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V mechu si tu jen tak sedí,rosou celý zkropený.
Do mraků si v klidu hledí, mezi stromy ztracený.
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Slovo starosty •
Vážení spoluobčané,
podzimní rovnodennost nám 23. září neú-

prosně připomněla, že tu máme další krásné 
roční období. Těšte se z  probarvujícího se 
listí, sbírejte houby, užívejte si podzimu.

V době, kdy píšu tento článek, ještě nepro-
běhly komunální volby. Pro města a  obce, 
jejich fungování a  rozvoj, volby nejdůleži-
tější. V našem městě bylo podáno pět kan-
didátních listin. Jsem přesvědčený, že námi, 
občany zvolené nové zastupitelstvo bude 
minimálně tak dělné, jako to odcházející. 
Tímto chci všem končícím zastupitelům 
poděkovat za odvedenou práci. 

Dění ve městě reaguje na možnost brzké-
ho příchodu zimy. Dokončujeme výstavbu 
velkého parkoviště, dílčí parková stání u čp. 
552 jsou hotová. Finišují významné úpravy 
na šumburském hřbitově. Na tom hornotan- 

valdském se dokončuje kompletní obnova 
dvou křížů. Údržba zeleně reaguje na blížící 
se vegetační klid. Děkuji všem, kteří se naší 
zeleni věnují.

Co se týká ekonomických záležitostí měs-
ta, tak situace s  energiemi města a  Tep-
lárenství Tanvald se nemění. Předkrizové 
ceny. Finanční kondice Tanvaldu je také 
v naprosté pohodě. Město nemá žádné dlu-
hy, volné finanční prostředky jsou ve  výši 
desítek milionů korun. Rozpočet se dodr-
žuje, naopak, je velký předpoklad, že bude 
významně přebytkový.

S  vysněným přáním brzkého uklidnění 
situace s  energiemi, ukončením konfliktu 
na  Východě, stabilizace ekonomiky a  stá-
lého zdraví nás všech se s Vámi pro říjnové 
vydání loučím.

Vladimír Vyhnálek, Váš starosta

Setkání se starostou •
Tradičně v  září se uskutečnily tradiční 

informativní akce Setkání se starostou. 
Kromě klasického seznámení občanů 
s  hospodařením města, střípky z  jednání 
zastupitelstva či rady města, zde také pro-
běhlo veřejné projednávání velké inves-
tiční akce s názvem Tanvald - Revitalizace 
veřejného prostoru ul. Horská -Sportovní 
. Na všech místech panovala vlídná atmo-
sféra. Pouze jeden občan vyjádřil nespo-
kojenost osobního charakteru. Nejvíce 
se občané zajímali o  řešení energetické 
problematiky ve městě a o dílčí problémy 
v příslušné lokalitě. Setkání se uskutečni-
la na  šesti místech různých částí našeho 
města.                                                                       -red-

Nový školní rok se v mateřských školách 
úspěšně rozeběhl. Vyzdobené školky při-
vítaly děti nové i stávající. Nové děti se brzy 
adaptovaly, včetně dětí z Ukrajiny, a našly 
si nové kamarády. 

Hned na  začátku září děti navštívily 
divadelní představení v kině JAS: „O hlou-
pém Honzovi a  chytré Madlence“. Byla to 
výpravná pohádka s  klasickou zápletkou 
a písničkami.

V  průběhu roku se budeme účastnit 
závodů o  Pohár běžce Tanvaldu. První 
z nich bude přespolní běh a trojboj.

Pěkné počasí jsme využili k co nejdelším 
pobytům a hrám venku na čerstvém vzdu-
chu.                                                            Učitelky MŠ

Zpravodajství z mateřských škol •
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Na  samotný závěr léta Město Tanvald 
připravilo již 29. ročník Tanvaldských 
slavností. Akce začínala v pátek 9. 9. 2022 
v  areálu požární zbrojnice SDH Tanvald 
Šumburk. Skvělá kapela Kompress Pavla 
Černého roztančila nejednoho návštěv-
níka. Pivo i  další tekutiny tekly proudem, 
a ani hlady nikdo nestrádal. Hosté se bavili 
i tančili do pozdních nočních hodin a hasi-
či kmitali stejně obětavě jako při požáru.

Sobotní program 10. 9. začal v  9 hodin 
na  Městském stadionu na  Výšině hasič-
skou soutěží O pohár starosty města Tan-
valdu. Pořadatelem byl SDH Horní Tanvald 
a  organizace šlapala skutečně na  jednič-
ku. Počasí hasičům přálo a  dopoledne 
stříkala voda opravdu jen z hadic. Program 
na  stadionu pokračoval i  odpoledne, kdy 
se předvedli mladší i starší žáci. Jim spadlo 
pár kapek i  ze shora, ale na  bojovnosti to 
nikomu neubralo. 

Však také bylo oč bojovat. Kromě samot-
ného pocitu vítězství, si soutěžící odnesli 
hodnotné ceny, kterých bylo skutečně 
hodně. Při vyhodnocení neodešlo žádné 
družstvo s  prázdnou, a  tak spokojenost 
vládla jak mezi soutěžícími, tak mezi 

pořadateli i  přihlížejícími diváky. Ještě 
bych ráda zmínila jeden krásný zážitek ze 
zahájení soutěže. Takhle skvěle a poutavě 
zazpívanou hymnu jsem už dlouho nesly-
šela. Nádherný hlas Zuzany Schořovské 
zněl nad stadionem a přinášel pocit klidu 
a míru. Díky!

Od  13 hodin jezdil od  viaduktu v  České 
ulici vyhlídkový vláček, kterým se na Tan-
valdské slavnosti mohli dopravit i ti méně 
zdatní návštěvníci. Jak pasažéři vláčku, tak 
i  ti, co šli pěšky, se mohli cestou zastavit 
ve Scolarestu na oběd a dát si jedno z vyni-
kajících jídel. Například taková svíčková 
neměla chybu.

V  Kempu pak byly pro děti připraveny 
soutěže, dílničky, prezentace kroužků SVČ 
v Tanvaldě, dále lezecká stěna, cyklistická 
dráha – pumptrack i  skákací hrad. Kro-
mě „neorganizovaného“ vyžití připravila 
Kulturní kancelář města bohatý kulturní 
program. Ten hned ve  13 hodin zahájili 
studenti Základní umělecké školy v  Tan-
valdě. Vedle pěveckého sboru Melodia, 
Saxofonového kvartetu, nebo kapely Mod-
ré strunky se představili i sólisté a studen-
ti tanečního oboru. Všechna vystoupení 
měla vynikající úroveň a  nezadala by si 
s leckterými profesionály. Některá vystou-
pení byla vysloveně dechberoucí.

Hudební program byl proložen i  dvěma 
divadelními zážitky ve  formě loutkového 
divadla pro děti. Během odpoledne se ještě 
představila například kapela Swing Grass 
Revival, Kapelníci, Anna Julie Slováčková, 
Robin Mood a  po  velkolepém ohňostroji 
ještě v  nočních hodinách zahrála kapela 
Přehmat a  The Broken Dam. Slavnosti 
moderoval David Jelínek. 

Tak příští rok na  shledanou na  jubilej-
ním 30. ročníku!

-vlakod-

Tanvaldské slavnosti nejen v Kempu  •
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Když dnes vystoupíte na  autobusové 
zastávce Tanvald Centrum, nic nenapo-
vídá tomu, že se jednalo původně o rušné 
místo. Při výstupu z autobusu a jeho odjez-
du na další stanice vidíte čtyři autobusová 
stání, okolo nich travnatý pás sahající až 
ke  korytu řeky Kamenice a  poslední zde 
stojící dům s  číslem popisným 144. To je 
dnešní ulice Žákova.

