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Slovo starosty

•
Obce mají za sebou komunální volby. Nejprve mi dovolte poděkovat všem
tanvaldským voličům za účast. Jako člen
vítězného uskupení Volba pro město mám
z našeho výsledku neskutečnou radost.
Je to potvrzení kvality dlouhodobé práce
celého vedení města a všech našich kolegů. Zároveň Vám děkuji za přidělené hlasy
našemu uskupení, které tímto dosáhlo
nejlepšího volebního výsledku všech dob,
získalo 8 mandátů (36,85 %) a další volební
stranu nechalo za sebou o více než 10 %.
Při sestavování nového vedení města
jsme se rozhodli plně respektovat výsledky voleb, a navrhli širokou koalici všech
kandidujících uskupení. Jsme přesvědčeni, že velikost našeho města jej nepředurčuje k politickému hašteření mezi koalicí
a opozicí, ale ideálně zde aplikujme vládu
široké shody názorů, selského rozumu
a vzájemně nevynucených kompromisů.
Pokud se nám tuto myšlenku podaří zrealizovat, tak jsem přesvědčený o dalším
úspěšném pokračování citlivého rozvoje
Tanvaldu v duchu našeho „… aby tu chtěly
žít i naše děti“.

Vážení spoluobčané,
nevím, jak to vidíte Vy, ale mně připadá,
že počasí je letos v Evropě snad to jediné,
co je normální. Léto ideálně teplé a vlhké,
podzim přenádherně barevný, i houbaři
si přišli na své. A věřím, že i zima bude ta
správná, ladovská. Příznivá ke sportovním
radovánkám bez nutnosti velkých odběrů energií a bez oblev, které provázely tu
minulou. Nechme se překvapit.

Jak jsem vzpomínal v úvodu, máme před
sebou další ze čtvera ročních období, zimu.
Já osobně se na její příchod hodně těším.
Rád pohlížím z perfektně protažených silnic a chodníků na kluziště plné bruslařů,
osvětlenou sjezdovku s frontou dětí u vleku, spokojeně si kroužící běžkaře za lesíkem. Co se týká techniky na zimní údržbu,
pracovníků, posypového materiálu, financí… můžeme hlásit plnou připravenost.
A jak avizujeme dlouhodobě, nepochopitelné zvraty cen energií, pohonných hmot
a dalších komodit nás nemůžou překvapit.
Všechny naše budovy budou pro občany
fungovat bez omezování. Zvláště u školských zařízení chceme po dvouletém problematickém provozu najet do normálního režimu. Zároveň pro Vás ve spolupráci
s partnery plnohodnotně připravujeme
populární kulturní akce typu Rozsvícení
vánočního stromu, Zpívání na schodech,
Vánoční svařák, plesy.
Loučím se s Vámi se vzpomínkou na Jana
Zákopčanika a jeho památnou meteorologickou citaci „Dobrý večer a slunce v duši“.
Váš starosta

Komunální volby v našem městě

•

Povolební vyjednávání v Tanvaldě bylo opravdu rychlé. V neděli
večer 25. 9. 2022 představitelé čtyř z pěti uskupení, která získala
zastoupení v novém zastupitelstvu města, podepsali takzvané
Memorandum o budoucí spolupráci ve městě Tanvald pro následující volební období 2022-2026.
Volba pro město vedená dosavadním starostou Vladimírem
Vyhnálkem vyhrála letos v Tanvaldě s větším náskokem se ziskem 36,85 % osm mandátů před sdružením Pro Tanvald - 25,25 %
- šest mandátů, a třetí Spol. pro Tanvald ODS+KDU-ČSL - 20,09 %
- čtyři mandáty.
Nejvíce preferenčních hlasů získal Vladimír Vyhnálek z vítězné Volby pro město - 757 hlasů a stranickými kolegy Jaroslavem
1

