní době naprosto nepředstavitelnou. Bylo to znamení, že cely
v soudní budově jsou prázdné a nejsou zde
žádní vězni. Kronika uvádí, že tato situace se opakovala ještě jednou, kdy na domě
č. p. 144 zavlál bílý prapor.
K realizaci stavby budovy pro okresní soud
se obec zavazuje věnovat eráru parcely čísl.
kat. 103/3 a požadovanou částku 30 000 Kr.
složí, když erár postaví budovu a zřekne se
nároku na budovu č. p. 144 podle smlouvy
z 11. července 1884. Dne 15. června 1904 bylo
konečně schváleno usnesení a povolena
stavba budovy pro okresní soud a zakoupen
další pozemek za 1 000 Kr. Stavba okresního
soudu se předává staviteli Umann – Krause.
V okresním archivu se dochovaly výkresy
nové budovy soudu. V roce 1908 je stavba
dokončena, označena č. p. 350 a předána
k užívání.
Dne 30. října 1908 zakoupila továrna budovu č. p. 144, kde dosud byl umístěn okresní
soud a objekt přestavuje na byty pro dělníky.
Do roku 1910 pracuje na okresním soudě
soudce Dr. Cibulka. Vedením města byla
prosazována snaha o obsazení řídících
funkcí lidmi německé národnosti, což trvalo
ještě několik let. Proto byl také Dr. Cibulka
v roce 1910 přeložen do Turnova. Zajímavostí je, že jeho manželka je dcerou p. Karla
Pekárka, šumburského stavitele, který po
ukončení činnosti své firmy a prodání zde
stojících domů se k dceři v roce 1926 do Turnova stěhuje.

fotografie z období první republiky, budova bývalého okresního
soudu v Tanvaldě (druhá zprava) je již přestavěna na dělnické byty

•
Ale zpět k okresnímu soudu. Po skončení
první světové války a vzniku samostatného
Československého státu zůstává okresní
úřad a okresní soud ve stejné budově jako
před válkou.
Dne 22. května 1937 se ve 12 hodin na budově okresního soudu objevil bílý prapor
na znamení, že nejsou v celách žádní vězni.
Během druhé světové války v budově úřadovali němečtí soudci. Až po osvobození
jsou zde opět čeští soudci. Jedním z nich je
JUDr. Vulterin, který zde jako soudce pracoval i před válkou. Druhým soudcem je JUDr.
Karel Pávek. Dne 31. ledna 1949 bylo oznámeno zrušení okresního soudu v Tanvaldě
a 28. února 1949 byl zrušen i berní úřad.
Z nějakého důvodu nakonec k celkovému
zrušení okresního soudu nedošlo a v roce
1949 je přejmenován na lidový soud. Dne
1. ledna 1958 byl JUDr. Karel Pávek, soudce
tanvaldského okresního soudu ustanoven
do funkce tanvaldského kronikáře.
Dnem 5. listopadu 1959 v rámci reorganizace soudnictví a soustředění soudních
orgánů do sídla ONV (Okresní národní výbor) došlo ke zrušení pobočky lidového
soudu v Tanvaldě. Soudci p. JUDr. Vulterin
a p. JUDr. Pávek jsou přeloženi k okresnímu
soudu do Jablonce nad Nisou, odkud odchází do důchodu.
Budova okresního soudu je převedena
pod národní podnik Seba, který jej přebuduje na kanceláře. Dochoval se snímek
z roku 1987, kdy už věznice mnoho let neslouží svému účelu a v bývalých celách
jsou kanceláře a skladové prostory. Přesto
jsou na oknech ještě vidět vězeňské mříže
propletené pletivem. Po roce 1989 je objekt opět přebudován. Po zrušení okresních úřadů a vzniku obcí s rozšířenou působnosti došlo k rozšíření administrativy
a potřeba dalších kancelářských prostor.
Do části objektu podél dnešní ulice Krkonošské se nastěhovala část městského
úřadu. Do upraveného křídla, kde se původně nacházely cely, se stěhují ordinace
lékařů z bývalého hotelu p. Cyrila Pecháčka.
Prázdný objekt bývalého hotelu a vlastně
střediska lékařů, je prodán a nový majitel p.
Kocourek jej přestavuje zpět do podoby hotelu s názvem Grand.
Miroslav Dušek

na snímku z roku 1986 je vidět v levé části snímku křídlo budovy
bývalého soudu, kde byla věznice. Soud už tu dlouho není, v oknech
jsou stále ještě mříže propletené pletivem z původních cel
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Široký, hluboký ty vltavský tůně…
Tak tanvaldské koupaliště sice není tůně,
ale zato je v něm skvělé koupání. A nejen
to. Kromě toho, že se tam můžete ve vodě
vyřádit do sytosti a náležitě se občerstvit,