Na  stráni nad ulicí Žákova stojí vila 
továrníka Johana Mayera č.p. 88, mezi 
lidmi spíše známá jako Bálovka. Dnes 
zde sídlí pneuservis pana Tůmy. Přestože 
stojí od  Žákovy ulice dost stranou, mají 
také dost společného. Až do  roku 1951 se 
totiž do Velkých Hamrů jezdilo právě ulicí 
dnes pojmenovanou Žákova. Při pohledu 
od  mostu přes řeku Kamenici směrem 
z  Tanvaldu tvořilo pravou stranu ulice 
oplocení zahrady právě od  vily Bálovka. 
Podle vyprávění jednoho pamětníka byla 
zahrada až do  konce druhé světové války 
pro veřejnost nepřístupná, proto také uli-
ce vedla okolo zahrady. Po válce byla spod-
ní část zahrady zrušena. Po přestavbě kři-
žovatky do trojúhelníkového tvaru přibyla 
jedna silnice, která ji rozdělila a  po  které 
se do Velkých Hamrů jezdí i v současnosti. 
Již jsem zmínil, že zde stojí dům č.p.  144. 
Je poslední z domů, které zde stály. Každý 
z domů v tomto koutě Tanvaldu měl i své 
lidové označení a o několika z nich se nyní 
zmíním.

Již zmiňovaný dům, též zvaný jako „Starý 
soud“, je kromě jiného jediný dům, který 
v  této ulici v  současnosti ještě můžete 
vidět. Doba výstavby doma není známá, ale 
byla dokončena před rokem 1843. Tomu 
napovídají staré mapy, na kterých je tento 
rok uveden a dům už je zde zakreslený. 

V  předchozím článku o  okresním sou-
du v  Tanvaldě, jsem tento dům zmiňoval, 
a tak jen stručně: V roce 1850 zde bylo síd-

lo okresního soudu a  podle toho i  lidový 
název objektu.

Kromě toho zde byla od  roku 1850 čet-
nická stanice, od  roku 1853 německá 
škola. V  roce 1870 zde přibyla ještě první 
lékárna v Tanvaldě. Po přestěhování soudu 
do nové budovy byl objekt č.p. 144 přesta-
věn a nacházely se zde dělnické byty.

Dětí místních dělníků stále přibývalo 
a prostory původní školy v objektu č.p. 144 
přestávaly stačit.  Proto vedle této budovy 
byla postavena budova další, ozn. č.p. 97. 
V roce 1857 se do nově postaveného objek-
tu přestěhovala německá škola, která zde 
byla až do roku 1896. To byl rok dokončení 
stavby nové německé školy, č.p. 305, dneš-
ní budova gymnázia.  Z  objektu č.p. 97 se 
škola vystěhovala, ale název „Stará škola“ 
jí už zůstal. V roce 1896 byl objekt přesta-
věn na  dělnické byty a  během přestavby 
bylo přistavěno další patro. Část objektu 
byla zapůjčena městskému zastupitel-
stvu na  kanceláře a  zasedací síň do  doby 
dostavby nové radnice. V  osmdesátých 
letech byla ze dvou bytů v přízemí zřízena 
kancelář firmy ČSAD a autobusová čekár-
na. V  roce 2006 byl objekt jako značně 
zchátralý zbourán. 

Vedle budovy stál do  roku 1924 menší 
objekt. Jednalo se o tělocvičnu. Sem chodili 
cvičit členové německého tělovýchovného 
spolku Berggeist. Byl zbourán a 18. 6. 1925 
městský úřad v  Tanvaldě vydal povolení 
ke  stavbě domu s  byty pro zaměstnance 
firmy TPB a.s. Domu bylo přiděleno č.p. 
425. Protože byl postaven na  základech 
německé tělocvičny, mezi lidmi se pro 
něho vžil název Thurnhalle. Dům byl zbou-
rán 24. 3. 2018.

V  místě mezi kamenným mostem přes 
řeku Kamenici a  bývalou tělocvičnou 
stával malý domek. Jednalo se o  firemní 
chalupu pro ubytování dělníků. Říkalo se 

Pár slov o místě, kde se dnes nachází Žákova ulice •

Snímek z osmdesátých let zachycuje 
původní podobu autobusového nádraží 
a čekárnu v domě č.p. 97.

Na snímku je zachycena stará škola s již přistavěným patrem, tělocvičnou a oplocením  
spodní části zahrady pod Bálovkou.

Výřez ze snímku z roku 1894 zachycuje 
budovu starého soudu a starou školu, vlevo 
vedle ní tělocvičnu a firemní chalupu zcela 
vlevo.

jí „Pfeiferhauser“. Dům byl postaven někdy 
okolo roku 1845. Dům byl zbourán v  roce 
1926 a na jeho místě postavila šumburská 
stavební firma Karla Randáka v roce 1927 
dům s  byty pro dělníky. Objekt měl tři 
vchody a  jedno číslo popisné: 443. Uvádí 
se, že zde bylo 102 místností. Mezi lidmi 
se domu říkalo Titanik, snad podle půdo-
rysu připomínající loď. Dům byl zbourán 
v  roce 2006. Dnes na  místě těchto domů 
najdeme jen zatravněný pozemek sahající 
od komunikace až ke korytu řeky. 

Druhá strana ulice také prošla několi-
ka změnami. Po  druhé světové válce se 
zahrada zpřístupnila veřejnosti, v  roce 
1951 došlo k  přestavbě křižovatky a  smě-
rem na Velké Hamry byla vystavěna nová 
silnice, čímž byla zahrada o  značný kus 
spodní části zkrácena. Proti domu č.p. 443 
byla vystavěna čerpací stanice pohonných 
hmot. Nejprve zde byly stojany s  ruč-
ním pumpováním paliva. Ty byly posléze 
nahrazeny stojany s  automatickým čer-
páním. Po  zrušení čerpací stanice a  jejím 
odstranění bylo v místě mezi novou silnicí 
na  Velké Hamry a  dnešní ulicí Žákova 
vystavěno autobusové nádraží. To zde fun-
guje do  současnosti, i  když ne jako auto-
busové nádraží, ale autobusová zastávka 
„Centrum“. K  přestavbě do  současné 
podoby došlo v roce 2012, kdy byl vystavěn 
vedle vlakového nádraží nový autobusový 
terminál. Zašlou slávu původní zástavby 
v  Žákově ulici dnes připomíná již jen ten 
poslední stojící objekt č.p. 144.

Miroslav Dušek
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Tanvaldské gymnázium v první polovině září •
Školní rok 2022 – 23 se 

naplno rozeběhl a  s  ním 
i  práce ve  školních lavicích 
a  též mimo ně. Podívejme 
se na  některé z  důleži-

tých momentů tanvaldského gymnázia 
podrobněji:

Slavnostní imatrikulace nových žáků 
ročníku prima. Tato novodobě zařazovaná 
událost se tentokrát odehrála ve velké síni 
tanvaldské radnice za  přítomnosti sta-
rosty města Vladimíra Vyhnálka, ředitele 
školy Jana Kohoutka a nemohla chybět ani 
třídní učitelka Zuzana Pusztaiová. Jejich 
úvodní projevy si vyslechli primáni spo-
lečně se svými rodiči. Následovalo předání 
uvítacího listu ředitelem školy a žáci obdr-
želi drobnou pozornost a květinu. Na pri-
mány čeká relativně dlouhý časový úsek, 
než se zase do velké síně radnice vrátí pro 
svá maturitní vysvědčení. A pro to, aby se 
na  škole cítili dobře a  jejich nově vzniklý 
kolektiv stál na  pevných základech, byl 
pro ně zorganizován harmonizační pobyt 
na chatě Pod Štěpánkou. Zde si vyzkoušeli 
stmelovací týmové aktivity, jakými byly 
například střelba ze vzduchovek, luko-
střelba, dobytí Štěpánky a další.

