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Slovo starosty			

Vážení spoluobčané,
skončila nám doba dovolených, dětem
prázdniny a přicházejí všední starosti. Co
všechno se přes prázdniny povedlo? Je toho
i na můj vkus docela dost. Školáci se můžou
těšit na nově vymalované a krásně nazdobené třídy, v Masarykově škole i na nová
okna v celé budově, v obou školách jsme
dále zmodernizovali výdej obědů. Postupně
se dokončuje výstavba velkého parkoviště

v ulici U Lesíka, následovat bude dokončení odstavné plochy pro automobily v místě, kde byla měněna vodovodní přípojka
u čp. 552. Zároveň se opravila nerovnost na
vozovce v ulici Palackého. Centrum města se
konečně dočkalo nového zábradlí a chodníku u obchodu BILLA a u centrálního parkoviště. Zvláště u BILLY to nebylo vůbec jednoduché, ale výsledek stojí za to. Na zrekonstruovanou ZUŠ si budeme muset
ještě počkat do příštího roku, práce však
pokračují dle harmonogramu. Tím, že se
nás v našich objektech do konce roku 2023
netýká zvyšování cen plynu ani elektrické
energie, nebudeme zvyšovat ani ceny pronájmů pro spolky a sportovní organizace.
Stejně tak mohou být v klidu všichni občané v bytech napojených na Teplárenství
Tanvald s.r.o., co se týká ceny tepla a teplé
užitkové vody, včetně obyvatel obou našich
domů s pečovatelskou službou. A do zahájení topné sezóny zapojíme do centrálního
vytápění také šumburské objekty Kamelie a domů ve Vítězné č. p.462 a Mánesově
č. p. 461 a 463, které měly vlastní kotelny.
Významnou akcí, kterou intenzivně připravujeme (realizace 2023), je výstavba fotovoltalické elektrárny na střeše ZŠ Sportovní.

V Tanvaldu se pilně pracuje

•
Foto: Antonín Bělonožník

•
Tímto krokem doplňujeme naší neustálou
snahu o snižování energetické náročnosti našich budov prezentovanou zateplováním, výměnou oken nebo změnou vytápění. Samozřejmě využijeme štědré dotace na
výstavbu těchto zařízení. Neméně významnou stavbou je revitalizace prostoru mezi
školou, nákupním střediskem a internátem
na Výšině. Zde jsme se zapojili do megaprojektu ITI a máme ambici získat velkou část
finančních prostředků z tohoto dotačního
titulu. V této fázi to vypadá nadějně, že velkou část nákladů (43 mil.Kč) pokryje dotace.
V září také proběhnou další volby. Komunální volby patří bezesporu k těm nejdůležitějším. Na čtyři roky si zvolíme lidi, kteří
by měli pracovat pro naše město. Na nich
bude záležet, jestli budou opravené chodníky, přibudou nová hřiště pro děti, jaká
bude cena energií v bytech centrálně vytápěných, nebo jaká bude podpora školství,
kultury, sportu. Budou partnery nejen vám,
ale i mnoha desítkám našich spolků a organizací při vyjednávání s krajem nebo státem. Velice si vážím všech kandidátů napříč
volebními stranami za jejich ochotu se starat o věci veřejné. Díky, díky, díky.
Vladimír Vyhnálek, Váš starosta

Starosta města
Tanvaldu

Mgr. Vladimír Vyhnálek
zve veřejnost na

Setkání se starostou

Nový chodník a zábradlí u Billy

Nový chodník a zábradlí u cent. parkoviště

Pokud Vás zajímá aktuální dění ve
městě, chcete se na cokoliv zeptat,
máte nápady a podněty, o které se
chcete podělit nebo se dozvědět
o probíhajících či plánovaných akcích,
pak jste srdečně zváni. Součástí bude
veřejné projednávání projektu ITI:
Tanvald – Revitalizace veřejného
prostoru ul. Horská – Sportovní
Sídliště Výšina
Scolarest
pondělí
5. září 2022
Horní Tanvald
Hasičárna
úterý

Nový chodník a zábradlí u Billy

Nový chodník a zábradlí u cent. parkoviště

6. září 2022

Šumburk nad Desnou
Penzion Světlá
čtvrtek
8. září 2022
Český Šumburk
Sokolovna
pondělí
12. září 2022
Šumburk nad Desnou
Hasičárna
úterý
13. září 2022
Žďár
U Hanzlíčků
čtvrtek

Parkoviště U Lesíka

Parkoviště v ulici Nad Výtopnou

–2–

15. září 2022

Setkání začínají vždy v 18 hodin
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Volby do Zastupitelstva
města Tanvald

Humor
v amatérském filmu
HAF – 53. ročník
•

•

Soutěž pro amatérské filmaře Humor
v amatérském filmu HAF má za sebou už
padesát dva úspěšných ročníků a před
sebou novou šanci pro začínající filmaře. Padesátý třetí ročník soutěže HAF se
bude konat 22. října 2022 v Kině Jas Járy
Cimrmana v Tanvaldě. Oficiální zahájení
hlavní soutěže se uskuteční 22. října 2022
v 13.30 hodin.

Volby do Zastupitelstva města Tanvald se uskuteční v pátek

dne 23. září 2022 od 14 do 22 hodin a v sobotu dne 24. září 2022
od 8 do 14 hodin. Volební místnosti jsou pro okrsek č. 1 v Základní
škole, Údolí Kamenice 238; okrsky č. 2 a 3 v Základní škole, Sportovní 576; okrsek č. 4 v Základní škole Masarykova, Školní 416;
okrsek č. 5 v Hasičské zbrojnici, Protifašistických bojovníků 626,
okrsek č. 6 v Penzionu IVA, Žďár 160 a okrsek č. 7 v Sokolovně
Český Šumburk 420. Seznam čísel popisných, která náleží pod
daný volební okrsek, naleznete na výlepových plochách města
a na úřední desce a webových stránkách městského úřadu.
-meu-

Slovo místostarosty		
Vážení a milí občané Tanvaldu,
rád bych touto cestou poděkoval kolegům z vedení města, jeho zaměstnancům
i všem zastupitelům, ředitelům školských
organizací i obchodních společností za
výbornou spolupráci a skvělou práci pro
rozvoj našeho města v uplynulém volebním období. Současně bych chtěl vyjádřit poděkování Vám – občanům našeho

•
města, za možnost každodenního střetávání s vámi. I přes nesnadnou dobu se
nám za uplynulé čtyři roky mnohé podařilo. Jsem přesvědčen, že i v budoucnu se
s řadou z Vás budu i nadále potkávat a společně se radovat z dalšího rozvoje našeho
překrásného města.
Váš Antonín Bělonožník,
místostarosta města

Slovo místostarostky		
Milí občané Tanvaldu,
držíte v ruce poslední vydání Tanvaldského zpravodaje v tomto volebním období, a proto bych ráda touto cestou poděkovala všem kolegům za spolupráci a občanům za důvěru. Současně bych se s Vámi
ráda podělila o svou zkušenost za 4 roky ve
funkci místostarostky. Nebylo jednoduché
skloubit tuto funkci s chodem zubní ordinace a také s mateřstvím. Nevěděla jsem,
jak dlouho na tomto postu zůstanu, nakonec jsme to spolu s mým kolegou radním
Lukášem Černým a zastupitelem Karlem
Soldátem zvládli celé čtyři roky. I přesto, že
jsme byli úplní nováčci a jednací řád i fungování města jsme se učili za pochodu,
zvládli jsme některé myšlenky realizovat.
Od lezecké stěny přes dotační program
pro nové zubní a obvodní lékaře až po rozvoj kempu Tanvaldský špičák s pumptrackem nebo modernizaci digitální projekce
v městském kině. Tuto dobu nám hodně
ztížil Covid – kultura byla zcela pozastavena, zároveň ale vznikl spolek Zachraňme Tanvaldské kostely, který v době lockdownů zajišťoval kulturní dění ve městě a na kulturním dění se podílí i nadále.
Sotva skončila covidová doba, začala válka
na Ukrajině a museli jsme řešit aktuální

•
uprchlickou krizi na našem území. Zkušenosti, které jsem za toto čtyřleté období posbírala, jsou nezměrné, a myslím, že
mi navždy otevřely nový pohled na politiku jako takovou.
Jsem hrdá, že jsem v našem městě mohla
přivítat pro mě zajímavé osobnosti jako byl
europoslanec Tomáš Zdechovský, který
s námi strávil celé odpoledne od oběda až
po diskusi se zastupiteli a posléze i s občany, František Talíř (nynější náměstek hejtmana Jihočeského kraje), který nám přednášel o Camino de Compostella (pěší pouť
do Santiago de Compostella), litoměřický
biskup Mons. Jan Baxant, který celebroval
mši svatou při pouti na Horním Tanvaldě
nebo zahradní architekt Ferdinand Leffler
(moderátor pořadu Ferdinandovy
zahrady, autor knih Zelené pokoje a Žijte ve své zahradě), který procházel naším
městským parkem – arboretem na Šumburku a prohlásil, že tu máme „malý
poklad“.
Děkuji ještě jednou za uplynulé 4 roky,
přeji Vám všem příjemný start do nového školního roku a těším se na setkávání
s Vámi při různých příležitostech.
Daniela Šebestová, místostarostka města
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Soutěžní kategorie jsou:
A) filmy humorné a satirické do 15 minut
B) filmy s neomezenou tematikou do
1 minuty (Minuta film),
C) parodie na reklamu do 3 minut.
Soutěž se skládá z předkola a hlavní soutěže. V předkole, které se koná dne 10. října
2022 a je neveřejné, budou vybrány filmy
postupující do hlavní soutěže. Do soutěže se přijímají všechny filmy doručené do
7. října 2022, na adresu Městský úřad Tanvald, oddělení kulturní kancelář, Palackého 359, 468 41 Tanvald.
-red-

Asfaltový pumptrack
trochu jinak
•
O pumptracku a jeho jedinečnosti z pohledu sportovního vyžití se napsalo hodně. Protože se v průběhu schvalovacího procesu polemizovalo o jeho ceně,
ozřejmím jeho financování. Celková cena
zakázky, kterou vysoutěžila firma Dirty
Parks s.r.o. dle smlouvy, byla včetně DPH
4 077 147 Kč. V součtu s náklady na projektovou dokumentaci a dalších výdajů
se částka zvýšila na 4 395 486 Kč. Město
Tanvald nejprve uspělo s žádostí o dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje ve
výši cca 747 tis. Kč a v měsíci srpnu přišla
na účet města částka 3 212 630 Kč z dotačního fondu NSA. Celkem město Tanvald
obdrželo dotaci na projekt Pumptrack
částku cca 3,95 mil. Kč, (cca 90 % ).
Vladimír Vyhnálek, starosta
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Základní umělecká škola Tanvald		
Nový školní rok již ťuká
na dveře a my se nemůžeme dočkat, až opět
prázdné chodby a učebny
naší „zušky oživnou“. Velmi se těšíme na
čilý ruch po chodbách, na hudbu ozývající
se ze všech dveří, na obrázky výtvarníkům
přibývající na stěnách a mnoho dalšího.

Těšíme se na naše staré známé i na nově
příchozí žáčky, kterých je letos opravdu
hodně. Tomu jsme samozřejmě velmi rádi.
Individuální výuka hudebního oboru je
zcela zaplněna, ale do poloviny září stále
ještě přijímáme přihlášky do těchto oborů:

Pěvecké sbory
■■ Hlásky (pátek 14–15 hodin) – od 5 let
■■ Melodia (pátek 15–16.30 hodin)
■■ Sbor pro dospělé
kontakt: tel. 775 557 118 nebo 775 557 121
Výtvarný obor
■■ Od 5 let (kontakt: 775 557 113)
Taneční obor
■■ od 5 let (kontakt: 775 557 112)
Výuka hudebního oboru zůstává nezměněna, ale výuku tanečního a výtvarného
oboru jsme z důvodu rozsáhlé rekonstrukce budovy museli přesunout. Taneční obor
přesídlil do Masarykovy základní školy,
výtvarný obor na Gymnázium Tanvald.
Po velmi úspěšném ukončení tříletého cyklu Akademie umění a kultury
pro seniory v Tanvaldě jsme se rozhodli pokračovat a otevřít druhý tříletý cyklus, kam se mohou přihlásit noví zájemci. Výuku zahájíme v říjnu 2022, přihlášky
přijímáme v průběhu září. Veškeré důležité informace najdete na webových stránkách školy (www.zustanvald.cz) nebo se
mohou zájemci přijít informovat přímo do
ředitelny ZUŠ.

Další příležitost pro vzdělávání seniorů		
Ve spolupráci s Libereckým krajem
a městem Tanvald otevírá Základní umělecká škola Tanvald druhý tříletý cyklus
Akademie umění a kultury pro seniory
v Tanvaldě
Akademie pro seniory nabízí tanvaldským
seniorům odborné studium v uměleckých
oborech – hudebním a výtvarném.
Navštěvovat mohou:
Hudební obor
■■ hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu
■■ hra na trubku, pozoun
■■ hra na kytaru, elektrickou kytaru,
basovou kytaru
■■ hra na banjo
■■ hra na housle
■■ hra na violoncello
■■ hra na klavír
■■ hra na akordeon
■■ hra na bicí
■■ Pěvecký komorní “sbor” seniorů –
zaměření na lidové písně,
■■ písně blízké jejich věku
■■ Dějiny hudby, hudební teorie – výuka
doplňující individuální výuku,
■■ setkávání všech, kteří se učí na nástroj
nebo zpívají
Výtvarný obor – výuka bude zaměřena
především na kresbu.
V rámci studia mohou studenti po
domluvě s vyučujícím samostatně navrhovat směr výuky, obsah výuky i četnost
výuky.