ZA BEZPEČNÉ MĚSTO TANVALD

1

ZA BEZPEČNÉ MĚSTO TANVALD

Týlem (699) a Janem Prašivkou (646). Volební účast byla v Tanvaldě 37,81 % voličů.
Výsledky podle stran:
1. Volba pro město 36,85 % (8 mandátů)
2. Pro Tanvald 25,25 % (6)
3. Spol. pro Tanvald ODS+KDU-ČSL 20,09 % (4)
4. Za bezpečné město Tanvald 10,77 % (2)
5. KSČM 7,36 % (1)
Zvolení zastupitelé (21 členů) viz tabulka: číslo strany / název
strany / pořadí na kandidátce / jméno / navrhující strana / politická příslušnost / počet hlasů / procenta pořadí zvolení.
Ustavující zasedání zastupitelstva města se konalo 19. 10. -red-
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Bělonožník Antonín Mgr.

55

NK

BEZPP

301

8,40
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Krykorková Irena Bc.

57

NK

BEZPP

255

7,11

2

2 PRO TANVALD
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Ducháčková Radka MUDr.

57

NK

BEZPP

516

6,14

1

2 PRO TANVALD
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Šimek Daniel

48

NK

BEZPP

501

5,96

2

2 PRO TANVALD

1

Palme Jan Ing.

56

NK

BEZPP

473

5,63

3

2 PRO TANVALD

6

Průcha Josef

62

NK

ČSSD

471

5,60

4

2 PRO TANVALD

2

Kottan Michal

48

NK

BEZPP

465

5,53

5

2 PRO TANVALD
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Mikš Jaroslav Ing.

67

NK

BEZPP

447

5,32

6

3 Komunistická str.Čech a Moravy

8

Medlík Miroslav

57

KSČM

BEZPP

153

6,55

1

4 VOLBA PRO MĚSTO

1

Vyhnálek Vladimír Mgr.

56

SLK

BEZPP

757

6,17

1

4 VOLBA PRO MĚSTO

2

Týl Jaroslav RNDr.

67

SLK

BEZPP

699

5,70

2

4 VOLBA PRO MĚSTO

4

Prašivka Jan Mgr.

49

NK

BEZPP

646

5,26

3

4 VOLBA PRO MĚSTO

3

Synovcová Zdeňka Bc.

53

SLK

BEZPP

640

5,22

4

4 VOLBA PRO MĚSTO

5

Erbenová Miroslava

58

NK

BEZPP

576

4,69

5

4 VOLBA PRO MĚSTO

6

Zítko Tomáš Mgr.

43

SLK

BEZPP

636

5,18

6

4 VOLBA PRO MĚSTO

7

Bukvic Karel

34

NK

BEZPP

626

5,10

7

4 VOLBA PRO MĚSTO

8

Tůmová Jana Mgr.

49

NK

BEZPP

618

5,04

8

5 Spol. pro Tanvald ODS+KDU-ČSL

4

Černý Lukáš

41

ODS

BEZPP

433

6,47

1

5 Spol. pro Tanvald ODS+KDU-ČSL

11

Princ Tomáš

42

ODS

BEZPP

391

5,84

2

5 Spol. pro Tanvald ODS+KDU-ČSL

1

Šebestová Daniela MDDr.

36

KDU-ČSL BEZPP

383

5,73

3

5 Spol. pro Tanvald ODS+KDU-ČSL

5

Viktora Karel

43

367

5,49

4
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Co projednala rada města
Výběr z usnesení ze schůze Rady města
Tanvald konané dne 29. 9. 2022
■ RM schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti mezi
městem Tanvald a panem Václavem
Čechurou, bytem Jeřabinová 295/15,
Motol, Praha 5 podle předloženého
návrhu, týkající se umístění studny
a vodovodní přípojky a zřízení cesty
na části pozemkové parcely č. 535/4
v katastrálním území Šumburk nad
Desnou s tím, že věcné břemeno –
služebnost bude zřizováno na dobu
neurčitou za jednorázovou náhradu
ve výši 13.000 Kč + daň z přidané hodnoty.
■ RM schvaluje Smlouvu o zřízení
služebnosti 49034/VB3/FTTH-000/2022
mezi městem Tanvald a společností
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem
Tomíčkova 2144/1, Praha 4 podle
předloženého návrhu, týkající se stavby
telekomunikační sítě pod označením
„1873_FTTx49034_Tanvald“ na části
pozemků v katastrálním území Tanvald
a Šumburk nad Desnou.
■ RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene ve prospěch
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín
podle předloženého návrhu Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby
ČEZd_SoBS VB 40800/IV-12-4023078/
JN-Tanvald, č. parc. 1390-kNN smyčka,
týkající se stavby zařízení distribuční
soustavy - kabelového vedení NN na
části pozemkové parcely č. 298/14
(ostatní plocha – manipulační plocha)
v katastrálním území Tanvald;
2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění
stavby ČEZd_SoBS VB 40800/IV-124023078/JN-Tanvald,
č. parc. 1390-kNN smyčka mezi městem
Tanvald a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly,