Pomoc studentů ročníku sexta při orga-
nizaci sportovního dne handicapovaných 
sportovců v kempu Tanvaldská kotlina. Jak 
tuto událost zaznamenal jedna z přímých 
účastnic, Anička Stejskalová? „Dne 2. 9. 
2022 se naše třída zúčastnila akce O pohár 
města Tanvaldu. Šlo o  takzvaný deseti-
boj, kde soutěžili handicapovaní ze škol 

a  domovů. Já osobně jsem se nejdřív bála, 
že nebudu vědět, jak se k nim chovat nebo 
abych neudělala něco špatně, nechtěně jim 
neublížila apod. Byla jsem však přiřazena 
do  úplně skvělého týmu šesti lidí, kteří mi 
udělali krásné dopoledne, poznala jsem 
je blíž, vyměnila si kontakty. Navíc jsem 
se naučila, jak se o  něco více správně cho-
vat k  handicapovaným lidem, a  vše jsem 
zvládla. Všichni byli moc šikovní a myslím, 
že jsme si to společně užili. Na  konci akce 
jsem odcházela nadšená, s  novými přáteli 
a novou zkušeností.“

Fulbrightův vzdělávací program na tan-
valdském gymnáziu. Díky značnému úsilí 
vyučující anglického jazyka Petře Junkové 
a její komunikaci s mezivládní česko-ame-
rickou Fulbrightovou nadací, což je orga-
nizace založená za účelem podpory vzdě-
lávacích, vědeckých a  kulturních výměn 
mezi Českou republikou a  Spojenými 
státy, se povedlo na  Gymnázium Tanvald 
umístit rodilého mluvčího pro výuku ang-
ličtiny a anglické konverzace. Je jím Charlie 
Rodgers, absolvent a nositel bakalářského 
titulu v  oboru kineziologie a  psychologie 
University of Arkansas. V  rámci celé ČR 
takto působí 31 amerických asistentů pro 
výuku na  středních školách. Charlie se 
sžívá se zdejším prostředím, a aby to měl 
snazší, tak strávil společně s  vybranými 
studenty a  vyučující Petrou Junkovou 
první zářijový víkend na Krkonoších. Žáci 
školy sami velmi kladně hodnotí možnost 
pilovat si jazykové znalosti a  dovednosti 
s rodilým mluvčím. Rozhovor s tímto mla-
díkem je chystán pro říjnové vydání Zpra-
vodaje.

Z  dalších událostí. Byl uskutečněn har-
monizační kurz ročníku kvinta, kam při-
bylo osm nových tváří. 8. a  9. 9. studenti 
tohoto ročníku tak pospolu strávili aktivi-
tami nabitý program v Josefově Dole.

Doufejme, že následující školní rok bude 
pro naše studenty a jejich vyučující rokem 
bohatým na  události zajímavé, veselé 
a obohacující. 

IN

ZŠ Údolí Kamenice - Přípravná třída v nových prostorách  •
Přípravné třídy na školách mají již něko-

likaletou tradici. Jsou vedle předškolní 
výchovy v  mateřských školách důležitou 
součástí systematické přípravy dětí pro 
bezproblémový nástup do  prvních tříd. 
Určeny jsou pro děti pětileté a pro ty, jimž 
byl z  různých důvodů povolen odklad 
školní docházky (opožděný vývoj, sociální 
nebo emoční nezralost, vady řeči atd.)

Přípravná třída na naší škole je otevřena 
již pošesté a vždy byla její kapacita (15 žáků) 
naplněna. Letos počet zájemců o zařazení 
dětí dokonce přesáhl dvacítku. Abychom 
mohli vyjít vstříc co největšímu počtu 
rodičů, bylo nutno zažádat o  mimořádné 
navýšení na maximální možný počet, a to 
18 žáků. Z  tohoto důvodu muselo dojít 
i  ke  změnám organizačním. Z  menší tří-
dy jsme se přemístili do  větších prostor 
ve  vedlejší budově. Bylo však nutné třídu 
na příchod malých dětí připravit (vymalo-
vat, přestěhovat pomůcky, dokoupit lavice, 
šatní skříňky i nábytek). Pro školu to před-
stavovalo nemalé, avšak nutné výdaje, 
na které ještě před koncem školního roku 
musel pan ředitel Kulhánek sehnat finan-
ce. Vše se muselo stihnout tak, aby mohly 
děti již 1. září zahájit v  pěkném prostředí. 
Podařilo se.

Nyní již mají děti tyto prostory zabyd-
lené a  užívají si zvláště toho, že nemusí 
přecházet do jiné budovy na oběd, do tělo-
cvičny ani do učebny PC. Vše mají na rozdíl 
od minulých let v jedné budově.

Ve  třídě je letos 8 chlapců a  10 děvčat. 
Jsou to děti převážně tanvaldské, ale dojíž-
dějí k  nám i  z  Kořenova, z  Plavů, Velkých 
Hamrů a  ze Smržovky. Po  roce nastoupí 
ve svých kmenových školách, některé pak 
na základě vyšetření z PPP mohou pokra-
čovat v naší škole.

Výuku v  přípravné třídě vede speciální 
pedagog společně s  asistentem a  dále 
spec. pedagog – logoped, který do  třídy 
dochází denně na jednu vyučovací hodinu. 
Tato hodina je pro děti velkým přínosem, 
neboť v dnešní době trpí vadami řeči velké 
procento prvňáčků a  včasná náprava jim 
velmi pomáhá nejen s  nápravou výslov-
nosti, ale i s rozvojem slovní zásoby.

Děti mají za  sebou již první školní dny, 
poznaly nové kamarády a  učí se, jak se 
chovat v novém prostředí. S první pohád-
kou se seznámily i  s  lesními zvířátky. Učí 
se správně sedět a  držet tužku a  zvládly 
již i první pokusy s nůžkami při stříháním 
papíru. Před sebou mají celý školní rok 
a spoustu objevování a radostí s tím spoje-
ných. Přejme jim tedy, ať je ten jejich ,,nultý 
ročník“ pěkným začátkem na dlouhé cestě 
ke vzdělání.

Za ZŠ Údolí Kamenice Hana Svobodová
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Na jednu stranu už zase: 
„ to to uteklo“, a  na  dru-
hou stranu lehké jiskření, 
těšení se na děti a na nový 
školní rok. I  tak může 

vypadat přelom srpna a  září pro lidi, kte-
ří pracují ve  školách na  všech pozicích. 
Jako každý rok, tak i  letos jsme vyrazili 
na  třídenní pobyt, tentokrát na  Studenov 
do Rokytnice. Ve třech dnech jsme praco-
vali na ŠVP, úpravou školního řádu, sdíleli 
jsme si své zkušenosti, nesměla chybět 
i zábava ve formě zpívání, ranní jógy, turis-
tiky po kopcích a zkusili jsme si i kruhové 
tance. Byl to výborný začátek. Každý se 
svobodně účastnil aktivit, které ho zajíma-

ly a věnoval se tomu, co právě potřeboval 
pro školní rok připravit. V celé budově naší 
školy mezitím finišovala výměna oken, při 
které si provozní zaměstnanci opravdu 
mákli. Děkujeme. Text píši v polovině září, 
kdy už školní vlak uhání rychlým tem-
pem. Učitelská setkání a akce se zaměnily 
za akce s dětmi. A že jich je v plánu pěkná 
řádka. Drobné výlety po  okolí, sportovní 
akce, divadla, exkurze, venkovní tvoření, 
diskusní kruhy nejen s deváťáky, návštěvy 
středních škol v rámci příprav na přijímací 
a  talentové zkoušky.., a  také se samozřej-
mě učíme. Kalendář se plní. Skvělé, pará-
da, ale i uf.

JP

Masaryčka… •

Začátek školního roku na Sportovce •
Prázdniny byly nejen 

ve znamení dovolených, 
krásného slunečného 
počasí a  zaslouženého 
odpočinku, ale i  budo-
vání a  příprav na  nový 
školní rok.

Vzhledem k navýšení počtu žáků a vzni-
ku 3 šestých tříd jsme byli nuceni přebu-
dovat školní sklad na  kmenovou třídu. To 
se povedlo, vznikla krásná moderní třída 
s  interaktivní tabulí, prostorově však ne 
úplně veliká, proto se sem nastěhovala ta 
nejméně početná třída 2.A.

Firma Jablotron namontovala systém 
zabezpečení vstupu do  budovy školy 
a  školní družiny. K  dispozici jsou vnitřní 
telefony s monitorem napojené na vstup-
ní dveře umožňující ověření vstupující 
osoby a dálkové odemčení dveří.