•

Pro koho je studium určeno?
■■ Ke vzdělávání se mohou přihlásit
seniorky a senioři, kteří mají chuť a čas
se aktivně věnovat umělecké činnosti
na neprofesionální úrovni. Na Akademii
se nekonají žádné přijímací zkoušky
a jediným kritériem přijetí je zájem
o uměleckou činnost pod vedením
učitelů ZUŠ.
■■ Podmínkou přijetí ke studiu je
tedy zájem o vzdělávání a dosažení
seniorského věku.
■■ Občané, kteří se pohybují na hranici
seniorského věku, ale ještě nemají
přiznaný starobní důchod (např.
nezaměstnaní, kteří čekají na důchod)
mají v případě dostatečných kapacitních
možností se v Akademii vzdělávat jako
kategorie „55 +“. Studium je otevřeno i pro
držitele průkazů ZTP.
Jak studium probíhá?
■■ Vzdělávání se obvykle realizuje jednou
týdně, v celkovém rozsahu šesti semestrů
(tři roky).
■■ Vzdělávání probíhá formou
přizpůsobených individuálních nebo
skupinových výuk, rozdělených do
pololetních částí (zimních a letních
semestrů). V průběhu vzdělávání nejsou
studenti hodnoceni a semestry nekončí
žádnou zkouškou (posluchači Akademie
nestudují podle zákona č.111/1998 Sb.
o vysokých školách).
■■ Studium je zahájeno imatrikulací,
na které se zájemci stávají studenty
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Všem našim žákům i vyučujícím přeji šťastné vykročení do nového školního
roku. Městu Tanvald moc děkuji za skvělou spolupráci a nadstandardní podporu,
které se nám doposud dostalo a jistě bude
dostávat i nadále.
A se všemi našimi diváky se těším na
brzké shledání.
Fotografie z přestavby ZUŠ poskytl Antonín Bělonožník.
Za Základní uměleckou školu Tanvald
Petra Jedličková Šimůnková

•
Akademie, získávají index, domlouvají si
konkrétní rozvrh.
■■ Vyučování probíhá v budově
hudebního oboru ZUŠ Tanvald – Školní
351, a to převážně v dopoledních
hodinách. Výjimečně lze studium
organizovat i ve večerních hodinách.
■■ Vzdělávání bude zahájeno v říjnu 2022.
Kolik vzdělávání stojí?
■■ Náklady na vzdělávání hradí Liberecký
kraj a město Tanvald, spoluúčast seniorů
činí 100 Kč/měsíc.
Jak je možné se přihlásit?
■■ Přihlášku ke studiu získáte v ředitelně
nebo některé z učeben ZUŠ
■■ (Školní 351, Tanvald) nebo si můžete
přihlášku stáhnout a vytisknout na www.
zustanvald.cz.
■■ Vyplněnou přihlášku je zapotřebí
v průběhu září donést nebo zaslat mailem
na: zustanvald@volny.cz nebo poštou
na adresu ředitelství školy – Školní 351,
468 41 Tanvald.
■■ Vyrozumění o přijetí dostanete poštou
nebo elektronickou poštou, pokud ji
používáte.
■■ Kapacita výuky je z pochopitelných
důvodů omezena.
Bližší informace o studiu získáte
v ředitelně školy, u jednotlivých
vyučujících nebo na webových stránkách
www.zustanvald.cz.

Tanvaldský zpravodaj
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Přijďte do kina!			
V polovině července proběhla v Kině Jas
Járy Cimrmana v Tanvaldě instalace nového DCI 4K laserového projektoru nové
generace Barco SP 4-12 s DCI objektivem
Barco C.
Nová moderní technologie od firmy Ticketware s. r. o. Praha umožňuje projekci 2D
s rozlišením 4K. Současně bylo instalováno i nové síťové úložiště NAS, které značně zjednodušuje nahrávání filmů na přidružený promítací server. Filmy se dříve
distribuovaly poštou na pevných nosičích,
dneska vše probíhá přes internet. Nová
technologie včetně instalace nového promítacího plátna (prosinec 2021) město
přišla na cca 2,5 mil. Kč.
Nutno podotknout, že celá modernizace promítacího zařízení se neobešla bez

obtíží na straně dodavatele, kterému belgický výrobce zařízení několikrát posunul
termín jeho dodání. Nakonec se však vše
podařilo a již návštěvníci již mohou sledovat svůj oblíbený film na novém zařízení.
To si ještě dnes před představením prohlédl i starosta města Tanvald Mgr. Vladimír Vyhnálek v doprovodu vedoucího
zdejší kulturní kanceláře Bc. Petra Hampla. „Byla to trochu bojovka, nejprve vše připraveno na instalaci v prosinci 2021, pak
velká neznámá, zda vůbec dojde k dodávce nového moderního zařízení od dodavatele z Belgie, a najednou máme vše nainstalováno a zprovozněno. A za cenu původní.
Dnes by byla o půl milionu vyšší s instalací až koncem roku 2023,“ konstatoval
starosta. A spokojeně dodal:“ Tímto jsme

Stravování ve školní jídelně modernější		
Tanvaldský akční plán rozvoje vzdělávání už nese své konkrétní ovoce. Díky novátorskému přístupu radnice bude Tanvald
prvním, a v tomto školním roce i jediným
městem v republice, kde se děti budou
hravou cestou učit větší zodpovědnosti k potravinám, jídlu a neplýtvání. Přinášíme jednoduchý návod pro všechny děti
i rodiče, aby změnu na tzv. finský samoobslužný model stravování v ZŠ Masarykova
– Šumburk lehce zvládli.
Především si děti hned při příchodu do jídelny odečtou objednané menu
v pokladním systému. Poté si vezmou tác,
talíř, misku na polévku, na salát a nápoj
a přesunou se k samoobslužnému výdejnímu pultu. Tam bude už pro ně připravená vzorová porce celého obědového menu
(tj. včetně polévky, hlavního jídla, salátu
a nápoje). Malí strávníci si pak sami naberou všechny složky jídla dle svých požadavků. Vždy jim samozřejmě bude k dispozici personál jídelny, který především
těm nejmenším při nandávání jídel pomůže. Zaměstnanci Scolarest zároveň budou
pozorně hlídat, aby byly výdejní pulty po
celý čas oběda řádně doplněné a všechny
komponenty, včetně táců, talířů a příborů,
stále k dispozici.
Při odchodu žáci roztřídí nádobí do připravených mycích košů na použité nádobí
a případné zbytky jídla vytřídí do nádoby
na biologický odpad, která bude umístěna
na váze. Ta změří, kolik jídla se v daný den
vyhodilo. S dětmi bude v tomto prostoru
prostřednictvím interaktivního displeje
komunikovat maskot kvalitního a dobrého stravování Barvožrout. Bude reagovat
na množství zbytečně vyhozeného jídla
a zároveň dětem poradí, jak a co můžou
zlepšit. Cílem je, aby si děti pouze naložily tolik, kolik dokážou sníst a raději si šly
dvakrát přidat, než aby jídlo zbytečně jednou vyhodily.
Na tomto místě je důležité a správné
poděkovat vedení města i přímo starostovi Mgr. Vladimírovi Vyhnálkovi. Spustit

zcela revoluční a osvícený přístup ke stravování našich dětí se totiž podařilo i díky
jeho cílenému zájmu o nové trendy, odvaze a energii realizovat zásadní změny, které jsou dobré nejen pro děti, ale i pro celou
naši planetu.
Školní jídelna ZŠ Sportovní v novém!

•
zabezpečili provoz našeho kina na další
řadu let i s garantovaným servisem. Mám
z toho velkou radost.“
-red-

•
Vzdělávání a školství vůbec je jednou
z oblastí, kde je každá novinka vítaná.
Ambicí tanvaldské radnice je zdravé, chutné a kvalitní stravování dětí. Skvělou zprávou je, že s novým školním rokem se důležitých novinek dočkají i v ZŠ Sportovní.
V rámci plánované rekonstrukce se prostor výdeje obědů plně přizpůsobil dětským strávníkům. Bonusem je navýšení
kapacity.
Průměrně se pro ZŠ Sportovní, Gymnázium Tanvald a veřejnost vydá denně čtyři
sta jídel. Ve stálé nabídce je chutná polévka, tři hlavní jídla, doplněk menu, čerstvé
saláty ale například i moučníky z vlastní
cukrárny a nápoje.
Záměrem letní rekonstrukce bylo, aby
byl výdej obědů co nejplynulejší a nejpohodlnější, proto došlo k přestavbě rovného pultu na výdej do tvaru písmena „L“,
který je posunut víc do prostoru. To umožní rychlejší a plynulejší odbavení strávníků. Dobrou zprávou je, že se podařilo rozšířit výdejní stanoviště z původních tří
na aktuální čtyři stanoviště výdeje jídel
a dvě stanoviště výdeje polévek. Scolarest
myslel při přestavbě i na nejmenší žáky,
a tak došlo ke snížení pojezdu, aby pro ně
byla manipulace s tácy co nejpohodlnější
a nejbezpečnější.
V rámci zdařilé rekonstrukce došlo
i k rozšíření prostoru mezi výdejem jídel
a salátovým barem. I toto řešení přispěje
k větší „propustnosti“ a plynulosti výdeje. Děti určitě ocení i nové stanoviště pitného režimu. K větší bezpečnosti přispějí zásobníky na skleničky, které jsou nyní
uloženy v koších.
A ještě jedna dobrá zpráva. Došlo i k celkovému navýšení kapacity míst k sezení,
a to až na sto šedesát míst. Vedení města
patří i za tuto investici do našich dětí velké
díky. Věříme, že změny přispějí k ještě lepším zážitkům dětských strávníků z obědů.
-red-
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Co je nového na Masaryčce? 		
Díky našemu zřizovateli se podařilo to, na co
jsme již několik let čekali. Konečně bez průvanu,
bez obav z otevření oken,
konec častému vyměňování jednotlivých okenních tabulek. Letní výměna oken v celé budově se zdařila.
Okno po okně, patro po patře. Ještě jednou
díky vedení města, které toto zrealizovalo.

Od září nás bude víc. Masarykova základní škola v Tanvaldu má naplněnou kapacitu. K žákům, které navštěvují naši školu,
od září přibude dalších pár desítek dětí od
první do deváté třídy, kteří se u nás budou
vzdělávat v Montessori třídách upravených a vybavených díky podpoře vedení
města Tanvald.
A do třetice velká novinka ve stravování,
a to na republikové úrovni. Nově upravená
školní jídelna na Šumburku, odloučeném
pracovišti Masarykovy školy, a zmodernizovaný systém stravování umožní našim
šumburským žákům samostatně a zodpovědně přistupovat ke stolování a stravování. Žáci si budou nandávat jídlo samostatně – sami si tedy zvolí, co si dají a v jakém
množství.
Vedení města podporuje naše inovace
ve vzdělávání i stravování, čehož si velmi

Tanvaldské gymnázium – zářijové entrée		
Téma školy na tomto místě začnu slovy básníka Jaroslava Seiferta: „…každého
dne se něco končí, něco překrásného se končí, …každého
dne se něco počíná, něco překrásného počíná.“ Ano, prázdniny poněkud nepoeticky skončily a začal školní rok 2022–2023.
Děti, žáci, studenti se navrátili do školních
lavic. V případě tanvaldského gymnázia
jde o více než dvě stě mladých tváří. Primáni se dočkali slavnostní imatrikulace,
ročník kvinta o doplnění ročníku o nové
jedince. Oba ročníky čekají harmonizační kurzy, aby došlo k vzájemnému poznání a utvoření třídních kolektivů s pevnými

a přátelskými vazbami. Určitými obměnami též prošel i pedagogický sbor, nicméně
jeho jádro zůstává v celkem známé podobě. Ve výhledu nejen pro tento školní rok
zůstává cílená snaha gymnázia nabídnout
žákům vzdělávání v rozmanitých podobách. Je stále kladen důraz na přírodovědné obory. Zde škola nadále hodlá těžit ze
spolupráce s Karlovou univerzitou, Univerzitou Palackého v Olomouci a Technickou univerzitou v Liberci.
V době přípravy tohoto článku ještě nebylo známo exaktní číslo vyjadřující úspěšnost v přijímacích řízení na vysoké školy, ale už teď lze konstatovat, že je
tradičně vysoké. Pro představu čtenářů,

Hurá, hurá, škola volá		
Prázdniny nám utekly jako voda a já bych vám
všem chtěla popřát klidný start a průběh nového
školního roku, tentokráte s číslem 2022/2023. Učitelům přeji, aby
měli dostatek sil, dobré nálady, životního nadhledu, aby byli laskaví a spravedliví, a aby jim jejich práce přinášela radost.
Všem žákům přeji, aby byl pro ně školní
rok přínosný, úspěšný, pohodový, zážitkový… Našim prvňáčkům přeji krásný vstup
do školních lavic, ať se jim u nás ve škole
líbí, najdou si nové kamarády a ve svých
třídních učitelích najdou oporu a skvělé
rádce. Deváťákům přeji, aby již od začátku
školního roku dokázali zapnout všechny
své síly, aby si zvolili tu pravou školu a zodpovědně se připravili na přijímací zkoušky.
Je to váš poslední školní rok na naší škole, proto si naplno užijte každou chvíli, kterou tu spolu se svými spolužáky a učiteli
strávíte. Rodičům a ostatním blízkým přeji, aby byli svým dětem dobrým příkladem
a oporou. Tímto vám předem děkuji za

spolupráci, trpělivost a pochopení. Neopomenu upřímně poděkovat vedení města Tanvald, zřizovateli naší školy, za vstřícnost, veškerou pomoc a podporu v našich

•
ceníme. Jde moderním směrem. Díky za
podporu, která nám pomáhá při vedení dětí k samostatnosti, zodpovědnosti
a ekologickému myšlení.
Osobně si cením velké podpory, komunikace, hledání řešení, příležitostí a hlavně důvěry, kterou od vedení města jako
škola máme.
Jana Duňková, ředitelka školy