•

můžete se i skvěle pobavit. Hned na začátku léta 1. července od 19 hodin zahraje
na koupališti hudební skupina DONAHA
a následující den 2. července od 10 hodin
přivítáme společně s dětmi prázdniny. Samozřejmě, že se děti kromě bohatého programu dočkají i odměny za splněné úkoly.
V době uzávěrky Tanvaldského zpravodaje nebyl ještě znám další program,
ale pokud budete pilně sledovat volnočasový portál www.tanvald.eu, plakáty ve výloze infocentra, a hlavně Fb stránky „Retro koupaliště Tanvald“, určitě vám nic nemůže ujít!
Tak směle do plavek a sluníčku zdar!
-red-

Jak chladit přehřátá města? Stromy a vodou! •
S nastupujícím létem opět přichází
otázka veder, sucha, ale i přívalových srážek. Je běžné, že v teplých měsících roku je
ve městech vyšší teplota než v okolní krajině, což souvisí zejména s velkým množstvím zpevněných ploch i fasád. Ty v horkých dnech zadržují teplo a vydávají ho
i po setmění. Povrchové teploty ploch ve
městech pak mohou dosahovat i 70 °C. Fenomén přehřívání a sucha se ale netýká
jen velkých měst. Mohou jím trpět například i vybetonovaná centra malých obcí,
kde chybí zeleň, nebo obce obklopené holými poli rozpalujícími se po sklizni.
Řešení existuje: práce se zelení a dešťovou vodou.
„V souvislosti s klimatickou změnou se
předpokládá, že se bude přehřívání, sucho
i lijáky projevovat častěji a intenzivněji. Neznamená to ale, že jsme v tomto ohledu bezmocní. Už v současné chvíli můžeme pracovat na tom, jak tyto problémy do budoucna
mírnit,“ říká Martin Ander z Nadace Partnerství, která problematiku přehřívání
měst řeší v projektu LIFE Tree Check.
I z tohoto důvodu mnohá města zpracovávají své adaptační strategie a adaptační
plány, které konkrétními kroky přispějí
ke zvýšení jejich odolnosti vůči klimatickým jevům. Soustředí se v nich především
na rozšíření a doplnění zeleně i vodních
prvků.
Proč právě zeleň a voda? Protože v horkých dnech díky přirozenému výparu
ochlazují své okolí. Například dospělá
bříza dokáže za den odpařit přibližně sedmdesát litrů vody a v tropických dnech
to může být až čtyři sta litrů. Rozdíly jsou
mezi jednotlivými druhy stromů, záleží
také na jejich stáří, velikosti koruny i listové plochy. Zjistit, jak konkrétní strom
ochlazuje, může pomoci například nová
mobilní aplikace Tree Check, která je
zdarma ke stažení na Google Play či App
Store. Po vyfocení stromu rozpozná, o jaký
druh stromu se jedná, změří jeho obvod
kmene, určí charakteristické znaky. Následně pak vypočítá, kolik tento strom

v létě vypaří vody, či jak velký stín svou listovou plochou poskytuje.
Díky vhodnému umístění stromů, alejí
či parků tak můžeme ovlivňovat teplotu
v okolí domu, v ulici či celém městském
bloku. V boji proti suchu a přehřívání však
nesmíme opomenout také zasakování
a zadržování dešťové vody, která se pak
v horkých dnech postupně odpařuje. Tam,
kde je to možné, nahraďme asfalt a beton propustnými či polopropustnými povrchy – například zatravňovací dlažbou či
štěrkovými trávníky. Dešťovou vodu zadržujme pomocí zasakovacích pásů, dešťových záhonů, průlehů či sběrných jezírek.
Velkou službu udělá i přerušovaný obrubník, který správným spádováním pomůže
odvést dešťovou vodu do rozsáhlejší travnaté plochy a z hlediska stavby nepřinese
žádné vícenáklady.
Do boje proti přehřívání měst se mohou
zapojit i sami obyvatelé
Efektivní plánování a rozvoj adaptačních
opatření na změnu klimatu vyžaduje nejen zapojení státu a obcí. Stranou by neměl zůstat ani soukromý sektor, spolky,
školy či široká veřejnost, která tímto způsobem sama může zlepšit svou kvalitu života a zdraví. Letní vlny veder s sebou totiž přináší nemalá zdravotní rizika, která
ohrožují zejména dlouhodobě nemocné
(diabetici, kardiaci), seniory a děti.
„Své bydlení můžeme postavit či upravit
tak, aby se v horkých dnech nepřehřívalo.
Natřeme fasádu a střechu světlou barvou,
která odráží větší množství slunečního záření zpět do okolí. Okolí domu osázejme zelení, využijme popínavé rostliny nebo dokonce zelenou střechu. Důležité je také stínit zvnějšku s využitím venkovních žaluzií,
okenic, pergol či markýz, nebo větrat v brzkých ranních a večerních hodinách,” dodává
Martin Ander a odkazuje na sadu doporučení pro veřejnost, které jsou volně ke stažení na www.lifetreecheck.eu.
-red-
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Noc kostelů
provázelo bití zvonů •
V pátek 10. června se otevřely oba tanvaldské kostely návštěvníkům ze širokého
okolí. Úvodní zahájení proběhlo v 17 hodin v kostele sv. Petra a Pavla za zvuku bití
zvonů. Po něm následovalo úvodní slovo
místostarostky města Tanvald Daniely Šebestové a ředitele Základní školy Údolí Kamenice Jana Kulhánka. Kostel byl vyzdoben pracemi žáků této školy.