Svépomocí jsme zbudovali pestrobarev-
ný kout u  školní družiny, jež bude sloužit 
k herním míčovým aktivitám.

Ve  školní restauraci došlo k  přestavbě 
a změnám tak, aby byl výdej obědů co nej-
plynulejší a nejpohodlnější.

Malování vybraných tříd, opravy dlažby 
a  umyvadlových koutů, velký úklid patří 
ke každoročním prázdninovým pracím.

V  přípravném týdnu „naskočili“ do  pro-
cesu učitelé. Chystali a zdobili, aby vše bylo 
na nový školní rok připraveno. Rozptýlení 
od  práce našli při týmovém sportovním 
dopoledni na  stadionu. Týmový duch, 

legrace a zábava byla cílem, který se nám 
podařilo splnit. Tělocvikáři si uspořádali 
bajkový workshop, aby se vzájemně obo-
hatili cyklodovednostmi a jejich výukou.

Ve  čtvrtek 1. září vše propuklo naostro 
– škola plná dětí, pedagogů, rodičů prv-
ňáčků. Ti všichni se postupně přemístili 
na stadion a náš školní rok byl slavnostně 
zahájen.

V druhém zářijovém týdnu odjeli šesťáci 
na  seznamovací outdorový kurz na  Jizer-
ku, kde na  ně tělocvikáři a  třídní učitelé 
s  asistenty připravili rozmanité aktivity. 
Během nich se měli šesťáci více poznat. 
A  podařilo se. Šesťáci si vyzkoušeli adre-
nalinovou lanovku přes řeku Jizeru, nízké 
lanové a  týmové aktivity, gumolezení, 
trochu se zorientovali v  našich Jizerkách. 
Užili si to a prý to bylo super.

Srdečné poděkování patří firmě TENEO 
za  sponzorský dar pro naše předškoláky. 
Ředitel společnosti pan Ing.  Jaroslav Ja-
koubě již několik let přispívá na zakoupení 
triček pro děti a paní učitelky k slavnostní-
mu rozloučení s mateřskou školou. 

Velice si vážíme tohoto rozhodnutí 
podpořit naši MŠ, především Vaší snahy 
udělat radost dětem, které se již navždy se 
školkou rozloučily a  díky Vám si odnesly 
na památku krásná trička.

B. Bryscejnová

Poděkování
mateřské školy
Tanvald – Radniční •

Začátek každého školního roku je vždy 
trochu hektický a  náročný pro všechny. 
Prvňáčci a jejich rodiče se musí seznámit 
s  chodem školy a  novými povinnostmi. 
Starší žáci se potřebují po  prázdninách 
adaptovat a  najet zpět do  školních kolejí. 
Bezstarostný prázdninový život plynule 
přešel v  ten školní, jenž musí opět dostat 
nějaký ten „jízdní řád“. I  na  pedagogy 
čekala celá řada novinek a  organizačních 
změn, s kterými se museli seznámit.

Ráda bych poděkovala všem - učitelům, 
rodičům i žákům, že se nám podařilo bez 
problémů rozjet nový školní rok. Pevně 
věřím, že společnými silami dojedeme 
do  cílové stanice, nevykolejíme a  cestou 
posbíráme spoustu zážitků, vědomostí, 
dovedností a návyků.

Jana Tůmová
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Senior klub II Tanvald Výšina
Vás zve na  přednášku s  členy místní 

organizace Českého červeného kříže 
Tanvald Postcovidová rehabilitace. 
V prostorách Rodinného centra Maják, 
U Školky 579, Tanvald Výšina ve čtvrtek 
6. 10. 2022 od 16:00 hod. Káva, čaj, něco 
sladkého, popovídáme...

Senior klub I. Šumburk 
Vás zve na  besedu Hrátky s  pamětí 

se Zdeňkem Chourou. Dům pro senio-
ry Šumburk nad Desnou 593, Tanvald, 
- společenská místnost v  úterý 18. 10. 
2022 v  15:00 hod. Vezměte si s  sebou 
brýle, tužku a dobrou náladu. Na setká-
ní s  Vámi se těší Zdeněk Choura, pra-
covník v sociálních službách, člen Čes-
ké alzheimerovské společnosti.

V říjnu 2022 oslaví své životní jubileum

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

Zdislav Duňka
Josef Kaštánek
Jitka Koldovská
Josef Imramovský
Jaroslava Jíchová
Marcela Mitrášová
Anna Janatová
Josef Pácal
Růžena Čandová
Josef Šela

Jiří Glaser
Alena Šarköziová
František Štrojsa
Antonín Špital
Dáša Svárovská
Krista Čermáková
Anna Merendová
Jiří Trkal
Emília Jeriová
Věra Beldová

Jarmila Betková
Milan Fulajtár
Dagmar Studená
Josef Bandy
Josef Pola
Božena Káninská
Jan Lenko
Dana Přibylová

Ekologicko-přírodovědnou přednáš-
kou nás provedl RNDr.  Jaroslav Týl v  RC 
Maják. Po úvodní diskuzi seniorů s panem 
starostou Vladimírem Vyhnálkem dostali 
senioři za  úkol rozpoznávat různé druhy 
přírodnin. Poté byly všechny přírodniny 
označeny názvem a  byl vysvětlen jejich 
význam v přírodě. Na závěr byl seniorům 
ukázán pokus s  vodou, zeminou a  vzdu-
chem. Všichni se dobře bavili a  ptali se 
na další přednášku.

Lenka Harcubová

Složitá příroda  •

Gratulace 

V pátek 7. října oslaví zlatou svatbu
manželé Milan a Helena Okálovi.
Hodně zdraví a optimismu 
do dalších společných let 
přejí dcery Veronika a Lenka s rodinami

Manželé Pickovi oslavili dne 27. 9. 2022 
úžasné 70. výročí svatby. Byl to vzácný 
okamžik, a snad proto má toto výročí stej-
ný název jako nejdrahocennější z drahých 
kovů - platinové.

Manželům srdečně gratulujeme 
a do dalších let přejeme stálé zdraví, 
a ještě mnoho společných chvil.

V Lubomierzi jako doma! •
V srpnu se uskutečnil výlet autobusem 

do polského města Lubomierz. Zde nás 
přivítal na  místní radnici pan starosta 
spolu se zástupkyní Senior klubu a připra-
vili pro nás malé občerstvení. Po přivítání 
se a vzájemném předání drobných dárků, 
jsme pokračovali do místního farního kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mater-
ny. Tam nám pan farář při prohlídce koste-
la vyprávěl o jeho dlouhé historii. Dále naše 
kroky zamířily k Muzeu Kargula a Pawlaka, 
kde nám byl promítnut film o  venkov-

ských hrdinech z polské filmové komedie, 
která se zde natáčela. V muzeu se nachá-
zelo také mnoho různých předmětů z dob 
minulých. Návštěvu města jsme zakončili 
obědem v restauraci na náměstí, kde nám 
moc chutnalo. Po  odjezdu z  města pro 
nás bylo připraveno překvapení v podobě 
procházky neobvyklou přírodní scenérií. 
Poté jsme se rozloučili s polskými hostiteli 
a rozjeli se domů. Výlet do Lubomierze se 
všem moc líbil.