•
kam si naši absolventi podávali přihlášky: Nutriční specialista, dopravní inženýrství, aplikovaná geografie, kybernetika a robotika, adiktologie, žurnalistika
atd. Zde nezbývá než popřát, aby studenti
u jimi zvoleného oboru vytrvali a svá snažení dotáhli do úspěšného konce.
Na to ostatně navazuje přání pedagogického sboru tanvaldského gymnázia směrem k našim aktuálním studentům: Nechť
jste v tomto nadcházejícím školním roce
spokojeni se svými výsledky, nechť se zde
cítíte dobře a činíte radost sobě samým,
kamarádům, učitelům a rodičům!
IN

•
aktivitách. Teď už nám zbývá jen vykročit
tou správnou nohou. Tak s chutí do toho
a půl je hotovo….
Jana Tůmová

Těší se na Vás učitelský sbor – foceno v září 2021, s drobnými obměnami Vás v tomto složení
přivítáme i ve školním roce 2022/23.
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Smuteční
oznámení
Dne 1. srpna 2022 zemřel pan
Jiří Josífek, dlouholetý člen
Zastupitelstva města Tanvald
a člen Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Tanvald.
Děkujeme za jeho práci pro
město Tanvald. Čest jeho
památce.

září 2022

V září 2022 oslaví své životní jubileum
Božena Neumannová
Ernestina Habová
Květoslava Michlová
Danuše Brynychová
Květa Endlerová
Berta Stehnová
Miroslav Papírník
Jaroslav Zelenka

Miroslav Hujer
Vítek Šrám
Jan Korbelář
Miloslav Šprengr
Ludmila Machačná
Milada Seidelová
Jana Prchalová
Věra Pavlousková

Zdeňka Myslivečková
Miloslav Doležal
Miloslav Kebrdle
Eva Šídová
Dana Honzová
Marie Trdlová
Marie Fischerová

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

Výlet do Poniklé			
Poniklou často projíždíme směrem na
Jilemnici, ale to známe jen ten výběžek
obce v údolí podél Jizery. Vlastní obec,
ležící nalevo v kopci směrem k Rezku, si
za zachování krkonošských tradic, sounáležitost místních, podporu mládí a aktivní
společenský život vysloužila titul Vesnice
roku 2022 Libereckého kraje.
Cílem našeho výletu 8. července byla
návštěva firmy RAUTIS v Poniklé, která
díky tradiční tvorbě perličkových ozdob,
dostala vesnici na seznam UNESCO.
Naši skupinu provedla závodem příjemná pracovnice firmy a ukázala nám první část výroby od přípravy skla k dalšímu
zpracování. V druhé části závodu, kde se
již připravený materiál zpracovává foukáním s pomocí plamene, poté se dále upravuje, barví a stříbří, nás provázela její milá
kolegyně, která vše vysvětlila, zodpověděla řadu dotazů a předvedla i ruční sestavení komponentů do potřebných tvarů.

Závod má dvacet pracovníků a je obdivuhodné, jak za podmínek výroby, která je opravdu tradiční, to znamená ruční, bez moderních pomůcek tak, jak se to
dělalo kdysi, dělá se i dnes, dokáží vytvořit tak překrásné ozdoby. Většina výrobků
je určena pro export i do těch nejexotičtějších částí světa.
Jedinou moderní částí závodu je podniková prodejna s nepřeberným množstvím druhů ozdob a dalších výrobků. Její
součástí je také dílnička, kde si návštěvníci mohou ze zakoupených komponentů
a s pomocí pracovnice firmy sestavit vlastní výrobek.
Těžko se k tomu něco dodává, bylo podnětné vidět tohle všechno na vlastní oči.
Po návštěvě ve firmě se někteří účastníci vydali prohlédnout si Krkonošské
muzeum, jehož expozice se rozkládá na
400 čtverečních metrech ve čtyřpatrové
budově, další si prohlédli kostelík, který je
stále otevřen a je přístupný všem, a roztomilý krámek „NAD VĚCÍ.“ Zde se dají

Senioři zavítali na Protrženou přehradu
Výlet na Protrženou přehradu se vydařil, počasí nám přálo, a kromě příjemné procházky k památníku zesnulých při
protržení přehrady, jsme si pochutnali
na borůvkovém koláči z místního stánku.
Dále pokračovala naše cesta na oběd do
restaurace U Dubu, kde nám moc chutnalo. Chvíle při stolování nám zpříjemnil pan
Seidel hrou na harmoniku. Došlo i na zpěv.
Odjížděli jsme v dobré náladě a natěšeni
na další výlet.
Lenka Harcubová

•
zakoupit základní potraviny, občerstvení,
ale také tradiční výrobky, jako je domácí
marmeláda, med, propolisová mast, bižuterie, ručně pletené výrobky. Vše místního
původu. Zde jsme si mohli také dát výbornou kávu a popíjet ji na lavičce pod košatou korunou staré lípy.
Po krásné cestě krkonošskou přírodou s úžasnými výhledy na masiv Krkonoš jsme přes Rokytnici dojeli do Rejdic,
kde jsme v restauraci U Pašeráka zakončili
výlet dobrým pozdním obědem.
Akci pořádal Senior klub Tanvald
a poděkování patří hlavně Zdeně Synovcové, která celou akci připravila, a také Pepovi Kunovi, který doplnil naše vědomosti
o místech, kterými jsme projížděli.
-ali-

Senior klub II Tanvald Výšina

Vás zve na ekologicko-přírodovědnou
přednášku Složitá příroda
Za krásami přírodního prostředí Vás
provede RNDr. Jaroslav Týl.
Ve čtvrtek 8. září 2022 od 16 hodin
v prostorách Rodinného centra Maják,
U Školky 579, Tanvald Výšina
Káva, čaj, něco sladkého, popovídáme…

•
Senior klub I. Šumburk

Vás zve na besedu Bezpečnost
seniorů jak doma, tak i venku
(podomní prodej, zástupci firem –
podvody na seniorech – bezpečnost
silničního provozu). V úterý 20. září
2022 v 15 hodin v Domě pro seniory
Šumburk nad Desnou 593, Tanvald, –
společenská místnost
Na setkání se těší zástupci Městské
policie Tanvald
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Tanvaldské Modré strunky skvěle
reprezentují		
Při Základní umělecké škole Tanvald
a Liberec vznikla letos v březnu nová mládežnická bluegrassová skupina s názvem
Modré strunky. Skupinu založil učitel
Ing. Jaroslav Žanta, zaměstnanec obou
škol a hráč na 5 strunné banjo, s cílem
vystoupit na letošním jubilejním padesátém ročníku sjezdu banjistů a jejich kapel,
bluegrassovém festivalu v Čáslavi. Tato
přehlídka je nejstarším a největším banjovým svátkem v celé Evropě.
Modré strunky zahrály v obsazení: Barbora Bláhová/zpěv, mandolína; Jasmína
Budínová/banjo; Marek Hofrichter/kontrabas; Damián Grega/kytara; Matouš
Turner/banjo; Jan Handlík/banjo a Ondřej
Khol/housle.
Vystoupení mládeže s věkovým průměrem 15,5 roku bylo velkou novinkou a potěšilo. Ohlasy byly nadšené, dětem diváci
tleskali po každém sóle a dávali najevo, že
se jim jejich vystoupení velice líbí, a došlo
i na přídavek. Český Rozhlas Olomouc každoročně pořizuje záznam z celého festivalu, a tak bude jistě v relacích z festivalu
i okénko s Modrými strunkami.

Svátek svatého
• Františka v Tanvaldě•

Rodiče, kteří dětem-muzikantům dělali doprovod, ihned po vystoupení se jednotně nechali slyšet, že by si velmi přáli, aby skupina fungovala a společně hráli i nadále, což byl vlastně ten hlavní smysl
a cíl jejich zakladatele, tedy můj. Tak doufám, že se zase po prázdninách v hudebce
pěkně všichni sejdeme a budeme hrát bluegrass, který tady v kraji má silnou a dlouhou tradici. Děkuji všem zúčastněným za
jejich výkony a těším se na další hudební
spolupráci.
Jaroslav Žanta, učitel a hudebník

Srdečně všechny zveme ke slavení svátku svatého Františka, patrona šumburského kostela, který se bude konat ve dnech 1.
a 2. října. V sobotu Vás čeká oneman show
Jana Horáka inspirována životem sv. Františka z Assisi od 16.30 přímo v kostele. Po
skončení divadla bude možnost prohlídky kostela a od 18 hodin zde začne koncert
kapely Příchovice KAPŘI.
V neděli 2. října bude slavnostní bohoslužba od 9 hodin doprovázená varhaníkem Petrem Tomešem a SDM Desná. Po
ní bude žehnání malých a velkých zvířátek před kostelem, drobné občerstvení v podobě koláčků farnic, místní kávy
a piva. Děti z Tanvaldska pro Vás připravují misijní stánek s handmade výrobky. Pro
děti (a nejen pro ně) bude připraveno loutkové divadlo Prokůpek a jejich hra Legenda o svatém Prokopovi. Přijede i Pavel
Macek se svými hybohledy a kuklostroji,
které budou v neděli vystaveny u kostela.
Jedná se o ručně vyráběné skříňky, do kterých lze nahlédnout a ručně rozpohybovat
klikou. Těšíme se na setkání s Vámi.
Spolek Zachraňme tanvaldské kostely

Město je jen trochu větší zahrada		
Lidstvo za dobu svého působení na přírodu na mnoha místech zemského povrchu změnilo přírodní krajinu na krajinu kulturní. Přírodní krajina se vyvíjela
miliardy let pod vlivem přírodních zákonů, zvýhodněné byly organismy schopné
vzájemné spolupráce /houby se stromy,
hmyzí opylovači s kvetoucími rostlinami
aj./ nebo organismy velmi silné /invazní
rostliny a živočichové v novém prostředí,
vrcholoví predátoři aj./. V kulturní krajině
lidé chtějí, aby v konkurenčním boji vítězily užitečné pěstované plodiny, rychle rostoucí dřeviny s přímým kmenem, užitkoví živočichové atd. Tento lidský zájem jde
splnit pouze stálou péči.
Protože se už rok starám o stromy a keře
ve městě, byl jsem požádán, abych vypracoval jakýsi návrh norem pro péči o dřeviny v Tanvaldu. Tento materiál byl projednán na jednání Rady města dne 22. června
2022, Rada materiál vzala na vědomí, byl
poskytnut příslušným odborům radnice.
V následující části textu zmíním podstatné myšlenky péče o dřeviny v Tanvaldu.
Cílem mého doporučení je, aby ve městě
rostly určité dřeviny na určitých místech
a byly vhodně a pravidelně ošetřované.
1) Dřeviny ve městě musí být bezpečné
pro občany a jejich majetek /domy, auta,
silniční provoz/ – k zajištění bezpečnosti
dřevin je třeba odstraňovat suché
a proschlé stromy a suché větve či části
korun, odstraňovat přerostlé stromy či
větve stromů v blízkosti domů, parkovišť,
odstraňovat či redukovat stromy a keře
v blízkosti komunikací a bránící výhledu

do křižovatek komunikací.
2) Druh, umístění a podoba dřevin by
měly v maximální možné míře vyhovovat
občanům a institucím v Tanvaldu –
důvodem odstranění či úpravy vzhledu
dřeviny může být její špatný zdravotní
stav, přílišná hustota porostu, která brání
plnému rozvoji jednotlivých stromů či
keřů, stínění bytu, učeben škol, kanceláří
aj. Jinak se ke kácení či redukci dřevin
staví lidé bydlící v přízemních bytech
a jinak obyvatelé ve vyšších patrech domů
– je tedy třeba mít určitou koncepci, jít
do kompromisních řešení. Dřeviny na
volných prostranstvích ve vlastnictví
města /parky, hřbitovy, proluky mezi
domy/ posuzuje a navrhuje ke kácení
či úpravě odbor rozvoje a KV radnice,
ke kácení či úpravě stromů a keřů
v blízkosti domů a na jiných veřejných
prostranstvích ve vlastnictví města
mohou podávat podněty občané, domovní
samosprávy či vedení institucí. Pokud
kácení dřeviny /stromu či vícekmenného
keře/na pozemku města vyžaduje
povolení podle zákona, musí souhlasit
vlastník /rozhodnutím Rady města/
a správní orgán /oprávněná úřední osoba
odboru stavební úřad a životní prostředí/.
Doporučená je předběžná konzultace
zainteresovaných stran.
3) Stromy a keře ve městě musí být
vhodně a pravidelně upravované, aby
město krášlily. Tvář města ovlivňují
především parky podél Krkonošské
ulice, park pod kostelem sv. Františka
z Assisi na Šumburku a proluky mezi
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•
domy sídliště Výšina Tanvald a sídliště
na Šumburku – v těchto lokalitách musí
být údržba prováděna přednostně, ale
péči si zaslouží i dřeviny v okrajových
částech města Tanvaldu. Kromě kácení
a prořezávání stávajících dřevin bude
prováděna také nová výsadba na daném
místě vhodných druhů stromů a keřů
pracovníky odborné firmy podle zadání
technika odboru rozvoje a komunálních
věcí.
Jaroslav Týl

Kurz zdravého
životního stylu

•

V pondělí 29. srpna – úvodní setkání.
Dozvíte se jak zdravě žít a zdraví si udržet, jak se stravovat, hýbat, jak pečovat o své tělo, mysl i duši, jak předcházet úrazům a nemocem, jak umět poradit
druhým.
Kde: Penzion – Vítězná 593, Tanvald PSČ
468 41
Kdy: Každé pondělí 15.30 až 18.30 hodin
Kurz je zdarma
Celý kurz – 40 témat, 8 setkání
Absolventi získají: osvědčení
o absolutoriu kurzu od SZÚ (Státního
zdravotního ústavu) a jako příspěvek na
zdravou stravu: 1 stravenku v hodnotě
50 Kč za každých 8 hodin = témat
Telefonní kontakty: 724 810 142 (Daniela
Pěničková, koordinátorka) nebo 724 810
190 (Klára Puľová, mediátorka podpory
zdraví

Tanvaldský zpravodaj
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Město Tanvald pořádá 29. ročník
Tanvaldských slavností 9. a 10. září 2022

•

Řemeslný jarmark, místní výrobci a prodejci, akce pro děti, country, pop a rock,
kulturní program na venkovní scéně, občerstvení, stánkový prodej, výtvarné
dílničky a soutěže pro děti, v sobotu jízdy vyhlídkového vláčku do autokempu,
ohňostroj atd.