•

týkající se stavby zařízení distribuční
soustavy – kabelového vedení NN
na části pozemkové parcely č. 298/14
v katastrálním území Tanvald podle
předloženého návrhu.
■ RM v souladu s Čl. VI, bod B 1) písmn.
b) zřizovací listiny souhlasí s přijetím
finančního daru ve výši 48.000 Kč
příspěvkovou organizací Masarykova
základní škola Tanvald, Školní 416.
■ RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 214/2021 uzavřené mezi městem
Tanvald a společností EKOLES-PROJEKT
s.r.o., se sídlem Mládí 4024/15a, Jablonec
nad Nisou týkající se zpracování lesních
hospodářských osnov s platností od 1. 1.
2023 do 31. 12 .2032 pro Zařizovací obvod
Tanvald dle předloženého návrhu.
■ RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy
o dílo č. KE2022/KE15 mezi městem
Tanvald a společností KEnergy s.r.o.,
se sídlem Jeronýmova 229/4, 460 07
Liberec VII – Horní Růžodol na realizaci
projektu „Energetické úspory v objektu
ZŠ Sportovní č.p. 576, Tanvald“ dle
předloženého návrhu a schválit
rozpočtové opatření č. 77/2022:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
energetické úspory v objektu ZŠ
Sportovní, č.p. 576 Tanvald
+ 66.550 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA 66.550 Kč
■ RM rozhodla:
Poskytnout peněžitý dar ve výši 10.000 Kč
Tělovýchovné jednotě Bižuterie, z.s., se
sídlem Pražská 4200/20, Jablonec n. N.;
■ RM jako zřizovatel Základní školy
Tanvald, Sportovní 576 schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR z programu
3.2.2. Podpora škol se sociálně
znevýhodněnými žáky, z výzvy: Výzva
NPO Základní škola Tanvald, Sportovní
576, příspěvková organizace v celkových
nákladech 4,5 mil. Kč a dobou realizace
1. 9. 2022 – 31. 8. 2025.

■ RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje č. OLP/4042/2022
mezi městem Tanvald a Libereckým
krajem na projekt „Stoupací trail z Kempu
Tanvaldský Špičák na vrchol Malého
Špičáku“ dle předloženého návrhu.
■ RM nesouhlasí s pokácením 2 ks
modřínu nacházejících se u parkoviště
v ulici Větrná, na pozemkové parcel
č. 375/1 v kú. Tanvald, která je
ve vlastnictví města Tanvald.
■ RM bere na vědomí informace
tajemníka MěÚ k povinnostem veřejných
funkcionářů v návaznosti na zákon
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
pozdějších předpisů, v souvislosti
s volbami do zastupitelstev obcí.
Upraveno podle obecného nařízení
o ochraně osobních údajů.
Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 4. 10. 2022
■ RM 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, bere na vědomí zánik mandátu
člena zastupitelstva města pana
Ing. Jaroslava Mikše, který rezignoval
na funkci člena zastupitelstva města
dne 29. 9. 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
30. 9. 2022 náhradník z kandidátní listiny
PRO TANVALD pan MUDr. Jiří Buchar,
bytem Žďár 185, Tanvald.
Upraveno podle obecného nařízení
o ochraně osobních údajů.