Lenka Harcubová

Blahopřejeme k platinové svatbě •
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Výběr z  usnesení Rady města Tanvald 
konané dne 24. 8. 2022

■ RM rozhodla části pozemkové parcely 
č. 2599/1 (ostatní plocha – ostatní komuni-
kace) v katastrálním území Šumburk nad 
Desnou nepronajímat.
■ RM schvaluje Smlouvu příkazní mezi 
městem Tanvald a  Ing.  Luďkem Sucho-
melem MBA na zajištění dotačního man-
agementu projektu „Tanvald ZŠ Sportovní 
– moderní odborné učebny“ dle předlože-
ného návrhu.
■ RM:
1/ schvaluje Smlouvu příkazní mezi měs-
tem Tanvald a  Ing.  Luďkem Suchomelem 
MBA na zajištění dotačního managemen-
tu projektu „Tanvald – záchytné parkoviště 
Pod Špičákem“ dle předloženého návrhu;
2/ schvaluje uvolnění finančních prostřed-
ků na  úhradu dotačního managementu 
projektu „Tanvald – záchytné parkoviště 
Pod Špičákem“;
3/ rozhodla provést rozpočtové opatření  
č. 59/2022:
DAŇOVÉ Příjmy + 131.890 Kč
KAPITÁLOVÉ Výdaje 
parkoviště ul. Pod Špičákem na p.p.č. 
409/7  + 131.890 Kč
■ RM: 
1/ schvaluje Smlouvu příkazní mezi měs-
tem Tanvald a  Ing.  Luďkem Suchomelem 
MBA na  zajištění dotačního manage-
mentu projektu „Tanvald – rekonstrukce 
a přístavba speciální ZŠ“ dle předloženého 
návrhu;
2/ schvaluje  uvolnění finančních pro-
středků na  úhradu dotačního manage-
mentu projektu „Tanvald – rekonstrukce 
a přístavba speciální ZŠ“;
3/ rozhodla provést rozpočtové opatření  
č. 58/2022: 
DAŇOVÉ Příjmy + 131.890 Kč
KAPITÁLOVÉ Výdaje
rekonstrukce objektu ZŠ ul. Údolí Kame-
nice 331, Tanvald + 131.890 Kč
■ RM: 
1/ schvaluje Smlouvu příkazní mezi měs-
tem Tanvald a  Ing.  Luďkem Suchomelem 
MBA na zajištění dotačního managemen-
tu projektu „Tanvald ZŠ Sportovní – opti-
malizace energetického hospodářství“ dle 
předloženého návrhu;
2/ schvaluje uvolnění finančních prostřed-
ků na  úhradu dotačního managementu 
projektu „Tanvald ZŠ Sportovní – optima-
lizace energetického hospodářství“;
3/ rozhodla provést rozpočtové opatření  
č. 57/2022:
DAŇOVÉ Příjmy + 131.890 Kč
KAPITÁLOVÉ Výdaje 
energetické úspory v objektu ZŠ Sportov-
ní, č.p. 576 Tanvald  + 131.890 Kč
■ RM: 
1/ schvaluje Smlouvu příkazní mezi měs-
tem Tanvald a  Ing.  Luďkem Suchomelem 
MBA na zajištění dotačního managemen-
tu projektu „Revitalizace prostoru ul. Hor-

ská – Sportovní“ dle předloženého návrhu;
2/ schvaluje  uvolnění finančních pro-
středků na  úhradu dotačního manage-
mentu projektu „Revitalizace prostoru ul. 
Horská – Sportovní“; 
3/ rozhodla provést rozpočtové opatření  
č. 56/2022:
DAŇOVÉ Příjmy + 137.940 Kč
KAPITÁLOVÉ Výdaje 
revitalizace území kolem č.p. 582 – 583         
137.940 Kč
■ RM projednala záměr na  zřízení dět-
ských skupin a  jejich umístění v  objektu 
č.p. 339, ul. Nemocniční, Tanvald, záměr 
na  vypracování přípravné fáze projektu 
a  architektonické studie dle předlože-
né nabídky 2MAD s.r.o. Praha a  návrh 
na  schválení příslušného rozpočtového 
opatření a rozhodla s tímto nesouhlasit.
■ RM souhlasí s  umístěním stavby 
nového podzemního kabelového vede-
ní na  pozemkové parcele č. 297/14 v  k. ú. 
Tanvald, která je ve  vlastnictví města, dle 
návrhu společnosti Kollert Elektro s.r.o., se 
sídlem Svárovská 108, Liberec 22.
■ RM schvaluje Smlouvu o  poskytnutí 
náhradního plnění č. 2208 mezi městem 
Tanvald a společností AB plus CZ, s.r.o., se 
sídlem Za Elektrárnou 419/1b, Praha 7 dle 
předloženého návrhu.
■ RM rozhodla pronajmout bytovou 
jednotku č. 33, garsoniéry s  příslušen-
stvím, Vítězná 593, Tanvald, část Šum-
burk nad Desnou paní Ř. na dobu určitou 
do 28.02.2023.
■ RM souhlasí s  nákupem  HW fire-
wallu pro počítačovou síť MěÚ Tanvald 
od  firmy Scenario s.r.o., se sídlem Pohra-
niční 1435/86, 70300 Ostrava 3, za  cenu 
141.897,50 Kč s  DPH a  rozhodla schválit 
příslušné rozpočtové opatření č. 61/2022:
■ RM rozhodla v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném znění 
schválit příspěvkové organizaci Středisko 
volného času Tanvald použití fondu inves-
tic ve  výši 95  000 Kč na  výrobu a  montáž 
interiérových dveří do volnočasového klu-
bu v  budově Protifašistických bojovníků 
336.

Upraveno podle obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů.

Výběr z  usnesení Rady města Tanvald 
konané dne 7. 9. 2022

■ RM souhlasí s umístěním stavby vodo-
vodní přípojky na  pozemkové parcele č. 
2601/11 v k. ú. Šumburk nad Desnou, která 
je ve vlastnictví města, dle návrhu Ing. Pet-
ra Hynka, Krkonošská 638, Tanvald. 
■ RM rozhodla provést rozpočtové 
opatření č. 62/2022 spočívající v dokry-
tí personálních výdajů městské poli-
cie v  souvislosti s  nařízením vlády  
č. 264/2022 Sb., kterým se mění naří-
zení vlády č. 341/2017 Sb., o  platových 

poměrech zaměstnanců ve  veřejných 
službách a  správě, ve  znění pozdějších 
předpisů:
DAŇOVÉ Příjmy + 54.194 Kč
běžné Výdaje 
Odbor ekonomický + 54.194 Kč
■ RM v  souladu s  čl. VI, bod B 1) písmn. 
b) zřizovací listiny souhlasí s  přijetím 
finančního daru ve výši 20.000 Kč příspěv-
kovou organizací Základní škola Tanvald, 
Sportovní 576 od firmy DIPOS Tábor s.r.o., 
se sídlem Větrov 117, Tábor.
■ RM rozhodla schválit financování 
opravy hrobek na  pohřebišti Horní Tan-
vald za účelem uložení uren ze sociálních 
pohřbů a  nalezených uren z  depozitu 
do hrobky a provést rozpočtové opatření č. 
66/2022:
BĚŽNÉ Výdaje
Odbor rozvoje a komunálních věcí + 
125.840 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA  - 125.840 Kč
■ RM rozhodla schválit dofinancování 
dotačního managementu projektu „Stou-
pací trail z  kempu Tanvaldský Špičák 
na  vrchol Malého Špičáku“ a  provést roz-
počtové opatření č. 65/2022:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Stoupací cyklostezka na Malý Špičák + 
32.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA - 32.000 Kč
■ RM rozhodla v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném znění, 
schválit příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Tanvald, U Školky 579 použití fondu 
investic ve výši 24.140 Kč na opravy hřiště 
v zahradě MŠ Radniční.
■ RM v souladu s čl. VI, bod B 1) písmn. b) 
zřizovací listiny souhlasí s přijetím finanč-
ního daru ve  výši 200.000 Kč příspěvko-
vou organizací Masarykova základní škola 
Tanvald, Školní 416 od Nadace The Kellner 
Family Foundation, se sídlem Evropská 
2690/17, Praha 6 – Dejvice.
■ RM rozhodla provést rozpočtové opat-
ření č. 63/2022:
PřIJATÉ TRANSFERY 
na volby do zastupitelstev obcí 244.000 Kč
bězné Výdaje   ODBOR SPRÁVNÍ
Volby do zastupitelstev obcí 244.000 Kč
■ RM rozhodla provést rozpočtové opat-
ření č. 64/2022:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na projekt „Pumptrack Tanvald“ 
3.212.630 Kč
na  projekt „Oprava MK 23c ul. Palackého“ 
1.671.561 Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z  minu-
lých let - 4.884.191 Kč
■ RM souhlasí s  použitím znaku města 
Tanvald společností Conseq Investment 
Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 
Praha 1.