9. září pátek – program:

Požární zbrojnice SDH Tanvald Šumburk:
17 hodin – Taneční zábava – skupina
Kompress Pavla Černého

10. září sobota – program:

9 hodin – Městský stadion na Výšině
O pohár starosty města Tanvaldu
26. ročník hasičské soutěže
v požárním útoku.
od 9 hodin kategorie mužů a žen zařazená
do seriálu soutěží Jizerská liga 2022
od 14 hodin kategorie mladších a starších
žáků zařazeno do Jablonecké ligy
ml. hasičů.

13–20 hodin – Jízdy vyhlídkového vláčku
Odjezdy od autoškoly Štejnar za
viaduktem, dále zastávka u Sportovni
haly, sídliště U můstku, autokemp. Zpět
pojede vláček dolů okolo nemocnice.
Jízdné 20 Kč/osoba. Intervaly jízd cca
40 minut.
11–14 hodin – Den otevřených dveří –
Školní restaurace SCOLAREST na Výšině
14–16 hodin – Kostel sv. Petra a Pavla
na Horním Tanvaldě
Otevřeno pro veřejnost

Areál Kempu Tanvaldský Špičák:
Soutěže, dílničky a hry pro děti –
prezentace kroužků SVČ Tanvald.
Skákací hrad, lezecká stěna a dětská
cyklodráha – ukázky na pumtracku
13 hodin – ZUŠ Tanvald
Pěvecký sbor Melodia, Saxofonový
kvartet, kapela Modré strunky, sólisté
a taneční obor
14.30 hodin – Čert ví proč
Loutkové představení pro děti
Divadlo Dokola
15 hodin – Swing Grass Revival
Lázeňský bluegrass
16.30 hodin – Kapelníci
Country skupina
17.30 hodin – Šípková princezna
Loutkové představení pro děti Divadlo
Dokola
18 hodin – Anna Julie Slováčková & Band
Koncert známé zpěvačky a herečky
19.30 hodin – Robin Mood
Koncert zpěváka a kytaristy se svou
skupinou
20.45 hodin – Ohňostroj
21 hodin – Přehmat
Rockabilly hudební skupina z Liberce
22.30 hodin – The Broken Dam
Hardrocková skupina
Časy jednotlivých vystoupení jsou pouze
orientační. Děkujeme za pochopení.
Tanvaldské slavnosti v sobotu moderuje
David Jelínek.
Vstupné zdarma
Změna programu vyhrazena

Soustředění mladých hasičů ze Šumburku		
Nepsanou tradicí v našem sboru je
uspořádat pro mladé hasiče soustředění,
za odměnu za jejich dobrou reprezentaci.
I letos tomu nebylo jinak. V pátek 1. července jsme s dvaceti pěti dětmi školního věku a dvěma prťaty (dva a čtyři roky)
odjeli autobusem do Vysokého nad Jizerou
a odtud za oblačného počasí pěšky směr
Jablonec nad Jizerou do Kempu Zátiší.
Prudký lijavec nás zastihl v autobuse.
Po příchodu do kempu jsme se ubytovali v chatkách a každá chatka si vymyslela
svůj název a vlajku chatky.

Během soustředění jsme si užívali krásného teplého počasí, hráli jsme si s vodou
–trénink požárního útoku byl na denním
pořádku, cachtali se v Jizeře, kde proběhl
i základní kurz raftingu. A trénovali různé překážkové dráhy s prvky disciplín hry
Plamen. Navštívili jsme i staročeskou pouť
v Jablonečku.
Předposlední den jsme vyráběli památková trička, některá byla vskutku umělecká díla a večer nás čekal jako každý rok tradiční táborák.
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Školní restaurace
nabízí v rámci
Slavností skvělý
jídelníček!
•
Zařízení školního
stravování, spol. s r. o. školní
restaurace U Stadionu 589, Tanvald
Jídelní lístek – sobota 10. září 2022
■■ Hovězí vývar s játrovou rýží
(1a,3,7,9)
■■ Dršťková (A:1a)
■■ Svíčková na smetaně, houskové
knedlíky (A:1a,3,7,9,10)
■■ Dukátové buchtičky s vanilkovým
krémem (A:1a,3,7)
■■ Vepřové výpečky, dušený špenát,
chlupaté knedlíky (A:1a,3,7)
■■ Smažený vepřový řízek, vařené
brambory, citron (A:1a,3,7)
Ceník pokrmů:
Polévka
25 Kč
Hlavní jídlo
95 Kč
Kolektiv zaměstnanců vám
přeje dobrou chuť

•
Poslední den jsme potrénovali střelbu ze
vzduchovky a zásah ze džberové stříkačky, uklidili v chatkách, vyhodnotili táborovou hru, každý si zasloužil malou odměnu
a vyrazili jsem ke svým domovům.
Soustředění mladých hasičů se uskutečnilo za podpory firmy 4soft, s. r. o. a za
finanční podpory dotačního programu
z Libereckého kraje a firmy Plošiny-Liberec s. r. o.. Sponzorům velké díky.
ISVÁRA
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Co projednala Rada města		
Výběr z usnesení ze schůze Rady města
Tanvald konané dne 3. 8. 2022
■■ RM nesouhlasí s pronájmem části
pozemkové parcely č. 1681/6 (trvalý
travní porost) o výměře cca 56 m2 a části
pozemkové parcely č. 1681/40 (zahrada)
o výměře cca 122 m2, vše v katastrálním
území Tanvald za účelem užívání jako
zahrady a za účelem stavby zahradní
chatky pro nářadí.
■■ RM schvaluje:
1) zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě pro vodovodní
přípojku pro každého vlastníka stavební
parcely č. 233 v katastrálním území
Šumburk nad Desnou, jejíž součástí je
stavba: Šumburk nad Desnou č. p. 49,
rodinný dům na části pozemkových
parcel č. 2385/1 (trvalý travní porost),
č. 2385/6 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) a č. 2386 (trvalý travní
porost), vše v katastrálním území
Šumburk nad Desnou v rozsahu dle
předloženého návrhu;
2) zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě pro vodovodní
přípojku pro každého vlastníka stavební
parcely č. 448 v katastrálním území
Šumburk nad Desnou, jejíž součástí je
stavba: Šumburk nad Desnou č. p. 381,
rodinný dům na části pozemkové
parcely č. 2386 (trvalý travní porost),
vše v katastrálním území Šumburk nad
Desnou v rozsahu dle předloženého
návrhu.
■■ RM rozhodla uvolnit finanční
prostředky ve výši 110 170 Kč z rozpočtové
rezervy na vícepráce na opravy výdejny
v budově ZŠ Raisova č. p. 333 a provést
rozpočtové opatření č. 54/2022.
■■ RM rozhodla uvolnit finanční
prostředky ve výši 103 910 Kč z rozpočtové
rezervy na vícepráce na opravy jídelny
v budově ZŠ U Stadionu č. p. 589 a provést
rozpočtové opatření č. 55/2022.
■■ RM jako zřizovatel Základní umělecké
školy Tanvald, Školní 351 schvaluje podání
žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
Ministerstva školství, mládeže a sportu
ČR z programu: 02 – Operační program
Jan Amos Komenský, z výzvy: 02_22_002
– Šablony pro MŠ a ZŠ I, na projekt: ZUŠ
Tanvald – Šablony.
■■ RM jako zřizovatel Základní školy
Tanvald, Sportovní 576 schvaluje podání
žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
Ministerstva školství, mládeže a sportu
ČR z programu: 02 – Operační program
Jan Amos Komenský, z výzvy: 02_22_002
– Šablony pro MŠ a ZŠ I, na projekt:
Šablony OP JAK pro ZŠ Tanvald.
■■ RM vydává Statut soutěže HAF –
Humor v amatérském filmu 2022 dle
předloženého návrhu.
■■ RM v souladu s ustanovením § 55,
odst. 2, písm. c) zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, bere na vědomí

•

zánik mandátu člena zastupitelstva
města pana Jiřího Josífka, který zemřel
dne 01. 08. 2022, a osvědčuje, že v souladu
s ustanovením § 56, odst. 1 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, se stal členem
zastupitelstva města dnem 02. 08. 2022
náhradník z kandidátní listiny KSČM pan
Lubomír Soukup.
Upraveno podle obecného nařízení
o ochraně osobních údajů.
Výběr z usnesení ze schůze Rady města
Tanvald konané dne 22.06.2022
■■ RM schvaluje nájemní smlouvu
mezi městem Tanvald a manželi B.
týkající se pronájmu části pozemkové
parcely č. 328/76 (ostatní plocha –
ostatní komunikace) o výměře 42 m2
v katastrálním území Tanvald dle
předloženého návrhu.
■■ RM souhlasí s umístěním stavby nové
zemní kabelové přípojky na pozemkové
parcele č. 478/17 v k. ú. Šumburk
nad Desnou ve vlastnictví města
dle požadavku společnosti Shel
Energo s. r. o. Sokolovská 839, 460 01
Liberec a předložené situace.
1) RM schvaluje zřízení věcnéhHo
břemene ve prospěch ČEZ Distribuce,
a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV –
Podmokly podle předloženého návrhu
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. ČEZd-SoBS VB 29900/IV-124022182/JN–Tanvald, č. parc. 478/16kNN smyčka, týkající se stavby zařízení
distribuční soustavy – kabelového
vedení NN na části pozemkové 478/17
(ostatní plocha – ostatní komunikace
v katastrálním území Šumburk nad
Desnou
2) RM schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. ČEZd-SoBS
VB 29900/IV-12-4022182/JN–Tanvald,
č.parc. 478/16-kNN smyčka, mezi městem
Tanvald a firmou ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV –
Podmokly podle předloženého návrhu,
týkající se stavby zařízení distribuční
soustavy – kabelového vedení NN na
části pozemkové 478/17 (ostatní plocha –
ostatní komunikace v katastrálním území
Šumburk nad Desnou.
■■ RM souhlasí s umístěním zemní
vodovodní přípojky v pozemkové
parcele č. 1943, k. ú. Tanvald, která je ve
vlastnictví města, dle požadavku pana
Z. a předložené situace.
1) RM schvaluje zřízení věcného
břemene na části pozemkové parcely
č. 1943 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) v katastrálním území
Tanvald ve prospěch stavební parcely
č. 530 v katastrálním území Tanvald, jejíž
součástí je stavba: Žďár č. p. 107, rodinný
dům podle předloženého návrhu Smlouvy
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o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby.
2) RM schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodou o umístění stavby mezi
městem Tanvald a paní M. podle
předloženého návrhu, týkající se stavby
vodovodní přípojky na části pozemkové
parcely č. 1943 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) v katastrálním území
Tanvald ve prospěch stavební parcely
č. 530 v katastrálním území Tanvald, jejíž
součástí je stavba: Žďár č. p. 107, rodinný
dům.
■■ RM schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti IV-124019898/VB/02 mezi městem Tanvald
a firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly,
týkající se stavby zemního vedení
NN a nové kabelové spojky na části
pozemkové parcely č. 2386 (trvalý travní
porost) v katastrálním území Šumburk
nad Desnou podle předloženého návrhu.
■■ RM rozhodla poskytnout peněžitý
dar ve výši 3 000 Kč SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Dneboh, Dneboh 56,
Mnichovo Hradiště, provést rozpočtové
opatření č. 46/2022 a schválit Darovací
smlouvu č. 30/2022 mezi městem Tanvald
a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Dneboh, Dneboh 56, Mnichovo Hradiště
podle předloženého návrhu.
■■ RM souhlasí se studií „revitalizace
fasád budovy radnice“ a na základě
předložených vzorků doporučuje pro
barvu fasády variantu č. 2 v odstínu
pískové škály.
■■ RM rozhodla schválit Smlouvu
o provedení stavby uzavřenou mezi
městem Tanvald a firmou SIZ s. r. o.,
Velké Hamry 694, 468 45 Velké Hamry,
IČ 27265480 dle předloženého návrhu na
projekt „parkoviště s komunikací ulice
Větrná, Tanvald“ a provést rozpočtové
opatření č. 42/2022:
Kapitálové výdaje
veřejné osvětlení u parkoviště
ul. Větrná
+ 89 000 Kč
kontejnerová stání ul. Větrná,
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Radniční
+ 85 000 Kč
parkoviště ul. Větrná
– 174 000 Kč
■■ RM rozhodla schválit:
a) Smlouvu o dílo na opravu dolního
centrálního kříže na hřbitově na Horním
Tanvaldu uzavřenou městem Tanvald
a MgA. Rolečkem a BcA. Rolečkovou dle
předloženého návrhu;
b) Smlouvu o dílo na opravu vrchního
centrálního kříže na hřbitově na Horním
Tanvaldu uzavřenou městem Tanvald
a BcA. Benešem dle předloženého návrhu.
■■ RM schvaluje Smlouvu
o centralizovaném zadávání veřejné
zakázky na zajištění nákupu a distribuce
plomb a lístků o původu zvěře orgány
státní správy myslivosti podle zákona
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů, číslo smlouvy
(DMS): 522-2022–16233 mezi Českou
republikou – Ministerstvem zemědělství,
IČ 00020478, se sídlem Těšnov 65/17, 110
00 Praha 1-Nové Město a městem Tanvald
dle předloženého návrhu
■■ RM souhlasí s opětovným
prodloužením termínu dodávky nového
projektoru do městského kina a termínu
výkupu starého projektoru do 31. 12. 2022
a schvaluje dodatky č. 3 k příslušným
smlouvám dle předložených návrhů.
■■ RM souhlasí s prodloužením doby
trvání úsekového měření rychlosti
projíždějících vozidel na silnici č. I/10
v obci Kořenov do 31. 12. 2022 a schvaluje:
1) Dodatek č. 4 Podnájemní smlouvy
o pronájmu movité věci číslo smlouvy:
GOR01092020
2) Dodatek č. 4 Servisní smlouvy
o pronájmu movité věci číslo smlouvy:
MY02012019 dle předložených návrhů.
■■ RM rozhodla uvolnit finanční
prostředky na opravu rozvodů vody,
úpravy elektroinstalace a výmalbu
učebny ZŠ Horní Tanvald v budově
č. p. 331, Údolí Kamenice, Tanvald
a provést rozpočtové opatření č. 43/2022,
kterým uvolnila z rozpočtové rezervy
částku 147 270 Kč
■■ RM schvaluje Dodatek č. 2 k Rámcové
příkazní smlouvě uzavřené mezi
městem Tanvald a Josefem Maturou,
M§M Pohřební služba Tanvald, ze dne
24. 10. 2018 o zajištění kompletních
pohřebních služeb v souladu s platnými
právními předpisy, dle předloženého
návrhu.
■■ RM schvaluje:
1) darování koberce KASAK, rok
pořízení 1992, pořizovací cena 18 320 Kč,
inventární číslo 697572000013
Národnímu památkovému ústavu, se
sídlem Valdštejnské náměsti 162/3,
Praha 1 pro státní hrad a zámek Frýdlant,
Zámecká 4001, Frýdlant;
2) darovací smlouvu, týkající se darování
koberce KASAK, mezi městem Tanvald
a Národním památkovým ústavem,
se sídlem Valdštejnské náměsti
162/3, Praha 1 pro státní hrad a zámek
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Frýdlant, Zámecká 4001, Frýdlant podle
předloženého návrhu.
■■ RM povoluje v souladu s ustanovením
§ 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, výjimku z nejvyššího počtu dětí
pro školní rok 2022/2023 následovně:
– MŠ Wolkerova 378, Tanvald, část
Šumburk nad Desnou