Na Šumburku se kostel sv. Františka
z Assisi otevřel taktéž za vyzvánění zvonů,
poté zahrál na varhany Petr Tomeš a následovala komentovaná prohlídka. Noc
kostelů plynule přešla do závěrečného
koncertu Tanvaldského hudebního jara.
-red-
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červenec a srpen 2022

Koho hledáme:
Strojník-seřizovač (Liberec a Jablonné)
Strojník-huť (Dolní Prysk) a další technické pozice
Nabízíme:
•
•
•
•
•

Dobré platové podmínky
Vysoké příplatky za směnnost
Náborový příspěvek 5 000 Flexiodměna
5 týdnů dovolené a příspěvek na rekreaci
Dotované závodní stravování

•
•
•
•
•

488 11 55 00
prace@preciosa.com
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Výhodné mobilní tarify
Motivační příspěvky za dobré nápady
Příspěvek na penzijní připojištění
Kvalitní zaškolení a profesní rozvoj
Výhodný nákup permanentek
na FC SLOVAN

červenec a srpen 2022

Kino Jas Járy Cimrmana
pá a so
1. a 2. 7.

17.00

pá a so
1. a 2. 7.

19.00

pá a so
8. a 9. 7.

18.00

středa
13. 7.

19.00

pá a so
15. a 16. 7.

17.00

pá a so
15. a 16. 7.

19.00

Tanvaldský zpravodaj

červenec 2022

Rakeťák Americký animovaný rodinný film. Film studia Disney a Pixar přináší příběh Buzze Rakeťáka a jeho
dobrodružství do nekonečna a ještě dál. České znění.

Elvis Americký hudební životopisný film o životě a hudbě Elvise Presleyho z pohledu jeho manažera, plukovníka
Toma Parkera. V hlavních rolích Austin Butler a Tom Hanks.

Thor: Láska jako hrom Americký akční komiksový film. Nové příhody Thora a jeho vesmírné dobrodružství v boji
proti galaktickému protivníkovi. V hlavních rolích Chris Hemsworth, Christian Bale a Tessa Thompson. České znění.

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.

Mimoni 2: Padouch přichází Americká animovaná komedie. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série
se vrací do kin. Příběh plný akce, šílených nápadů a nakažlivého humoru. České znění.

Řekni to psem Nová česká pejskařská komedie režiséra Roberta Sedláčka. Veselé příhody mladé Dity a jejího psa.
V hlavních rolích Berenika Kohoutová, Štěpán Benoni a Hana Vágnerová.

pá a so
17.00
22. a 23. 7.

Mimoni 2: Padouch přichází Americká animovaná komedie. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série

pá a so
19.00
22. a 23. 7.

Hádkovi Nová česká komedie. Když se pohádat, tak s vlastníma. Bláznivá komedie o rodině, která se pořád hádá.

pá a so
17.00
29. a 30. 7.

DC Liga supermazlíčků Americký animovaný rodinný film. Sedni, zůstaň, zachraň svět. Superpes Krypto

pá a so
19.00
29. a 30. 7.

Velká premiéra Nová česká komedie M. Krobota. Komedie plná nečekaných situací. Veselý příběh herce, který

se vrací do kin. Příběh plný akce, šílených nápadů a nakažlivého humoru. České znění.

V hlavních rolích Hynek Čermák, Jakub Prachař, Jitka Čvančarová a Ondřej Pavelka.

a Superman jsou nerozluční přátelé, kteří bojují proti zločinu v Metropolis. České znění.

dostane nabídku poprvé režírovat vlastní představení. Hrají: P. Šimčík, K. Melíšková, I. Janžurová a I. Pazderková.

100, 120 Kč
přístupný.
105 min.
130 Kč
od 12 let
153 min.
140 Kč
od 12 let
120 min.
120 Kč
přístupný
91 min.
120, 140 Kč
přístupný
88 min.
140 Kč
přístupný
85 min.
120, 140 Kč
přístupný
88 min.
130 Kč
od 12 let
98 min.
130 Kč
přístupný
106 min.
130 Kč
od 12 let.
90 min.

Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.eu nebo www.disdata.cz
Srpnový program kina Jas bude zveřejněn později na letáčcích, plakátech a na webu města www.tanvald.eu
Děkujeme za pochopení.
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