Starostou města Tanvald byl zvolen Mgr. Vladimír Vyhnálek
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Tanvald,
které se uskutečnilo ve středu 19. října 2022, byli zvoleni:
pan Mgr. Vladimír Vyhnálek starostou města Tanvald
pan Ing. Jan Palme dlouhodobě uvolněným místostarostou města Tanvald
pan Mgr. Antonín Bělonožník členem Rady města Tanvald
pan Lukáš Černý členem Rady města Tanvald
paní MUDr. Radka Ducháčková členkou Rady města Tanvald
pana Mgr. Jan Prašivka členem Rady města Tanvald
pan RNDr. Jaroslav Týl členem Rady města Tanvald
–3–
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Montessori třídy se představují
Ahoj, jsme žáci Montessori tříd
a na začátku školního roku jsme se přestěhovali do Tanvaldu na Masarykovu základní školu. Naše škola je postavena na jiném
vzdělávacím systému než klasická základní škola. Děti se u nás vzdělávají ve věkově
smíšených třídách. V každé třídě jsou tři
ročníky. V současné době máme čtyři třídy. Rozhodli jsme se ukázat vám kouzlo
Montessori.
Naše práce je postavena na samostatnosti, máme svobodnou volbu při plánování své práce, komunikujeme s učiteli
jako rovný s rovným, pracujeme dle principů Montessori, jsme kreativní.
Po celý rok pořádáme mnoho společných aktivit. Naší první akcí v Tanvaldu

•

bylo Zahradní tvoření, které se již stalo
naší každoroční tradicí. Asi se teď ptáte,
co je Zahradní tvoření? Zahradní tvoření je
podzimní slavnost, kterou pořádáme venku. Máme na výběr z několika stanovišť,
například tento rok jsme měli batikování,

Základní umělecká škola Tanvald
Máme za sebou první měsíc nového školního roku, měsíc, kdy se po domluvě rozvrhu rozjíždí výuka na plné obrátky, měsíc
typický velkým množstvím administrativy
a přijímání nových žáků, kteří se nestihli přihlásit v červnu. S potěšením mohu
konstatovat, že letošní školní rok jsme
zaznamenali opravdu velký zájem o výuku, výsledný počet žáků je nejvyšší, co kdy
byl. Za což jsme velmi rádi, a i nadále se
budeme snažit, aby se u nás dětem líbilo.
Zvyšující se zájem o výuku jsme zaznamenali i u Akademie seniorů, která
ve středu 12.října slavnostně zahájila již
druhý tříletý cyklus.
I když výuka probíhá teprve krátce, stihli naši žáci i veřejně vystupovat na Tanvaldských slavnostech, kde se poprvé
tanvaldským divákům představila bluegrassová skupina Modré strunky, dále
vystoupil pěvecký sbor Melodia a taneční
obor. Někteří žáci svou hrou a zpěvem
zase zpříjemnili Slavnostní zahájení Akademie.

vaření guláše a česnečky, tvoření z přírodnin, práce se dřevem a malování. Také
jsme udělali bylinkovou zahrádku.
Na začátku října bylo první a druhé trojročí na adaptačním výletu v Jizerských
horách. A my ze třetího trojročí jsme odjeli
poznávat krásu slovenské přírody do Nízkých Tater se spřízněnou školou Ži-To
z Bratislavy.
Další z tradičních akcí je „Kavárna“,
na kterou bychom Vás rádi 24. 11. pozvali. To vždycky připravíme sladké a slané
dobroty, které si u nás můžete vychutnat
u vynikajícího kafíčka.
Těšíme se na Vás na Kavárně nebo při
čtení našeho dalšího příspěvku.
Žáci třetího trojročí Montessori tříd