1 třída – 25 dětí
– MŠ Radniční 540, Tanvald
2 třídy – 25 dětí na třídu.
– MŠ U Školky 579, Tanvald
3 třídy – 25 dětí na třídu
*RM bere na vědomí „Doporučení péče
o dřeviny /stromy a keře/ ve městě
Tanvald“ vypracované RNDr. Jaroslavem
Týlem.
Upraveno podle obecného nařízení
o ochraně osobních údajů.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva •
Ve velké zasedací místnosti radnice se uskuteční ve středu 14. září od 16 hodin
jednání zastupitelů města.

Sběr nebezpečných odpadů

•

Město Tanvald v souladu s Pravidly pro mobilní sběr nebezpečných odpadů a ve
spolupráci s firmou FCC Liberec provede dne 1. 10. 2022 (sobota) mobilní sběr
nebezpečného odpadu.
Seznam stanovišť a časová rozmezí sběru.

Horní Tanvald
9,00–9,10 hod.
9,15–9,25 hod.

křižovatka ul. k Dubu a Kostelní
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.
10.20–10.30 hod.
10.45–10.55 hod.

křižovatka ul. Popelnická a Vítězná
křižovatka ul. Na Balkáně a Příkrá
křižovatka ul. Vítězná a Lesní (u autobusové zastávky u Žáků)

Český Šumburk
11.05–11.15 hod.

Žďár

11.35–11.45 hod.
11.50–12.00 hod.

ul. Českošumburská u bývalé školy č. p. 68 (křižovatka)
u bývalé hasičské zbrojnice č. p. 49
u střediska TS Žďár 98

Občané města Tanvaldu mohou ve stanovený čas do sběrného vozu bezplatně
odevzdat 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 objednat 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 kontejnerů na drobný elektroodpad.
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Dění v SVČ Tanvald			
Indiánskými pokřiky, vrněním šicích
strojů a šploucháním
vodní hladiny odstartoval první prázdninový měsíc v SVČ. Červenec u nás tradičně patří příměstským
táborům. Svůj týden plný zážitků si kromě
indiánů a švadlenek užili také výtvarníci
a nově i detektivové a malí umělci.
Indiánské pokřiky se ozývaly z dílny, kde
se v rudé tváře proměnili kutilové. Vyrobili
si na to indiánský oděv a čelenku, nezbytného koně, masky či lapače snů. Dokonce se jim podařilo vytvořit i ruční papír.
Když zrovna nepracovali, stříleli z luku,
bubnovali a tančili indiánské tance. A co
by to bylo za indiány, kdyby někde neměli ukrytý poklad? Naši Utajové získávali
za prokázané dovednosti části mapy, která je k němu zavedla. Jednoduché to však
neměli. V patách jim byl proradný bandita Corwel. Nakonec si však poradili i s ním,
a tak mohli být všichni na konci tábora
pasováni na čestné členy kmene Utajů.
Zároveň s indiány v budově trávily svůj
tábor švadlenky, které u strojů rozhodně nezahálely. Ušily si toho spoustu – od
plážových tašek a taštiček na plavky přes
sukně až po sedáky a polštářové mazlíčky.
Některé dokonce zvládly i batůžek. V jednu chvíli však rudoši vykopali válečnou
sekeru a vyplížili se přepadnout bledé tváře o patro výš. Švadlenky ale věděly jak na
ně. Místo tomahavků se vytasily se vším,
co ušily, a udělaly rudochům přehlídku,
čímž odzbrojily zejména mladé indiánky. A tak se budovou nakonec přece jen
rozvoněla „dýmka míru“.

Rybáři svůj tábor tradičně prožívali
u Panského rybníka. Učili se základy rybolovu, poznávali vodní faunu a flóru a rybaření si pochopitelně užívali i v praxi. Za
týden měli na kontě několik parádních
úlovků, ke kterým jim moc gratulujeme.
A aby si také trochu protáhli těla, vyrazili
ve středu na výlet do okolí. Jejich cílem se
stal Muchov a rozhledna Terezínka.

Následující týden se v SVČ řešil trestný čin. Bylo to však naštěstí jen v rámci detektivního tábora. Detektivové to
měli opravdu nabité. Hned v pondělí za
nimi přijel kriminalistický technik, aby je
zasvětil do tajů své práce. V úterý se vydali bystřit svůj důvtip na únikovou hru do
Bedřichova, kde úspěšně odhalili vraha
zmizelého závodníka Jizerské padesátky. Ve středu vyrazili na zkušenou na OOP
Tanvald, kde se dozvěděli spoustu zajímavostí o zbraních, uniformách, vyzkoušeli
si dechovou zkoušku i kamerový systém.
Odpoledne se učili odlévat stopy a zařádili si při Nerf bitvách. Ve čtvrtek si zahráli hru v terénu, kdy pátrali po ztraceném
náhrdelníku Marie Antoinety. Dokonce se
přitom setkali i s knížetem Rohanem, který jim v pátrání pomohl. Poslední táborový den pracovali v laboratoři – porovnávali
vzorky a sestavovali pátrací verze ke čtvrteční hře (děkujeme ZŠ Sportovní za půjčení mikroskopů). A protože byli úspěšní,
dostali kriminalistický certifikát z rukou
policisty z krajské kriminálky. Moc děkujeme všem policistům, kteří se našim detektivům věnovali!
Zároveň s detektivy trávili v SVČ svůj
„příměšťák“ výtvarníci. Nejprve se pro
inspiraci vydali do říše zvířat a rostlin. Užili si oblíbené sprejování, vytvořili papírový
3D obrázek a polštářkovou sovičku. Druhý
den vyráběli mýdla s bylinkami, vyzkoušeli odlévání sádrového odlitku a díky kouzlu z bublin vytvořili květy hortenzií k nádherným květinovým kolážím, které se jim
moc povedly! Ve středu „přičichli“ ke street
artu. Vytvořili si svůj 3D tag a posprejovali
obří překližková písmena SVČ, kterými se
budeme pyšnit na různých akcích. Úspěch
měla i čtvrteční módní laboratoř podle
Pieta Mondriana, kdy si holky a jeden mladý pán „mondrianovsky“ pomalovali tašky,
vytvořili placky na triko a originální čelenky z brček. V pátek se batikovalo a dokončovaly se rozdělané práce. Odpoledne pak
patřilo módní přehlídce a výstavě všeho,
co výtvarníci za celý týden stihli vytvořit.
Ve výtvarném duchu se nesl i poslední červencový příměstský tábor – Letní
ateliér, při kterém kluci a holky nahlédli do nevšedního světa moderního umění. Inspirovala je díla slavných i méně známých umělců, zároveň přitom objevovali
i různé kouty naší planety. Začali výletem
do Bretaně za Kupkou, Zrzavým a Gauguinem, který je inspiroval k prožitkově
vytvořenému 3D moři. Po návratu z Francie vyrazili ještě dál – Orient expresem až
na Dálný východ, aby si po vzoru Zdeňka
Rykra přivezli z cesty (a oblíbeného tržiště) několik suvenýrů, z nichž pak sestavili
vzpomínkovou asambláž. Ve středu obdivovali čistou krásu krystalů, kterým kdysi propadl Wenzel Hablik. Pak si pohráli
s krystaly ledovými a inspirováni Hablikovým dílem Křišťálový hrad v moři stavěli
ledové zámky, jež pak obarvovali. Pomocí vodní lázně, tuší a oleje vykouzlili další
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obrázek podle tohoto umělce. Ve čtvrtek
se přesvědčili o tom, že umění může být
„k sežrání“, a to i doslova. Po vzoru Venduly Chalánkové vytvořili papírové chlebíčky a další dobroty, které pak servírovali ve
vlastních restauracích. A vzpomněli si i na
Zdeňka Rykra, jenž měl co dočinění nejen
s cestováním, ale i s čokoládovnou Orion
(jeho mouřenína na tyčince Kofila můžeme obdivovat dodnes). A tak se malovalo roztavenou čokoládou po bílém talíře.
Tyto obrázky se však bohužel nedochovaly. Poslední den se táborníci prostřednictvím internetu mrkli do fascinujícího světa sochaře Krištofa Kintery. Inspirováni
jeho dílem Postnaturalia si z lega poskládali město superhrdinů, které pak nechali
ožít při stínovém divadle. Odpoledne patřilo výstavě všech dílek, která během tábora malí umělci vytvořili, a vernisáži pro
rodiče.

Děkujeme všem klukům a holkám, kteří
si s námi v červenci užili své táborové dny.
Na fotky se můžete podívat ve fotogalerii
na www.svctanvald.cz nebo na Facebook
profilu Středisko volného času Tanvald.
V tuto chvíli nás čeká ještě jeden příměstský tábor – Toulavé boty, které se letos
netradičně odehrají až na konci prázdnin,
a pobytový tábor v Českém ráji. O zážitky se s vámi rádi podělíme v příštím čísle
Zpravodaje.
Přihlašování na kroužky šk. roku
2022/2023
Přihlašování na kroužky bylo na našem
webu spuštěno 29. srpna 2022. Vybírat
můžete z kroužků sportovních, výtvarných, hudebních i jiných. Jejich přesná
nabídka je k dispozici na našem webu, FB
profilu a vývěsce, dostane se i do škol. Přihlášení je třeba uskutečnit přes klientském centru na www.svctanvald.cz.
Tanvaldské slavnosti
I letos se s vámi potkáme na Tanvaldských slavnostech, které se uskuteční druhý zářijový víkend. Tentokrát však chystáme trochu něco jiného než v uplynulých
dvou letech. Nechte se překvapit. Už teď
ale můžeme slíbit, že si s námi zasportujete, zahrajete a něco si vytvoříte. Chybět
nebude ani oblíbené malování na obličej a tradiční prodej výrobků z naší dílny.
Těšíme se na vás!
Přejeme všem krásné „babí léto“ a těšíme se na společné zážitky v novém školním roce.
Za SVČ Alena Bartovská
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Dění v RC Maják Tanvald		
Čtvrtek
9.00–12.00 program pro rodiče s dětmi
zaměřený na ekologickou výchovu, dílna,
zdravotní cvičení
19.00–20.15 zdravotní cvičení pro ženy
s Rozárkou
15.30–17.30 první čtvrtek v měsíci –
Senior klub II. – setkávání babiček
a dědečků

Programová nabídka:
www.centrumajak.cz
Facebook:
Rodinné centrum Maják, Tanvald
O prázdninách jsou hlavním tématem
Majáku letní příměstské tábory – programy pro menší děti s cílem smysluplného
trávení jejich volného času. Letos proběhly čtyři týdny, od 18. července do 19. srpna
v duchu těchto témat: Svět pohádek, Cestou necestou, Máme rádi zvířata a Sporťáci. Obsah táborů byl pestrý, od kreativních
aktivit přes pohybové činnosti, chvíle plné
dobrodružství, legrace a napětí až po získávání nových znalostí a sociálních dovedností, respektu a porozumění. Součástí programů byly zároveň zajímavé výlety.
Fotografie z jednotlivých tématických týdnů si můžete prohlédnout na našich facebookových stránkách. Tábory byly finančně přístupné všem místním rodinám a to
díky městu Tanvald, které získalo dotaci
Ministerstva vnitra v Programu prevence
kriminality na místní úrovni 2022 a využilo služby RC Maják k realizaci projektu
Tanvald – Preventivní prázdninové programy v Majáku 2022.
Mimo táborů proběhlo v RC Maják v létě
několik setkání rodin s nejmenšími dětmi, buď přímo v Majáku, nebo na přilehlé
zahradě.