Upraveno podle obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů.

Co projednala rada města  •
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Programová nabídka:
www.centrumajak.cz
Facebook: 
Rodinné centrum Maják, 
Tanvald

Úterý 4. 10., odpoledne v 16:00 hod. Aro-
materapie s Lenkou Marčíkovou. V rámci 
zdravého životního stylu si budeme poví-
dat o  aromaterapii, vyrobíme si vonnou 
tyčinku, voňavý roll-on a  tělový peeling. 
50,- Kč/členka, 100,- Kč/nečlenka

Čtvrtek 6. 10. Senior klub Výšina II, 16 
hod. Postcovidová rehabilitace - povídání 
se členy místní organizace Českého červe-
ného kříže. K tomu káva, čaj a něco na zub. 
Přijďte pobejt.

Úterý 18. 10., od 16 hod. Den otevřených 
dveří v rámci týdne náhradního rodičov-
ství - rádi Vás tu přivítáme a  zodpovíme 
na  Vaše otázky. Spojeno s  videoprojekcí 
a  poradenstvím zájemcům o  NRP, témat. 
hra pro rodiny na přilehlé zahradě.

Od  17. do  23. 10. Zimní (ne letní !) Bur-
za dětského a  těhotenského oblečení, 

doplňků, hraček a  sportovních potřeb 
Úterý - příjem zboží Středa až pátek - 
prodej. Věci přijímáme čisté a nepoškoze-
né!!! Každý může donést maximálně 80 ks 
oblečení (+ libovolný počet doplňků, hra-
ček apod.). Za  každý přijatý kus se účtuje 
1,50 Kč + 10 % z prodeje. Tabulku pro roze-
psání kusů si vyzvedávejte v Majáku nebo 
je ke  stažení na  www.centrumajak.cz. 
STARÁ ČÍSLA NELZE POUŽÍT !!! V centru si 
vyzvedněte nové samolepky. Dobrovolníci 
na přípravu, prodej i třídění věcí po burze 
jsou nejenom vítáni, ale také osvobozeni 
od poplatků za prodej !!

Úterý 25. 10., od  16:00 hod. Oslava pod-
zimu. Budeme dlabat a  vyřezávat dýně 
a  taky vyrábět podzimní skleněné lucer-
ničky. S  sebou ostrý nůž, lžíci na  dlabání, 
dýni. 

CHYSTÁME: 5. 11. Den pro ženy, 25. 11. 
Výroba adventních věnců, 4. 12. Mikuláš-
ská nadílka, pískování, výroba mýdel, sví-
ček, 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.

PSYCHOTERAPIE
Pro využití služby kontaktujte psychotera-
peutku, Mgr. Stěhulovou, tel. 774 953 877

MEDIACE
Pro řešení sporů, konfliktů lze využít služ-
bu mediátora, Ing. Černou, tel. 723 573 080 

PÉČE O  PĚSTOUNSKÉ RODINY, DOPRO-
VÁZENÍ A  PORADENSTVÍ PRO OHROŽE-
NÉ 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. Libu-
še Rydvalová, tel. 774 825 085, středa 9:00 
- 11:00 hod.

Říjnové dění v Rodinném centru Maják Tanvald •

Svatý František
má svátek! •

Srdečně všechny zveme ke slavení svát-
ku svatého Františka, patrona šumburské-
ho 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 hodin přímo 
v kostele. Poté od 18 hodin proběhne kon-
cert kapely Kapři (Kapela Příchovice).

V  neděli 2. října bude slavnostní boho-
služba od  9 hodin doprovázená varhaní-
kem Petrem Tomešem a SDM Desná, po ní 
bude žehnání malých a  velkých zvířátek 
před kostelem s  drobným občerstvením 
v  podobě koláčků farnic, místní kávy 
a  piva. Děti z  Tanvaldska pro Vás připra-
vují misijní stánek s  handmade výrobky. 
Kolem kostela bude výstava kuklostrojů 
a hybohledů Pavla Macka. Pro děti (a nejen 
pro ně) bude připraveno loutkové divadlo 
Prokůpek a  jejich hra Legenda o  svatém 
Prokopovi. Těšíme se na setkání s vámi.

Spolek Zachraňme Tanvaldské kostely

Nejkrásnější hudba je lidský smích •

Člověk by neměl vynechat jedinou pří-
ležitost, kdy se může smát. A  právě proto 
neváhejte a přijďte v sobotu 22. října 2022 
od 13:30 do Kina Jas Járy Cimrmana v Tan-
valdu! Bude tu probíhat 53. ročník mezi-
národní soutěžní přehlídky amatérských 
filmů HAF (Humor v amatérském filmu).

Pobavit se můžete u  filmů humorných 
a  satirických, které nebudou delší jak 
15 minut. Další soutěžní kategorií je tzv. 
Minuta film, což jak název napovídá, je 
film do 1 minuty s neomezenou tematikou. 
A nesmíme zapomenout ani na oblíbenou 
kategorii, kterou je parodie na  reklamu. 

Kulturní akce v kině Jas v měsíci říjnu: •
Sobota 22. 10. od 13.30 hodin
53. ročník HAF 2022
(Humor v amatérském filmu)
Mezinárodní soutěžní přehlídka amatér-
ských filmařů. 
Soutěžní kategorie přehlídky 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
Vstupné zdarma.

MÌSTO TANVALD POØÁDÁ

www.tanvald.eu

22. øíjna 2022

SRDEÈNÌ ZVEME - VSTUP ZDARMA

53. roèník 
mezinárodní filmové pøehlídky amatérských filmaøù

HAF 
HUMOR V AMATÉRSKÉM FILMU

v Kinì Jas Járy Cimrmana

Soutìží se ve 3 kategoriích:
A) filmy humorné a satirické do 15 minut
B) filmy s neomezenou tématikou do 1 minuty (Minuta film)
C) parodie na reklamu do 3 minut

od 13.30 hodin

A jako bonus tohoto příjemně stráveného 
odpoledne je vstup zdarma!                    -red-

Připravujeme na listopad:
Úterý 22. 11. od 19 hodin
Techtle mechtle: Vánoční show
Oblíbené travesti představení. Předprodej pouze v pokladně kina.

Čtvrtek 24. 11. od 19 hodin
Ray Cooney: 1 + 1 = 3
Divadelní komedie. Hraje Ochotnický spolek „3 na 3“ při MKS Nová Paka 
Vstupné: 80 Kč, pro majitele Senior pasu 50 Kč.
Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.cz
nebo www.disdata.cz.
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Dění ve Středisku volného času Tanvald •

Ohlédnutí za srpnovými tábory
Tradičně i tak trochu neobvykle se ode-

hrál závěr prázdnin ve  Středisku volného 
času Tanvald. Odjeli jsme na  pobytový 
tábor, který se letos uskutečnil v  Českém 
ráji. Netradiční pak bylo datování našeho 
nejstaršího příměstského tábora – Tou-
lavých bot, které se obvykle odehrávají 
na  počátku prázdnin. Oba tábory jsme si 
však užili skvěle.

„Toulavka“ podnikala výlety do  okolí 
Tanvaldu. Táborníci zdolali dvě rozhledny 
– na  Proseči a  Černou Studnici, objevo-
vali krásy vodopádů Černé Desné. Místo 
přírodního parku u  Cimrmanova Majáku 
v  Příchovicích si kvůli nepřízni počasí 
nakonec užili samotný Maják s  muzeem, 
a neplánovaně tak zdolali třetí rozhlednu. 
Vyrazili také do Vysokého nad Jizerou. Tam 
se před deštěm schovali do Krkonošského 
muzea, kde obdivovali Metelkův betlém 
i  pouťová srdce z  perníku. V  SVČ si pak 
stihli ještě vyrobit keramický tužkovník. 

Kromě botiček, které dostávali za  zodpo-
vězené kvízové otázky, si v  závěru tábora 
všichni odnesli i zaslouženou velkou kera-
mickou botu.