•

Nyní již připravujeme akce podzimní a adventní, na které naše diváky srdečně zveme:
16. listopadu, koncertní sál ZUŠ, od 17.00 hodin
Žákovský koncert
26. listopadu, od 16.30 hodin
Rozsvícení vánočního stromu v Tanvaldě
27. listopadu, Riedlova vila, od 16.00 hodin
Rozsvícení vánočního stromu v Desné
13. prosince, kostel sv. Václava ve Velkých Hamrech, od 17.30 hodin
Koncert pěveckých sborů Hlásky, Melodia a SEN
15. prosince, koncertní sál ZUŠ, od 17.00 hodin
Žákovský koncert
18. prosince, kostel sv. Františka z Assisi v Tanvaldě, od 17.00 hodin
Koncert pěveckých sborů Hlásky, Melodia a SEN
20. prosince, kino Jas Tanvald, od 18.00 hodin
Vánoční představení na téma „České Vánoce"
Za Základní uměleckou školu Tanvald Petra Jedličková Šimůnková

–4–

Tanvaldský zpravodaj

listopad 2022

Okénko do prvních tříd
V letošním školním
roce jsme otevřeli dvě
ideálně početné první
třídy po 19 dětech. Třídní
učitelé se 30. června rozloučili s páťáky a po prázdninách naskočili
k prvňáčkům. V obou prvních třídách jsou
děti s podpůrnými opatřeními, a tudíž tam
působí asistenti pedagoga. Paní učitelka
Denisa Klingerová, třídní učitelka 1. A, je
už po několik let sehraná s paní asistentkou Julií Vošvrdovou. Pan učitel Ladislav
Ouhrabka, třídní učitel 1. B, si to zase nedokáže představit bez paní asistentky Livie
Zollmanové.

Trošku jsme prvňáčky a učitele zpovídali. Ještě v polovině září si děti posteskly
po školce a jejich nejčastější dotaz zněl:
„Proč ve škole nejsou postýlky, jako byly
ve školce“. Ale den ode dne se adaptují
a jejich otázky se postupně mění a uvědomují si, že už jsou opravdu ve škole.
Jaký je přechod od páťáků k prvňáčkům?
Tř. uč. 1. A Denisa Klingerová: Je fakt, že
v 1.třídě už jsem učila a na malé „špunty“
jsem byla vcelku připravená, ale musím
přiznat, že mě ten skok docela překvapil.
Překvapilo mě, jak je to pro děti vlastně
všechno nové, že je třeba je od začátku
všechno naučit, že začínáme vlastně úplně od nuly a za ty 4 hodiny, které spolu
každý den zmákneme, jsem docela utahaná (to člověk za těch 5 let nějak zapomene).
I tentokrát ale věřím, že z těch roztomilých
andílků s růžky na hlavě bude v 5. třídě
prima parta, se kterou budeme vzpomínat
na spoustu veselých zážitků.
Tř. uč. 1. B Ladislav Ouhrabka: Mezi
těmito třídami je velký věkový a pracovní
rozdíl. V pátých třídách jsou děti téměř
samostatné a zvládají poměrně vše rychle,
přesně. Pokud to porovnám s 1. třídou, je
to přesný opak. Děti se od úplných základů
učí veškeré dovednosti a postupy práce.
Není to však nic, co by nezvládly, ale chce
to trpělivost a důslednost. Rozdíl je to tedy
opravdu znatelný a učitel vždy musí začít
takzvaně od píky. Ale bez kvalitní přípravy
ve školce by to bylo o to více náročnější.
Proto bych rád poděkoval paním učitelkám z mateřských škol za jejich daleko
náročnější a trpělivější práci.
Jací jsou letošní prvňáčci? Jaké dělají
pokroky?
Tř. uč. 1. A Denisa Klingerová: Za ten
měsíc, který jsme spolu již strávili, mohu
říct, že zatím veškeré učivo, které jsme

•
již zmákli, zvládají letošní prvňáčci, až
na drobné výjimky, moc hezky. Společnými silami prvňáčci hezky pojmenovali
vědomosti, které už se naučili = samohlásky a používání „zobáčku“ a „=“ při
porovnávání. V čem ale hodně plaveme,
je samostatnost a celková samoobsluha.
Třeba převlékání a odchod na tělocvik je
zatím stále velká „bojovka“, zda se nám
vůbec podaří dostat se do tělocvičny nebo
na stadion. Další věc, která mě docela
překvapila, že jsou letošní prvňáčci opravdu velmi živí, neposední a nejsou zvyklí
dospělým vykat. Postupně se ale snažíme
tuto „divočinu“ usměrnit, naučit se novému režimu a pravidlům a stát se vzornými
prvňáčky jako na fotkách, které nám udělal pan fotograf. Veliké díky patří rodičům
za podporu.