Pátek
9.00–12.00 Baby Club – setkávání
maminek a jejich miminek, prostor pro
vzájemné naslouchání, sdílení, výměnu
zkušeností. Děti mají možnost vyzkoušet
si dorozumívání s ostatními dětmi při
různých hrách a mají také příležitosti
je pozorovat a inspirovat se. Jedná se
o přirozené setkávání a seznamování se
s jinými než rodinnými podmínkami.
Dále připravujeme tradiční akce jako
tématické dílničky, výlety po okolí v rámci eko aktivit, dýňování, relaxační Den pro
ženy, Mikulášskou, přednášky pro pěstouny i pro veřejnost, atd…
Pro aktuální informace o akcích sledujte
náš web, facebookovou stránku a e-mail.
Pokud se chcete stát členem / členkou
RC Maják, zastavte se za námi v centru.
Členský poplatek činí 400 Kč na půl roku,
600 Kč na celý rok. Členky neplatí vstupné na dopolední programy (kromě středy)
a mají zvýhodněné vstupné na akce RC.
Předškolní příprava
V Majáku běží dva programy zaměřené
na předškolní přípravu dětí:
■■ Trénink jazykových schopností dle
B. K. Elkonina se speciální pedagožkou
a logopedkou Mgr. Janou Hýskovou
(tel.: 607 776 314)
Trénink podporuje fonematické uvědomování, uvědomování si hláskové struktury jazyka a schopnost vědomé manipulace s těmito hláskami. Program je vhodný

Od září startují standardní programy:
Pondělí:
9.00–12.00 dopolední hernička, po 13.00
předškolní příprava
Úterý:
9.00–12.00 program pro rodiče s dětmi
zaměřený na rozvoj řeči (písničky, říkadla,
rytmizace), podpora sociálních vztahů,
sdílení problémů, výměna zkušeností
16.00–18.00 odpolední setkávání rodin,
svépomocná skupina, po 14:00 hod.
předškolní příprava
Středa:
9.00–12.00 hravá a tvořivá dopoledne pro
předškoláky (bez rodičů) – informace na
čísle: 607 916 131
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pro děti z běžné populace jako stimulační program, pro děti s odloženou školní
docházkou, děti s potížemi s osvojováním
čtení a psaní ve škole, pro děti, jejichž rodiče jsou dyslektici, pro děti z málo podnětného nebo cizojazyčného prostředí.
■■ Předškolní příprava s využitím
odborných metod se speciální
pedagožkou Mgr. Jitkou Žáčkovou
(tel.: 777 942 577). Jde o rozvoj
grafomotorických dovedností, rozvoj
sluchového a zrakového vnímání, rozvoj
paměti, pozornosti, slovní zásoby. Vhodné
pro děti z běžné populace jako stimulační
program, pro děti s odloženou školní
docházkou, děti s potížemi s osvojováním
čtení a psaní ve škole.
Cena za lekci je v obou případech 90 Kč.
Za lekci logopedické reedukace (dyslálie, dysfázie, porucha plynulosti řeči), kterou poskytují obě speciální pedagožky, je
50 Kč za 30 minutovou lekci.
Pro rodiny evidované v hmotné nouzi
zdarma.
Psychoterapie
Pro využití služby kontaktujte
psychoterapeutku, Mgr. Stěhulovou,
tel.: 774 953 877
Mediace
Pro řešení sporů, konfliktů lze využít
službu mediátora, Ing. Černou,
tel.: 723 573 080
Péče o pěstounské rodiny, doprovázení
a poradenství pro ohrožené rodiny v RC
Maják
klíčová pracovnice pro pěstounské rodiny:
Bc. Andrea Josífková, tel.: 739 080 722
doprovázející pracovník ohrožených
rodin: Mgr. Michaela Fričová,
tel.: 731 653 868
poradna pro ohrožené rodiny: Mgr.
Libuše Rydvalová, tel.: 774 825 085, středa
9 až 11 hodin
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BIKEnWALD – srdcová záležitost		

•

Ve dnech 29. a 30. července 2022 u nás
v Tanvaldu proběhl cyklistický festival
BIKEnWALD (čti bajkenvald). Akce vychází
z osmého ročníku kultovního adrenalinového závodu Bobovka Cup, jež se tradičně
jede v Bikeparku Bobovka korytem bývalé bobové dráhy. Naše organizace DH-FR
racing Tanvald spojila síly s dětským cyklistickým oddílem North Bike Club a společně jsme připravili nabitý dvoudenní program. Pátek a sluncem zalitý Kemp

Tanvaldský Špičák byl ve znamení prvních
oficiálních závodů na nově vybudovaném
asfaltovém pumptracku pod názvem Bezdoteku.cz Pumptrack Race. Zúročit své
pohybové dovednosti na kole přijelo celkem šedesát devět závodnic a závodníků
včetně těch nejmenších na odrážedlech.
Absolutně nejrychlejším se stal úřadující mistr světa ve fourcrossu Tomáš Slavík
ze stáje RedBull. Páteční program přinesl také trailový závod 4Soft Cup, který byl
určený holkám a klukům od 8 do 14 let. Na
start lesního trailu FlowRider se postavilo dvacet devět odvážlivců, z nichž patnáct
nejrychlejších se nominovalo na Bobovka
Cup vol.8. Za přítomnosti všech závodníků
a fanoušků proběhlo slavnostní vyhlášení
výsledků a předání cen. Následoval odlehčený doprovodný program a odpočinek na
sobotu.

Druhý den festivalu BIKEnWALD byl až
do odpoledních hodin ve znamení sychravého počasí s dešťovými přeháňkami.
Po deváté hodině odstartovala XC Šestihodinovka. Závody čtyřčlenných týmů na
horských kolech určené pro muže, ženy
i děti. Velkých obdiv všem, kteří dorazili bojovat na atraktivním crosscountry
okruhu v okolí kempu. Team Plameňáci
CMC za šest hodin zajel celkem třicet dva
kol a vybojoval tak první místo. Vzhledem
k počasí poklona a respekt všem týmům!
Okolo dvanácté hodiny za mírného deště a přicházejících fanoušků do lesů pod

Malým Špičákem mohl odstartovat osmý
ročník Bobovka Cup. Téměř stovka jezdců, od základu přestavěná trať Bikeparku Bobovka, rodinná atmosféra, hlasitá
podpora fanoušků, zvuk píšťalek signalizujících průjezd závodníků, vysoká rychlost, adrenalin, vůně lesa, uzenek, langošů, a buřtguláše… to byl opět legendární
Bobovka Cup. Absolutním vítězem a nejrychlejším závodníkem se stal Dominik BAK (team DOOKIE BIKE) s časem
01:05,25. Slavnostní ceremoniál a předání
cen proběhlo tentokrát v kempu a s parádní atmosférou. Tím ale program festivalu zdaleka neskončil. Na přítomné čekalo
překvapení v podobě tomboly, kde hlavní
cenou bylo nové horské kolo CROSS v hodnotě 20 000 Kč od Cycology Bike Shop
a dalších pět hodnotných cen od partnerů.
O dech beroucí zážitek se postarali borci ze Steezers Internacional a olešnický
rider Jaroslav Palouš, kteří předvedli freestylovou show se skoky do nafukovacího
dopadu. To už byla rozjetá nabitá afterparty kapel PLÁN B (TNV), FLASHBACK (HK),
DWTK (ŽB) a STELLAR (LBC). Celý festival
pak zakončil jedinečný DJ Hrusha a jeho
saxofon. Nezbývá než konstatovat, že akce
se až na počasí, vydařila na jedničku.
Tímto děkujeme vám všem, kdo jste společně s námi ukousli svůj volný čas a vložili ho do něčeho smysluplného a v našem
okolí potřebného. Dále velký respekt
všem, kdo jste před závody pomáhali dát
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bobovce nový kabát a vám všem, kdo jste
šli kolem a podporovali nás. Tanvald má
tak sportovně-kulturní akci, kterou nám
ostatní mohou závidět. Poslední poděkování míří místním firmám a institucím:
Městu Tanvald společně s TS Města Tanvald, SDH Střední Smržovka, 4Soft s. r. o.,
TENEO 3000 s. r. o., Ekofarma Tanvald, Jan
Mašek Pekařství, Vaše Sámoška, Reklama-Tisk SATO Tanvald, Místní skupina
ČČK Tanvald, Horská Služba Jizerské Hory.
Pánům: Michal Tůma, Jan Němec, Lukáš
Černý a František Berka.
Za celý realizační team
Jan Cigler – Cigi

Tanvaldský minigolf
na MČR nevyšel
naprázdno
•
Žákyně Štěpánka Tupá přehrála všechny ženy! Ve dnech 21. až 23. července se
na pražském Tempu uskutečnilo Mistrovství České republiky v minigolfu. Svá želízka zde měli i tanvaldští hráči. Nějaký čas
uplynul, kdy sbírali tanvaldští hráči větší
úspěchy, a popravdě jsme ani v letošním
roce žádný zázrak nečekali.
Ale opak se stal pravdou – dcera našeho
hráče Radka Tupého Štěpánka ve své kategorii žákyň až po rozstřelu o vítězství získala „jen” stříbro. Tento moment ji možná
naladil a nažhavil do absolutní kategorie,
kam se dostala nejlepší šestnáctka žen.
Postupně se prokousávala přes soupeřky
stále lepším výkonem až do finále, kde si
poradila i s velmi zkušenou mnohonásobnou mistryní ČR Dagmarou Hirschmann.
Získala tak titul Absolutní Mistryně České republiky v kategorii žen. Moc a moc
gratulujeme!
-LINO-
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V Tanvaldu byl otevřen unikátní areál pevných
kontrol s místními příběhy
•
Během jara vznikl v Tanvaldu za podpory města a Českého svazu orientačních
sportů unikátní areál pevných kontrol.
Je k dispozici celoročně, neplatí se žádný
vstup a je vhodný pro rodinnou procházku, sportovce i turisty. První zájemci už si
areál velmi oblíbili.
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 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.
Celkem 12 různorodých míst
Začít můžete velmi jednoduše. Buď si
můžete stáhnout map na webu https://
www.tanvald.eu/apk, nafotíte si tabuli před kempem Tanvaldský Špičák nebo
získáte tištěnou verzi v kempu Tanvaldský

Špičák, IC Tanvald či na ZŠ Sportovní. Na
mapě najdete dohromady dvanáct kontrolních stanovišť různých obtížností, které
může člověk navštívit v libovolném pořadí.
Pochopitelně není podmínkou absolvovat
všechny kontroly, můžete si vybrat pouze
některé. Na každé kontrole jsou kleštičky,
které použijte jako označení průchodu do
mapy. Začátek a konec vašeho dobrodružství může být kdekoliv, ale oficiální start je
pak před kempem Tanvaldský Špičák.
Zaběhněte si trať na čas s aplikací
www.iOrienteering.com
Na každé kontrole najdete QR kód, který při načtení zaznamená čas. Proto pokud
váš výkon budete chtít změřit, stáhněte si
aplikaci iOrienteering do vašeho mobilního zařízení. Začněte před areálem kempu Tanvaldský Špičák načtením QR kódu
SETUP. Až budete připraveni, načtěte START a můžete vyrazit do terénu hledat jednotlivé kontroly. Na každé kontrole vyfotíte také QR kód, aby se vám načetly
příslušné body a zaznamenal čas. Po šťastném návratu nezapomeňte označit CÍL,
také před autokempem Tanvaldský Špičák. Za každou kontrolu dostanete určitý
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počet bodů (podle obtížnosti), a tak také
není potřeba být na všech místech.
Poznávejte Tanvaldsko pomocí kontrol
Tanvaldsko je region fantastické přírody, bohaté historie a unikátních příběhů.
Na každé kontrole najdete kromě označení stanoviště také zajímavý příběh z místního prostředí.
Jak na mapu pro orientační běh
Mapa pro orientační běh, kterou v rámci areálu pevných kontrol využijete, je velmi specifická. Najdete v ní veškeré cesty
a pěšinky, domy, elektrická vedení, kameny, skály nebo kupky. Stejně tak jsou tu
označené různé typy vegetace – čím zelenější, tím je místo hůře prostupné (nachází
se tu nepříjemný podrost nebo hustý les).
Naopak bílá na mapě značí velmi dobře
běhatelný les. Žlutě jsou znázorněny louky, paseky nebo pole. Jednotlivé kontroly
jsou pak znázorněné růžovým kroužkem.
Adresa: Pod Špičákem 650, 46841 Tanvald
Telefon: +420 608 324 456
e-mail: jpicek@orientacnisporty.cz
Web: www.tanvald.eu/apk
-red-
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Tanvald se zapojí
• do prestižního
A pocit vítěze?
Mezinárodního
„Obrovská radost a slzy dojetí!“
výzkumu dospělých
Co obnášela tvoje příprava?
„Tvrdý a poctivý trénink hlavně s taťkou, PIAAC
•

Dvě zlaté medaile pro Ditu ze světového
šampionátu		

pomoc hráčů TJ JiskraTanvald a TJ Spartak Smržovka. Za přípravu děkuji především tátovi (i mamce za podporu) a panu
Bradáčovi.“
A nám už jen zbývá poděkování za
skvělou reprezentaci nejen tanvaldského
sportu, ale také České republiky.