Pobytový tábor se letos odehrál v penzi-
onu Bartošova pec v  duchu „her bez hra-
nic“. Táborníci mezi sebou zápolili coby 
členové fiktivních států s  originálními 
kulturami, kroji (které si sami vyrobili) 
a  jídlem. Téma tábora jsme si nevybrali 
náhodou, penzion totiž kromě bazénu 
nabízí i  nádherné sportovní zázemí. Díky 
tomu jsme do naší olympiády mohli vedle 
„sranda disciplín“ zařadit i  takové sporty, 
jako je biatlon na laserové střelnici, závody 
na raftech, lezení v lanovém centru či geo-
caching.

Nechyběla pochopitelně ani turisti-
ka, výletování je totiž tradičně nedílnou 
součástí našich „pobyťáků“. Vyrazili jsme 
kupříkladu prozkoumat unikátní ohra-
zenický vodojem, zámek Hrubý Rohozec 
či hrad Frýdštejn. V  Dolánkách jsme si 
prohlédli Dlaskův statek a  Dům přírody, 
díky přívozu jsme se přes Jizeru dostali 
i na Zrcadlovou kozu. V závěru tábora nám 
konečně začalo přát i  počasí, a  tak jsme 
mohli strávit odpoledne na prima koupa-
lišti ve Voděradech.

Na  pořádném táboře nesmí chybět ani 
táborák, kytary, zpívání, kamarádství 
a noční hra. I toho jsme si užili do sytosti. 
Menší děti se utkaly se svým strachem 
při večerní světýlkové stezce, starší zažili 
dobrodružství při noční bojovce. Táborová 
parta byla přímo skvělá, což jsme kromě 
sportovních výkonů ocenili při závěreč-
ném olympijském ceremoniálu. Už teď se 
těšíme na příští rok!

Tanvaldské slavnosti
Také letos jsme se vámi potkali na Tan-

valdských slanostech. Přestože jsme měli 
opět základnu v teepee a okolí, nenašli jste 
tam tentokrát žádné indiány. Kdo k  nám 
zavítal, mohl si užít „ochutnávku“ našich 
kroužků. A  tak se ve  stanech kutilo, šilo, 
výtvarničilo, a  dokonce i  vařilo. Vyráběly 
se skleněné mozaiky, šily přívěsky na klí-
če, zdobily se dřevěné výřezy ze smržovské 
dílny Dadoos. U  výtvarníků se vytvářely 
originální obrazy pomocí sprejů a  šablon 
a kreslilo se i 3D perem.

Nechybělo ani oblíbené malování 
na  obličej. Čekání ve  frontě si bylo mož-
né zkrátit u  stolu Výtvarné herny, kde se 
po  vzoru výtvarnice Venduly Chalánkové 
tvořily papírové zákusky a chlebíčky. Men-
ší děti si zase vyhrály s  lodičkami v  moři 
z lavoru, inspirované Kupkou a Zrzavým.

Své zastoupení měly i sportovní kroužky. 
Kluci a holky si mohli třeba zaházet na koš, 
střílet z  luku i  „přičichnout“ k  základům 
orientačního běhu. Děkujeme všem, kte-
ří si k  nám přišli užít naši „kroužkovou 
ochutnávku“, i těm, kdo si koupili výrobek 
z naší dílny u stánku v horní části kempu.

Říjnové akce
Na říjen chystáme program na podzimní 

prázdniny. Ve středu bychom měli vyrazit 
na  únikovou hru do  Bedřichova, čtvrtek 
bude patřit tvoření a  zábavě v  budově 
SVČ. Plánujeme také odpolední kera-
mické a  tiffany dílny pro dospělé a  děti 
i  další akce. Podrobné informace najdete 
na www.svctanvald.cz nebo Facebook pro-
filu Středisko volného času Tanvald.

Zájmové kroužky
Ve  školním roce 2022/23 si může-

te vybrat z  52 kroužků se zaměřením 
na  sport, výtvarno, hudbu, přírodu i  další 
aktivity. Nově nabízíme tyto kroužky: Ori-
entační běh, Pečeme se Zuzkou, 3D tisk, 
Horokroužek pro rodiče s  dětmi do  6 let, 
Šachy s  gymplákem Matoušem, Přírodo-
vědný kroužek v Jesenném a Nordic walk-
ing do zájemce od 55 let.

Na  kroužky je možné se hlásit přes kli-
entské centrum na našem webu do napl-
nění kapacity. Těšíme se na  společné 
zážitky.

Za SVČ Tanvald Alena Bartovská

První týden v říjnu 3. 10. – 7. 10. proběhne 
v naší knihovně 26. ročník celostátní akce 
Týden knihoven, kterou vyhlašuje SKIP 
ČR.
Nové nabídky:
– Věk je jenom číslo. Nově otevíráme 
ve studovně koutek pro naše seniory a lidi 
pečující o starší členy rodiny. Zde naši čte-
náři najdou knižní tituly, hry a  pracovní 
listy, které jim pomohou s rozvojem myš-
lení, paměti a koncentrace.

– Amnestie dlužníků
– Prodej vyřazených knih a časopisů
– Průkaz zdarma pro nové čtenáře
Světový den zvířat. Výstava knih z našeho 
knižního fondu ve vstupní části knihovny
Co mě baví. Tradiční výstava výrobků 
našich čtenářů ve výstavním sálku se blí-
ží. Připomínáme, že ti, kdo chtějí na  této 
výstavě představit svá dílka, je přine-
sou nejpozději do  24. listopadu včetně 
do knihovny.

Městská knihovna Tanvald •
Fantom je čes-

ká „kopie“ hry 
Scotland Yard. 
Má úplně jedno-
duchá pravidla, 
která staví hlavně 

na  schopnostech hráčů. Výborné je, že 
každá strana (fantom versus detektivové) 
hraje jinak. Fantom uniká, blafuje, detek-
tivové strategicky koordinují svůj společný 
postup k dopadení.

Nové společenské hry
v Městské knihovně Tanvald 
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Městský stadion se v  sobotu 10. září 
opět proměnil v  hasičský areál pro sou-
těž v  požárním útoku. Sbor dobrovolných 
hasičů Horní Tanvald ve spolupráci s měs-
tem Tanvald pořádal již 26. ročník soutěže 
„O pohár starosty města Tanvaldu“ a přiví-
tal zde rekordních 73 soutěžních družstev 
ve čtyřech kategoriích.

Již po  sedmé se tato soutěž pro hasič-
ská družstva konala na  Městském mul-
tifunkčním stadionu, za  což patří velké 
poděkování vedení města Tanvald, vedení 
ZŠ Sportovní Tanvald a  správci stadionu 
panu Beranovi. 

Soutěž začala slavnostním nástupem 
za účasti pochodu čtyř vlajkonošů. Zahájil 
ji starosta pořádajícího sboru Karel Buk-
vic, starosta města Tanvaldu Mgr. Vladimír 
Vyhnálek. Ti zde přivítali 44 soutěžních 
družstev v kategorii žen a mužů. Právě pro 
tyto dvě kategorie byla soutěž zařazena 

do  prestižního seriálu třinácti soutěží - 
Jizerská liga v požárním útoku 2022.

Kategorii žen ovládly ženy z  Ploukonic, 
s časem 16,19 braly zasloužené první mís-
to z celkových 15 startujících družstev žen. 
Na místě druhém se umístily ženy z Koš-
ťálova s  časem 17,55 a  bronzovou příčku 
vybojovaly ženy z  SDH Sychrov s  časem 
17,66.

V  kategorii mužů odstartovalo celkem 
29 družstev a absolutním vítězem se stali 
muži z  družstva Renmotor Jinolice, kteří 
s  časem 16,49 brali nejcennější medai-
le a  na  rok se stali držitelem putovního 
poháru této soutěže. Na  druhém místě 
se umístili muži z Dubence s časem 16,69 
a třetí stupeň vítězů patřil mužům z Jirko-
va za čas 17,24.

Odpolední část soutěže patřila dětským 
kategoriím. Na  start se postavilo celkem 
14 družstev mladších žáků a  15 družstev 
starších žáků. 