Tř. uč. 1. B Ladislav Ouhrabka: Musím
říci, že letošní prvňáci mě velice mile překvapují. Jsou velice bystří, zruční a rychle
jsme se spřátelili. Je sice začátek roku,
ale po prvním měsíci z toho máme s paní
asistentkou dobrý pocit. Děkuji rodičům
především za spolupráci. Pokroky jsou
každý den vidět. Za měsíc se děti naučily
tolik věcí, co jim ulehčí a zrychlí budoucí
práci. Někdo dělá pokroky rychleji a někdo
pomaleji, což je přirozené, ale v kolektivu
se tyto rozdíly mažou, jelikož slabší chce
dohnat silnějšího. Navíc musím říci, že
jsou k sobě děti milé, nápomocné a nedělají rozdíly. Budu rád, když jim to vydrží co
nejdéle.
A co na to paní asistentka Livie Zollmanová (1.B)?: S kolegou třídním spolupracujeme už 6. rokem a tato třída je naše
2. společná. Spolupráce je navzdory věkové
rozdílnosti dobrá, vzájemně se doplňujeme a od sebe navzájem učíme. Spojuje nás
společný názor na řešení dané situace, což
nám usnadňuje řešit problémy v kolektivu a dokážeme jeden druhého zastoupit
a pomoci si.
Pár slov paní asistentky Julie Vošvrdové
(1.A): S paní učitelkou Klingerovou spolupracuji již třetím rokem. Myslím, že jsem
měla velké štěstí, protože jsme se sešly
jak po pracovní, tak lidské stránce a nyní
už jsme sehraná dvojka. Mimo jiné jsem
velmi uvítala možnost pracovat v letošním
roce s prvňáky.
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A teď už si přečtěte odpovědi našich
prvňáčků.
Co tě ve škole nejvíc baví?
Fíla Růžička: Domeček, ve kterém si
můžeme hrát o přestávce. Domča Hořejš:
PBT a tabule, na kterou můžeme chodit psát
křídou a soutěžit o bonbón, kdo napíše nejhezčí písmenko. Klárka Musilová: Tělocvik.
Sophča Petrů: Tělocvik a hudební výchova.
Maxík Nitsche a Kubík Kulhánek: Všechno.
Amálka Stránská: To, že se učíme. Alenka
Friedrichová: Mazací tabulka, na kterou se
učíme psát. Leontýnka Poseltová: Kamarádi, které tu ve třídě mám. Ondra Šimek,
Kuba Jelínek, Denis Macháček, Amálka
Tejnorová: Výtvarná výchova a pracovní
činnosti. Marjánka Hochmanová: Tělocvik,
že tam můžeme dělat hry a pan učitel, že
nás naučí hodně věcí. Matěj Navrátil: Pan
učitel, že hezky hraje na kytaru a že děláme tělocvik a baví mě český jazyk. Kryštof
Kristek: Líbí se mi tabule a že se učíme
nový písmenka... ale nejde mi písmenko O.
Honza Nechanický: Mně se taky líbí tabule,
baví mě matematika, baví mě, když se učím,
a líbí se mi ve škole úplně všechno. Karolína Bukvicová: Nejradši mám matematiku
a tělocvik, líbí se mi hezky namalovaná
tabule, jak pak učitel hezky hraje na kytaru.
Vendulka Pohořalá: Nejvíc mě baví pohybovky, tam hrajeme hry, běháme… Líbí se
mi, že nás ve škole pan učitel učí, mám nejradši matematiku.
Prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole
líbilo tak, jako doposud, aby se bez větších
obtíží naučili plynule číst, psát a počítat,
aby si ve škole našli fajn kamarády a společně s učiteli si užili spoustu zábavy a rozmanitých aktivit.
Jana Tůmová
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Tanvaldské gymnázium v druhé polovině září a na počátku října
Školní rok se rozeběhl a září
prosvištělo kolem pedagogů i studentů snad nadzvukovou rychlostí. Ročník
prima, zdá se, se už sžil se
zdejším prostředím, a to i díky adaptačnímu kurzu, o kterém informace již proběhla. Se zdejším prostorem se rovněž sžil
vyučující anglického jazyka Charlie Rodgers, rodilý mluvčí (více v samostatném
článku).
Studenti netrávili čas toliko ve školních
škamnách, ale vydávali se za poznáním
do terénu. V tomto případě šlo o Muze-