Ve dnech 19. až 26. června 2022 probíhala v Nymburce soutěž Down Syndrome,
World Championships.
Tanvaldské sportovce opět skvěle reprezentovala ve stolním tenisu Dita Anderová. V soutěži čtyřher – mixu získala společně s Joäem Soldadem svoji první zlatou
medaili a následně v soutěži jednotlivců
druhou zlatou medaili.
Po návratu odpovídala v krátkém rozhovoru na pár otázek:
Jaký to byl pocit, když jsi po tak dlouhé
covidové pauze opět nastupovala
k soutěži?
„Zpočátku jsem byla hodně nervózní, po
úspěšných zápasech nervozita postupně
opadávala.“
Uklidnilo tě vítězství v mixu?
„Ano, po tomto vítězství jsem už věřila
v další úspěch.“
Jaká byla atmosféra před singlem?
„Velmi napjatá, protože jsem ve finále
nastupovala proti favoritce. Navíc ji její tým
podporoval až nepříjemně hlasitě.“

Díky tomuto vítězství se Dita nominovala na Global Games 2023, které se budou
konat ve francouzském Vichy.
V rámci tohoto mistrovství naši atleti na
stadionu v Mladé Boleslavi přidali jednu
zlatou (vrh koulí – ženy), jednu stříbrnou
a dvakrát bronzovou v triatlonu žen.
Mistrovství světa se zúčastnilo sto dvacet sportovců ze čtyř kontinentů. Organizace byla vynikající, medaile předávali významní představitelé českého sportu.
Organizačnímu výboru předsedal Daniel Pokorný, manažerkou mistrovství byla
Lucie Francová.
Hry probíhaly pod záštitou:
■■ ČSMPS (Český svaz mentálně
postižených sportovců)
■■ SUDS (Sportovní unie sportovců
s down. synromem)
■■ IAADS ( Mezinárodní atletická asociace
pro osoby s down.syndr.)
■■ ITTADS (Mezinárodní asociace
stolního tenisu pro osoby s down. syndr.)
– ta existuje od roku 2015 a ČR je členem
od roku 2018, kdy Dita získala své první
medaile ze světového šampionátu.
Do dalších soutěží přejeme hodně
úspěchů!
-red-

NATANKUJTE
ZADARMO
s Českým rozhlasem Liberec
Po celé září vyhrávejte v našem
vysílání poukázky na pohonné hmoty
v hodnotě 1 000 Kč!
102.3 FM

107.9 FM

R-LBC
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Během září 2022 až července 2023 bude
v Tanvaldu probíhat prestižní Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, který pořádá
Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj (OECD). Česká republika se výzkumu účastní společně s více než třiceti
zeměmi z celého světa. Výzkum realizuje
Národní pedagogický institut ČR z pověření Ministerstva školství.
Na vybrané domácnosti se v této době
obrátí tazatelé výzkumných společností
STEM/MARK a MEDIAN. Rozhovor s tazatelem bude trvat přibližně dvě hodiny. Každý respondent obdrží za účast ve
výzkumu finanční odměnu 800 Kč. Pro
úspěch výzkumu je zásadní, aby se co nejvíce oslovených domácností do výzkumu zapojilo, neboť jsou vybrané právě ony
a podle mezinárodní metodiky nemohou být nahrazeny. Data budou uchována jako přísně důvěrná, budou zpracována hromadně a použita výhradně pro účely výzkumu.
-red-

Náš táta šel na
houby, jestli on tam
zabloudí…
•
Tak tuto básničku zná asi každý, ale už
ne každý domýšlí, co se za těmi slovy skrývá. Houbaření, sbírání borůvek i ostružin
a stejně tak i turistika, to vše by se mělo
provozovat s rozmyslem. Vzít si pití a svačinu a případně i další oblečení, kdyby se
změnilo počasí. Pokud užíváte nějaké léky,
mít je vždy při sobě. V dnešní době už by
neměl být problém mít s sebou mobilní
telefon s dostatečně nabitou baterií. Při
záchraně života jde o minuty. Pro rychlý příjezd záchranné služby, nebo přílet
vrtulníku je důležitá přesná znalost místa
zásahu. K tomu slouží aplikace „Záchranka“, kterou lze velmi jednoduše nainstalovat do mobilního telefonu. Aplikace je
přímo napojena na systémy záchranných služeb v ČR. Po stisknutí nouzového tlačítka vytáčí číslo 155 a zároveň odesílá záchranářům nouzovou zprávu s vaší
polohou a dalšími informacemi. Až telefonické spojení s linkou 155 zajistí 100%
výjezd posádky ZZS. Pokud se nacházíte na
horách, aplikace Záchranka to podle GPS
signálu sama rozezná a odešle nouzovou
zprávu i Horské službě v dané oblasti. Bližší informace naleznete na internetu www.
zachrankaapp.cz
-red-
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• Milostivé léto II

Hasiči hasili, ačkoliv nehořelo
Ano, tentokrát hasiči nehasili žádný
požár, ale pouze velkou žízeň. A ne svoji.
Druhý prázdninový víkend totiž opět patřil country zábavě, kterou uspořádali hasiči ze Šumburku. Tato skvělá akce už si získala své fanoušky, a tak nebylo divu, že už
od vystoupení první kapely bylo návštěvníků víc než dost. A počty se stále zvyšovaly, takže v podvečer už byla nouze i o místa
k sezení. Na podiu se vystřídaly hned čtyři kapely. Hudební maratón zahájila skupana Koháti, následovala skupina Nakoleni a hned po ní nastoupili Vejlupci. Pak

následovali všemi očekávaní Mříčenští muzikanti. Na tričku měli nápis „Jsem
v pohodě, jsem z Mříčné“ a opravdu tomu
tak bylo. Byli úžasní! Na závěr samozřejmě
nesměl chybět známý Kompress. Skvělá
hudba rozproudila hosty natolik, že došlo
i na tanec. Hasiči pilně dodávali tekutiny
i něco dobrého k zakousnutí. Zábava trvala do pozdních nočních hodin a nikomu
se nechtělo odcházet domů. Byl to úžasný začátek léta, za který hasičům všichni
děkujeme!
-vlakod-

Tanvaldské děti lenošit nebudou
Září a začátek školního roku je tradičně
spojen s dětským sportováním a zábavou.
Nejinak tomu bude i letos. Organizátoři a pomocníci ze Střediska volného času,
ZŠ Tanvald, Sportovní, TJ Tanvald, Města Tanvald chystají na středu 7. září tradiční dětský závod v Kempu Tanvaldský
Špičák Minimuchovman, týden na to ve
středu 14. září zase ožije Městský stadion
a děti se můžou těšit na zábavné sportovní

odpoledne. A až děti po prázdninách trochu přivyknou režimu ve školkách a školách, tak opět rozjedeme celoroční seriál
závodů O pohár běžce Tanvaldu. Termíny, propozice a další informace najdete
na www.zstanvald-sportovni.cz. Přijďte
si zasportovat a užít si začátek školního
roku, těšíme se na Vás.
Jana Tůmová

Poutní slavnost		
V neděli 26. června se konala poutní
slavnost ke sv. Petru a Pavlu, patronům
hornotanvaldského kostelíka.
Mši svatou celebroval hornotanvaldský
farář Mgr. Pavel Ajchler. Velké díky patří
ZUŠ Tanvald v čele s paní učitelkou Zuzanou Schořovskou, ta se sborem senior
akademie doprovázela celý obřad písněmi
I know the Lord, Ave Maria, Shaffy Cantate
a Oh, when the Saints. Žalm zazpívala naše
členka Lenka Procházková.
Maminky s dětmi z Misijního klubka

•

•
Kořenov-Příchovice měly u kostela misijní
stánek s výrobky. Zde se vybralo na Papežské misijní dílo dětí 3 300 Kč. Všem podporovatelům děkujeme.
Děkuji Zdravé výživě Tanvald za darovanou kávu, farnicím za výborné koláčky
a panu Jiřímu Stejskalovi za fotky.
Po bohoslužbě přijel farníky pozdravit
i devadesátiletý arciděkan ze Železného
Brodu, Zdeněk Maryška, který na Horním
Tanvaldě působil.
MDDr. Daniela Šebestová

Ohlédnutí za Zavízofestem		
V sobotu 25. června proběhl na centrálním parkovišti v Tanvaldě rockový festival Zavízofest. Velký dík patří sponzorům,
Šumburským hasičům i všem dobrovolníkům nejen z Červeného kříže, kteří nám
pomohli zajistit bezproblémový průběh
Zavízofestu. No a samozřejmě kapelám
a všem návštěvníkům, kteří se přišli podívat. Těšíme se zase za rok na viděnou.
-red
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•

Lidé, kteří uvízli v dluhových pastech,
budou mít opět díky Milostivému létu II,
možnost splatit pouze jistinu, tedy původní dluh, a jednorázový poplatek exekutorovi. Veškeré úroky, poplatky advokátům
či penále, které mnohdy mnohonásobně převyšují výši původního dluhu, jim
budou odpuštěny. Příležitost vyřešit svízelnou situaci bude po dobu tří měsíců, od
1. září 2022 do 30. listopadu 2022.
Podmínkou využití Milostivého léta II
je zahájení soudně vymáhané exekuce
před 28. říjnem 2021. Ta musí být vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být: zdravotní pojišťovna,
Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské
nemocnice, městské dopravní podniky
a další obecní, krajské či státní organizace.
Co je potřeba udělat
■■ Od 1. září 2022 do 15. listopadu 2022
doručte exekutorovi doporučený dopis,
ve kterém ho informujte, že využíváte
Milostivé léto. V dopise požádejte
o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla
účtu, na který máte zaslat peníze. Vzor
dopisu najdete na milostiveleto.cz.
■■ Od 1. září do 30. listopadu 2022 zaplaťte
na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek
1 815 Kč (částka musí být na účtu
exekutora do 30. listopadu 2022).
Za jakých okolností nelze Milostivé léto
využít?
■■ Milostivé léto II nelze využít na
exekuce pro dluh vůči soukromoprávním
věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy
u operátorů nebo nájmy soukromých
majitelů bytů apod.). To neplatí
v případě, kdy se soukromoprávní věřitel
k Milostivému létu dobrovolně připojí.
■■ Ani v případě dluhů, které odkoupil
soukromoprávní subjekt – např.
dluh původně u dopravních podniků,
odkoupený inkasní společností.
■■ Pokud dluh ještě není v exekuci,
nebo je v exekuci, která byla zahájena po
28. řijnu 2021.
Potřebujete poradit?
■■ Na webu milostiveleto.cz si můžete
zkontrolovat, zda se na vaši exekuci
Milostivé léto vztahuje. Najdete tam další
doplňující informace.
■■ Dotazy můžete psát také na e-mail
jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
■■ Nebo nám zavolejte od pondělí do
pátku (9 až 22 hodin.) na naši Help linku
770 600 800.
-red-
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Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem
Začít žít v cizí zemi není jednoduché.
Základem je naučit se jazyk.Před třemi
měsíci odstartoval v knihovně Tanvald
základní kurz češtiny pro Ukrajince, kteří
bydlí v Tanvaldu a okolí. Přihlásilo se do něj
dvacet šest lidí. Lektorování kurzu se ujala paní Eva Hovorková, která má dlouholeté zkušenosti s výukou jazyků. Kurz probíhal dvakrát v týdnu. Během tohoto tříměsíčního období se několik lidí vrátilo zpět
na Ukrajinu, zbytek úspěšně kurz absolvoval celý. Po ukončení jsme rozdali účastníkům kurzu dotazník, abychom zjistili, jestli splnil tento kurz jejich očekávání. Všichni zvládnou základní komunikaci, snaží
se číst českou literaturu a někteří si našli
zaměstnání. Tři absolventky kurzu nám
o sobě pověděly více:
Paní Patrakeieva Vita:

Slečna Kseniia Patrakeieva:

• Akce v knihovně
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Státní svátek ČR – Den české státnosti,
výročí zavraždění sv. Václava v roce 929 –
výstavka knižních titulů z našeho fondu ve
vstupní části knihovny

Kyjev, kde jsem se narodila a absolvovala střední školu, je krásné město. Ale i tady
se mi moc líbí. Mám ráda hudbu, v Kyjevě jsem absolvovala hudební školu, hraji
na saxofonu. A letos na jaře jsem úspěšně
udělala přijímačky na pražskou konservatoř. Moc se těším na školu, na Prahu.
Chápu, že potřebuji dobře umět češtinu, bez toho se nedá dál studovat. Teď
během léta jsem navštěvovala jazykový
kurz v tanvaldské knihově, kde nás učila
paní profesorka Hovorková správně mluvit, základním pravidlům pravopisu. Kromě toho jsem absolvovala kurz češtiny pro
úplné začátečníky v Jablonecké jazykové
škole Educa. Musím ještě hodně pracovat,
hodně se učit, ale myslím, že to zvládnu.
Paní Olha Obšarska

Narodila jsem se v Charkově, ale poslední dobou jsem bydlela s rodinou v Kyjevě.
Pracovala jsem v ekonomickém oddělení.
Do Čech jsme přijeli ještě v březnu. Z Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině nás odvezli do chaty Panorama v Rejdicích. Je to moc hezké rekreační středisko, kolem nádherná příroda, klid, samota.
Majitelé ubytovacích prostorů pán a paní
Martinkovi jsou milí lidé, snažili se nám
vytvořit domácí atmosféru. Samozřejmě bylo to tam moc hezké, ale od samého
začátku pobytu v ČR jsem se snažila najít
možnost pracovat. Mohu k tomu dodat, že
nechápu ty Ukrajince, co žijí tady ze sociálních dávek, jen se potulují po městech,
obchodech a polehávají celé dny u vody na
koupalištích. Možností práce vždy existují,
stačí jen chtít.
Nikdo nenabídne manažerské pozice
lidem, kteří neumějí jazyk, to jsem chápala. A proto jsem si vzpomněla na své studentské roky, kdy jsem si přivydělávala brigádou v charkovské nemocnici jako
sanitářka. V tanvaldské nemocnici byla
volná pracovní místa na tuto pozici. Od té
doby tam pracuji.
Jsem moc vděčna vedení města Tanvald,
že organizovali tady v městské knihovně
kurz češtiny pro Ukrajince. Znalost jazyka
potřebuji nejen v zaměstnání. Administrace nemocnice mi vyšla vstříc. Ve dnech,
kdy jsem na hodinách češtiny, mě omluvili
z práce, podporují mojí snahu naučit se váš
jazyk. Myslím, že mi to jde dobře, už mám
určitou slovní zásobu, snažím se v práci
více komunikovat s kolegy a s pacienty.