Minimuchovman •

Ve středu 7. září jsme si užili krásné slu-
nečné aktivně strávené odpoledne. Kaž-
doroční dětská podoba adrenalinového 
závodu Muchovman proběhla na  tratích 
v  Kempu Tanvaldský Špičák. Na  30 dětí 
si obléklo sedací úvazek a  v  intervalech 
vystartovalo na  trať závodu. Prvním úko-
lem bylo vylézt lezeckou stěnu, poté vyra-
zili závodníci na  cyklistickou sekci, dále 
je čekala běžecká část a  závěrečný finiš 
do  cíle. Každý účastník obdržel diplom, 
medaili od firmy Titan Multiplast a pečené 

dobroty od  maminek z  lyžařského oddí-
lu TJ Tanvald, které společně se SVČ a  ZŠ 
Sportovní pořádaly toto zdařilé sportov-
ní klání. Děkujeme všem, kteří přispěli 
ke  zdárnému průběhu závodu. Děkujeme 
všem dětem a rodičům za účast. Koncem 
září jsme odstartovali další ročník Poháru 
běžce Tanvaldu. Je naplánováno 9 vše-
stranných závodů. Věříme, že se všechny 
uskuteční a  sportování si společně užije-
me. 

Jana Tůmová

26. ročník hasičské soutěže O pohár starosty města Tanvaldu •
Z  těch nejmladších účastníků soutě-

že, kteří se radovali z  prvního místa, bylo 
družstvo z  SDH Těpeře, s  výsledným 
časem 20,76. Druhé místo obsadilo druž-
stvo z  Příchovic a  třetí bylo domácí druž-
stvo SDH Horní Tanvald. Ve starších žácích 
vybojovalo prvenství družstvo z Bratříkova 
s časem 19,06, stříbrné medaile si odváželo 
družstvo z Dalešic a na třetí stupeň vítězů 
se postavilo další domácí družstvo z  SDH 
Horní Tanvald.

Na  26. ročníku Tanvaldského poháru 
odstartovalo celkem 73 soutěžních druž-
stev, což je přes 500 závodníků. Pořadatel-
ský sbor dobrovolných hasičů Horní Tan-
vald byl velice potěšen, že se soutěž mohla 
opět konat na městském stadionu a že se 
jí zúčastnil nejen velký počet družstev, ale 
i mnoho diváků.

A  jak uvedl starosta pořádajícího sbo-
ru a  hlavní organizátor soutěže p.  Karel 
Bukvic: “Soutěž takového rozsahu se při-
pravuje více jak dva měsíce. V  letošním 
roce jsme se opět stali jedním ze třinácti 
pořadatelů soutěží zařazených do Jizerské 
ligy. Snažili jsme se pro všechny závodní-
ky vytvořit co nejlepší podmínky tak, aby 
z naší soutěže odjížděli všichni spokojení. 
Krásnou atmosféru soutěži dodal vel-
ký počet diváků a  vytvořili tak perfektní 
podporu pro závodníky. Velké poděkování 
patří všem 60 sponzorům, městu Tan-
vald a  Libereckému kraji, bez kterých by 
se tato akce nemohla konat. Poděkování 
také patří všem členům sboru dobrovol-
ných hasičů Horní Tanvald, pracovníkům 
technických služeb města a ostatním dob-
rovolníkům, kteří se podíleli na  realizaci 
a průběhu letošního 26. Ročníku Tanvald-
ského poháru.“

Pořadatelé se už teď těší na  27. ročník, 
který se bude konat 9. září 2023.

Karel Bukvic
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pá a so
30. 9. 
a 1. 10.

19.00
Vstupenka do ráje. Americká romantická komedie. Že se vzali, považují oba za svou největší 
životní chybu, ale teď musí společně zachránit svou dceru. V hlavních rolích George Clooney a Julia 
Roberts.

140 Kč
od 12 let
104 min.

ST
5. 10. 19.00

Indián. Nová česká komedie. Příběh arogantního workoholika, do kterého vstoupí duch umírají-
cího indiánského náčelníka. V hlavních rolích Karel Roden, Martin Myšička, Vica Kerekes a Jaro-
slav Dušek.

140 Kč 
přístupný
94 min.

PÁ-SO
7. a 8. 10. 18.00

Avatar. Obnovená premiéra slavného amerického sci-fi filmu režiséra Jamese Camerona z roku 
2009. Napínavé dobrodružství napříč vesmírem až na planetu Pandora. V hlavních rolích Sam 
Worthington a Zoe Saldana. České znění.

140 Kč 
od 12 let
166 min.

ST
12. 10. 19.00 Úsměv. Americký horor, po kterém se usmívat hned nebudete. Až ho uvidíš, bude pozdě. I úsměv 

může být někdy smrtelně děsivý. V hlavní roli Sosie Bacon.

140 Kč 
nepřístupný
117 min.

PÁ-SO
14. a 15. 10. 17.00 Cirkus Maximum. Nová česká rodinná komedie z cirkusového prostředí. Výlet do světa cirkusů 

s pořádnou porcí zábavy. V hlavních rolích Oldřich Kaiser, Jan Přeučil, Radim Fiala a Petr Batěk.

130 Kč 
přístupný
100 min.

PÁ-SO
14. a 15. 10. 19.00

Buko. Nová česká komedie režisérky Alice Nellis. Buko je kůň, kterého dostala nová majitelka, 
která se koní bojí. Příběh vypráví o tom, že štěstí přeje připraveným a odvážným. V hlavních rolích 
Anna Cónová, Martha Issová, Jan Cina a Petra Špalková.

140 Kč 
přístupný
112 min.

ST
19. 10. 19.00 Halloween končí. Americký horor. Napínavý příběh městečka, které terorizuje zabiják s mas-

kou. V hlavních rolích Jamie Lee Curtis a Will Patton.

140 Kč 
nepřístupný
111 min

PÁ
21. 10. 17.00

Websterovi ve filmu. Nový český animovaný film pro celou rodinu. Nejpevnější síť je tvoje 
rodina. Humorný příběh jedné pavoučí rodinky. Postavičky namluvili Ivana Chýlková, Adam Mišík, 
Jiří Lábus a další. 

100 Kč 
přístupný
65 min.

PÁ
21. 10. 19.00

Black Adam. Americký komiksový akční film. Black Adam, který byl obdařen všemocnou mocí 
egyptských bohů, je vysvobozen z pozemského hrobu a připraven šířit spravedlnost. V hlavní roli 
Dwayne Johnson.

130 Kč
od 12 let
125 min.

SO
22. 10. 13.30 53. ročník HAF 2022 (Humor v amatérském filmu). Mezinárodní soutěžní přehlídka amatér-

ských filmařů. 
Vstupné: 
zdarma

ST
26. 10. 19.00

Za vším hledej ženu. Nová česká vztahová komedie. Příběh tří kamarádek, které řeší svoje 
problémy v životě. V hlavních rolích Hana Vagnerová, Marek Vašut, Betka Staňková a Zlata 
Adamovská. 

130 Kč
od 12 let
105 min.

PÁ-SO
28. a 29. 10. 17.00

Princ Mamánek. Nová česká filmová pohádková komedie Jana Budaře. Veselý příběh rozmaz-
leného prince, který musel dospět v krále. V hlavních rolích Jan Budař, Ondřej Vetchý, Boleslav 
Polívka, Martin Huba a Jana Nagyová.

120 Kč 
přístupný
100 min.

PÁ-SO
28. a 29. 10. 19.00

Za vším hledej ženu. Nová česká vztahová komedie. Příběh tří kamarádek, které řeší svoje problémy 
v životě. V hlavních rolích Hana Vagnerová, Marek Vašut, Betka Staňková a Zlata Adamovská.

130 Kč
od 12 let
105 min.

Liberec, Jablonec nad Nisou 102.3 FM | Frýdlant 97.4 FM | Harrachov 107.9 FM 
Semily 103.4 FM | Česká Lípa 94.3 FM | Jablonné v Podještědí 105.4 FM 
Turnov 91.5 FM | Nový Bor 104.9 FM

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY  
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ  
DOBRÉ RADY 
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE

liberec.rozhlas.cz | R–LBC |