um Semily, kde ročníky sexta a septima
navštívily výstavní expozice věnované
replikám císařských a královských korun
a létům totality na Semilsku. Dozvěděly
se mnohé zajímavosti o artefaktech, které
se vázaly nejen k české historii – jedním
z exponátů byla například replika císařské
koruny Napoleona Bonaparte. V poschodí
muzea se mnozí začetli do příběhů lidí ze
Semilska, kteří se stali obětí zvůle komunistického režimu v padesátých letech
dvacátého století.
Děvčata ročníku septima se zapojila
do 23. ročníku charitativní sbírky na pod-

poru nevidomých a slabozrakých Bílá pastelka.
Ve škole samotné neutuchá obnova
vnitřního zařízení a vybavení. Nových lavic
a židlí se dočkala učebna biologie, další se
dostaly do učebny anglického jazyka.
Co se týká potencionálních zájemců
o studium na tanvaldském gymnáziu, těm
škola nabízí tematicky zaměřená odpoledne, např. v říjnu proběhnuvší fyzika, ale
chystají se další – matematika, český jazyk
a další. V tomto případě se vyplatí sledovat
internetové stránky školy, kde jsou zveřejňovány aktuální informace.
IN

Nový vyučující anglického jazyka na tanvaldském gymnáziu
Jak pozorní čtenáři Tanvaldského zpravodaje zaznamenali, Gymnázium Tanvald
získalo v rámci Fulbrightova programu
nového vyučujícího anglického jazyka,
rodilého mluvčího. Je jím Charlie Rodgers.
Byl požádán o rozhovor, který vám nyní
zprostředkováváme v jazyce českém.
Odkud pocházíš a jaké je tvé vzdělání?
Jsem ze St. Louis, stát Missouri, USA.
Vystudoval jsem University of Arkansas,
obor společenské vědy a kineziologie.
Kolik ti je?
22.
Kdo je tvojí nejbližší osobou?
Moje sestra.
A co tvé oblíbené sporty?
Jednoznačně fotbal a k tomu cyklistika.
Spisovatel?
John Grisham.
Co bylo hlavním důvodem zapojit se
do Fulbrightova programu a učit v České
republice?

Nechtěl jsem absolvovat klasickou osu
škola – univerzita – práce. Rád poznávám
jiné kultury, obohacuji své vědomosti
o poznatky z celého světa, mimo jsem
navštívil Senegal, Německo a krátce Francii.
Jaký dojem na tebe učinila Česká republika, Češi a čeští studenti?
Češi jsou v lecčems originální, jedineční.
Ale také milí a přátelští. Rozhodně tady
tolik neplýtváte čímkoliv. Musím říci, že
pro asi největším překvapením byla zdejší veřejná doprava, rychlá, jednoduchá,
přehledná. Mladí studenti se podobají těm
americkým, ale jejich rozhledy a zapojování do výuky se v mnohém liší.
Jaká je tvoje pracovní náplň zde na gymnáziu?
Učím v průměru kolem dvaceti hodin
v týdnu, přičemž moje výuka je zaměřena
hlavně na konverzaci, méně na gramatiku
a s ní spojené jevy. Ve spolupráci s Petrou