•

Pocházím z malého městečka v Poltavském krájí. Mám vysokoškolské vzdělání a pracovala jsem tam jako učitelka na
prvním stupni a také jako logoped. Když
jsme s dcerou dorazili do Čech, ubytovali nás v malé vesničce u Benešova u Prahy. Jsem ráda, že se nám naskytla možnost
přestěhovat se do Tanvaldu, tady je více
pracovních příležitostí. Chtěla bych tady
zůstat a pracovat ve školství. Protože dobře neumím česky, zatím to nejde. Jen jsem
se dozvěděla o kurzu češtiny pro cizince
v Městské knihovně Tanvald, ihned jsem
se přihlásila. Zároveň jsem se přihlásila
i do kurzu češtiny pro cizince, který probíhá v jazykové škole v Jablonci nad Nisou.
Během jarních měsíců jsem jako dobrovolnice pracovala v rodinném centru
Maják v Tanvaldě. Koordinátorka centra,
předsedkyně rady spolku paní Věra Černá podpořila náš nápad založit zájmovou
skupinu, kde by měly možnost se scházet ukrajinské maminky s dětmi. A zároveň jsem prováděla arteterapie pro ty nejmenší. Také jako dobrovolnice pomáhám
v oddělení sociální práce a sociálních služeb Tanvaldu v případě, kdy se vyskytnou
nějaké problémy s Ukrajinci.
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Tanvaldská
koupaliště a bazény •
Než začnu vyprávět o koupalištích a bazénech, vrátím se ještě k článku z minulého čísla s názvem „Z historie Okresního soudu v Tanvaldě“. V článku se objevily hned dvě chyby. První je ve
jménu soudce JUDr. Vulterýna. V soudcově jménu má být správně uvedeno tvrdé
„y“. A ještě jedna nepřesnost. Soudce JUDr.
Vulterýn na tanvaldském soudu před válkou nepracoval. Za tyto chyby se čtenářům
omlouvám.
A teď již k těm zmiňovaným koupalištím a bazénům na území dnešního města
Tanvald. V současnosti je v Tanvaldě jedno
funkční venkovní koupaliště v České ulici a jeden krytý bazén v bývalé tělocvičně
v budově gymnázia. Za naprosto ideálního stavu, kdy každý projednávaný návrh
by byl realizován, stálo by na území města
Tanvaldu celkem šest venkovních koupališť a čtyři kryté bazény.
První a nejstarší venkovní koupaliště bylo vybudováno v roce 1923 na potoce dnes zvaném Rejdický, pod sokolovnou
v Českém Šumburku. A proč dnes zvaném?
Na jedné z map z roku 1945 je u potoka, kde
bylo koupaliště, uvedený název Kovářský.
Koupaliště vystavěli místní sokolové za
částku 18 000 Kč. Navštěvovali je lidé jak
ze Šumburku, tak i z nedalekých Velkých
Hamrů. V šedesátých letech se v místě
u hráze vytvořily v betonu trhliny a v zimě
v nich zmrzlá voda hráz roztrhla. Koupaliště už nebylo opraveno a dnes jsou na jeho
místě pouze části betonových obvodových
stěn zčásti zakryté nánosy říčního písku
a bahna.
Další koupaliště se nachází v dnešní ulici Česká. O koupališti se několikrát zmiňuje i Obecná památní kniha města Tanvaldu. Byla zakoupena parcela za 130 000 Kč.
Stavbu koupaliště svěřily severočeské
společnosti pro vodovodní stavby v Ústí
nad Labem za cenu 311 194 Kč. Vrchním dozorem pověřen přednosta stavební správy z Liberce rada Herkelbacher.
Koupaliště bylo vybudováno v roce 1930
v období hospodářské krize. Říká se, že se
jednalo o jednu ze staveb, které nabízely
nezaměstnaným alespoň nějaký výdělek.
Náklad 320 000 Kč, rozpočet byl překročen o 83 000 Kč. Po dostavbě městského
koupaliště v České ulici zde byla dřevěná skokanská věž a dřevěný objekt se šatnami. Přístupová cesta ke koupališti byla
shodná s tou dnešní. Koupaliště bylo vpravo od cesty při pohledu od silnice. Vlevo
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Obrázek uveřejněný v informačním letáku
v r. 1979. Celková podoba sportovního areálu
pod hotelem Bon
od cesty bylo hřiště pro plážový volejbal.
Oproti tomu současnému bylo směrově
otočeno o devadesát stupňů, delší strana
hřiště byla podél cesty. Časem byla dřevěná věž nahrazena kovovou. Část dřevěné věže byla snesena a ještě nějaký čas
položena vedle nové věže. Po roce 1965
došlo k nahrazení dřevěných šaten za
objekt se zděnými základy a kovovou kostrou. U brouzdaliště bylo pro radost malých
dětí vybudováno pískoviště s dřevěnými
boky a sedadly v rozích. Také byl postaven
objekt se sociálním zařízením a vybudováno hřiště na plážový volejbal. Toto hřiště již mělo delší strany shodným směrem
jako delší strany koupaliště.
Jedná se o přírodní koupaliště napájené vodou ze Žďárského potoka. Ve stavební dokumentaci koupaliště je mimo
podoby samotného koupaliště zakreslena
i filtrační stanice, která měla čistit přitékající vodu. Stanice byla skutečně postavena,
i když ne úplně v takové podobě, jak byla
navržena. Fungovala do devadesátých let.
Potom prý došlo k jejímu zatopení při velké vodě a už nebyla opravena. Dnes už se
prý nepoužívá.

září 2022
Třetí z koupališť, které se mělo stavět
v Tanvaldě, mělo být na území Horního
Tanvaldu. Okrašlovací spolek Horní Tanvald plánoval výstavbu koupaliště a slunečních lázní. Nechali vypracovat projektovou dokumentaci. Ta je datovaná srpen
1935. K realizaci projektu již nedošlo. Před
realizací vypukla druhá světová válka a po
jejím skončení byli členové okrašlovacího spolku, který byl německý, odsunuti
do Německa. V poválečném Tanvaldě lidé
řešili jiné problémy a ke stavbě koupaliště již nedošlo. Projekt se dochoval uložený
v okresním archivu v Jablonci nad Nisou.
V něm je zakreslena betonová skokanská
věž 5 m vysoká a dřevěný objekt tzv. slunečních lázní. Místo, kde mělo být koupaliště, se nachází mezi domy č. p. 478
a č. e 124 v ulici Pod Špičákem. V tomto
místě je odbočka ke kravínu, který zde byl
v sedmdesátých letech postaven.
V sedmdesátých letech začala výstavba
panelového sídliště v Tanvaldě. V dokumentaci jsou i směrné územní plány.
V jednom z října roku 1960 je zmiňována novostavba krytého bazénu za budovou závodní jídelny Seba. Jedná se o místo za prodejnou Penny v Tanvaldě dnešní
ulici Krkonošská, kde se v současné době
nachází objekt č. p. 642. Součástí krytého
bazénu měli být i lázně. K výstavbě tohoto zařízení nedošlo. Dnes je na uvedeném
místě prádelna za marketem Penny.
Ve směrném územním plánu schváleném 12. dubna 1961 je ve východní části
tj. mezi dnešními ulicemi U Herty a Vítězná zakresleno koupaliště s vodní plochou
25 × 50 m a bezprostředním okolím o celkové ploše 60 × 75 m. Přesněji v místě pod
komunikací pod domem č. p. 519 v ul. Vítězná. Koupaliště mělo být napájeno z potoku
Herta, který protéká přímo místem, kde je
koupaliště zakresleno. Dnes je na mapách
potok uváděn pod názvem Šumburský.
K realizaci tohoto koupaliště nedošlo. To
mělo být čtvrté venkovní koupaliště.
Při výstavbě panelového sídliště bylo
třeba zajistit dostatek vody pro případ

Koupaliště v České ulici před r. 1965, kovová skokanská věž,
vedle ní zbytek dřevěné věže, převlékárna je ještě dřevěná.

požáru. To vyřeší požární nádrž. Bylo požadováno množství vody 500 m3.
Mezi dokumenty k výstavbě sídliště byl
jeden z roku 1967 a druhý z roku 1979. Na
výkresu z roku 1967 je vyobrazení části ulice Horská, bytového domu č. p. 578, 577,
objektu č. p. 582, 653 a 583 střediska služeb a nákupů a prostor mezi těmito objekty a budovou č. p. 548, bývalým internátem
podniku Seba Tanvald. V tomto prostoru je zakreslená požární nádrž kruhového
obrysu s průměrem 25 m a obsahu 500 m3
vody. Tato měla sloužit jako další zásobník
vody v případě likvidace požárů panelových domů na sídlišti Výšina. Na výkresu
jsou zaznamenány rovněž terénní úpravy,
které měly požární nádrž upravit do podoby koupaliště. V tomto případě zůstalo
pouze u projektu a požární nádrž se nikdy
nezačala stavět.
V projektové dokumentaci ze srpna a října 1979 je požární nádrž jako součást plaveckého a sportovního areálu u křižovatky
ulic Pod Špičákem a Radniční. V projektu
se hovoří o výstavbě tří bazénů: dvou krytých velikosti 25 × 8 m s hloubkou 100 až
160 cm a 9 × 6 m s hloubkou 50 až 90 cm
a jednoho letního koupaliště velikosti 16,67 × 8 m s hloubkou 100 až 160 cm.
Součástí areálu byla dále sauna, masáže,
občerstvení, hřiště na odbíjenou a minigolfové hřiště. Projekt zpracovaly Sportovní stavby Praha. V areálu se počítalo
s 31 parkovacími místy. Z výstavby celého areálu byla nakonec realizována pouze
požární nádrž a minigolfové hřiště. To je
využíváno oddílem minigolfu i veřejností
do současnosti.
V dnešní ulici Školní v budově č. p. 305,
v bývalé tělocvičně školy byl v r. 1985 vybudován krytý bazén 6 × 12 m a průměrnou
hloubkou 1,5 m. Od roku 2011 přestal kraj
provoz financovat a hrozilo jeho zrušení.
Město Tanvald převzalo finanční závazky
a bazén je mimo neděle po vyučování přístupný veřejnosti. Jedná se o jediný krytý
bazén postavený v Tanvaldě.
Miroslav Dušek

Snímek ze sokolského koupaliště v Českém Šumburku
z doby mezi r.1925 až 1930
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Kino Jas Járy Cimrmana

září 2022

17.00

Princezna rebelka Francouzský animovaný rodinný film. Dobrodružství z jednoho království, kde se
malá uličnice začne vydávat za princeznu a chce zachránit korunního prince. České znění.

120 Kč
přístupný
89 min.

19.00

Arvéd Nový český historický film podle skutečnosti. Hra s ďáblem se nedá vyhrát. Jiří Arvéd
Smíchovský byl ochotný jít až k hranicím pekla. V hlavních rolích Michal Kern, Saša Rašilov a Jaroslav
Plesl.

130 Kč
od 12 let
120 min.

středa
7. 9.

19.00

Pozvánka do pekla Americký hororový thriller. Napínavý příběh dívky, která po smrti své matky
objeví dlouho ztraceného bratrance a jeho tajemnou rodinu.

130 Kč
nepřístupný
105 min.

pá a so
9. a 10. 9.

17.00 hřišť existuje úžasný svět fantazie – Tvojzemí. Příběh chlapce, který musí zachránit svět fantazie.

pá a so
9. a 10. 9.

19.00 vojevůdce českých zemí na pozadí bouřlivých událostí roku 1402. V hlavních rolích Ben Foster,

středa
14. 9.

19.00 vojevůdce českých zemí na pozadí bouřlivých událostí roku 1402. V hlavních rolích Ben Foster,

pá a so
2. a 3. 9.
pá a so
2. a 3. 9.

Cesta do Tvojzemí Nový český animovaný koprodukční rodinný film. Daleko za hranicemi dětských

Jan Žižka Nový český výpravný historický film Petra Jákla. Film vypráví o zrodu nejslavnějšího
Michael Caine, Til Schweiger a Karel Roden. Verze nepřístupná do 15 let. České znění.

Jan Žižka Nový český výpravný historický film Petra Jákla. Film vypráví o zrodu nejslavnějšího
Michael Caine, Til Schweiger a Karel Roden. Verze nepřístupná do 15 let. České znění.

100, 120 Kč
přístupný
85 min.
140 Kč
nepřístupný
125 min.
140 Kč
nepřístupný
125 min.

Planeta Praha Český dokument pro celou rodinu. Tvůrci oceňovaného filmu Planeta Česko se

100 Kč
přístupný
83 min.

Jan Žižka Nový český výpravný historický film Petra Jákla. Film vypráví o zrodu nejslavnějšího

140 Kč
nepřístupný
125 min.

pá a so
17.00 tentokrát vydali na výpravu do betonové džungle hlavního města. Vedle nás lidí tu žijí nečekaní
16. a 17. 9.
zvířecí sousedé. Komentář namluvil Jiří Macháček.
pá a so
19.00 vojevůdce českých zemí na pozadí bouřlivých událostí roku 1402. V hlavních rolích Ben Foster,
16. a 17. 9.
Michael Caine, Til Schweiger a Karel Roden. Verze nepřístupná do 15 let. České znění.
středa
21. 9.

Jan Žižka Nový český výpravný historický film Petra Jákla. Film vypráví o zrodu nejslavnějšího

140 Kč

19.00 vojevůdce českých zemí na pozadí bouřlivých událostí roku 1402. V hlavních rolích Ben Foster,
Michael Caine, Til Schweiger a Karel Roden. Verze přístupná od 12 let. České znění.

od 12 let
125 min.

pátek
23. 9.

19.00 vojevůdce českých zemí na pozadí bouřlivých událostí roku 1402. V hlavních rolích Ben Foster,

Jan Žižka Nový český výpravný historický film Petra Jákla. Film vypráví o zrodu nejslavnějšího

140 Kč
od 12 let
125 min.

sobota
24. 9.

19.00 peníze na svůj projekt. V hlavních rolích Adam Mišík a Anna Fialová.

pá a so
30. 9.
a 1. 10.

19.00 chybu, ale teď musí společně zachránit svou dceru. V hlavních rolích George Clooney a Julia Roberts.

Michael Caine, Til Schweiger a Karel Roden. Verze přístupná od 12 let. České znění.

BANGER. Nové české drama. Příběh ambiciózního mladého rapera, který prodává drogy, aby měl

Vstupenka do ráje Americká romantická komedie. Že se vzali, považují oba za svou největší životní

120 Kč
nepřístupný
105 min.
140 Kč
od 12 let
104 min

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

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