Střípky ze školy na Šumburku

•

V prvních zářijových dnech vyrazili prvňáci společně s páťáky na výpravu na Příchovice. Atrakce v Lesoparku nás baví čím
dál víc. Po měsíci už jsou ze všech dětí pilní
školáci, kteří se žádné práce ani lotrovin
nezaleknou. Všechny třídy navštívily divadelní představení v Jablonci nad Nisou.
Vypravili jsme se na Cvičenku, kde jsme
si zazpívali jako správní trampové u táboráku, a kdo chtěl, pochutnal si na opečených dobrotách. Svaly jsme potrénovali
na přespolním běhu i následném trojboji
v rámci Poháru běžce Tanvaldu. Děti si
moc užívaly pohyb a závodění venku.
V září jsme se stali první vlaštovkou
v oblasti stravování a děti každý den dokazují, že umí být samostatné a zvládnou si
poskládat svůj oběd a postarat se o nádobí.
Maskot Barvožrout jim denně ukazuje, jak
jsou na tom s plýtváním jídlem.
Kateřina Honců
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•

Junkovou chystáme témata pro jednotlivé vyučovací hodiny ve všech ročnících.
Rozjíždím hudební kroužek pod názvem
Charlies Music Club, kde bych rád se studenty hrál na kytaru americké písničky.
Uvidíme, počítám s deseti, patnácti účastníky.
Kdo ti zde nejvíce pomohl? Jak v běžných
starostech, tak ve škole?
Jednoznačně Petra Junková (pozn. – vyučující angličtiny na Gymnáziu Tanvald).
Postarala se mi o ubytování a nutné úřední
záležitosti, uvedla mě do zdejšího kolektivu. Je to můj strážný anděl.
Jaké jsou tvé plány v nejbližší budoucnosti?
Uvidíme, kromě aktivit ve škole bych rád
více poznal Českou republiku a její krásy,
například české hrady a zámky, Karlštejn,
Hlubokou, Lednici.
Tak Charlie, děkuji za rozhovor.
Rádo se stalo.
IN
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Senior klub II Tanvald Výšina

Vás zve na přednášku s členy místní
organizace Českého červeného kříže
Tanvald Jdeme zdraví naproti. Ve čtvrtek 10. 11. 2022 od 16:00 hod. (pozor
změna obvyklého termínu!). V prostorách Rodinného centra Maják, U Školky 579, Tanvald Výšina. Káva, čaj, něco
sladkého, popovídáme....

Ján Kučera
Jana Rydvalová
František Stěhula
Jindřiška Čiháková
Jiří Eisner
Marie Smutná
Marie Miklíčková

Anna Franková
Alžběta Hornajová
Věra Lipšová
Alena Bačinová
Hana Poupová
Vlasta Hanušová
Milan Oberhofner

Josef Bryscejn
Miluše Hrazděrová
Miroslava Vávrová
Hana Marková
Alena Nohejlová
Petr Mašek

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

Senior klub I. Šumburk

Vás zve na besedu Vzpomínka
na zmizelá místa Tanvaldu (další část).
Hasičská zbrojnice dobrovolných hasičů, Tanvald Šumburk n. D., 15. 11. 2022
od 15 hodin. Na setkání se těší Miroslav
Dušek.

Po covidu…

Babička roku

•

Postcovidová rehabilitace – přednáška
s členy místní organizace Českého červeného kříže Tanvald v RC Maják. Po úvodní
diskuzi seniorů s panem starostou Vladimírem Vyhnálkem shlédli video o tom, jak
o sebe pečovat po covidu. Poté si senioři
mohli nechat změřit tlak. Všichni odešli
obohaceni o informace týkající se zdravotní péče.
Lenka Harcubová

Asi před dvěma měsíci mě oslovila paní
Anna Lišková, že když mám 13 vnoučat,
jestli bych nešla do soutěže Babička roku
za Tanvald. Člověk by měl zkusit skoro
všechno, tak jsem do toho šla.

•
Soutěž se konala v Liberci v Lidových
sadech v Kulturním domě. Skládala se
ze tří disciplín: rozhovor s moderátorem,
vlastní vystoupení a pak módní přehlídka.
Tak to jsem se trochu zalekla. Doufám, že
nebudu muset do plavek. Já korpulentní
žena - tak to teda nechcete! 5. října mě
přivítala milá paní moderátorka, předsedkyně Rady seniorů Libereckého kraje,
Mirka Palečková. Všichni se ke mně chovali moc hezky a hned jsem se spřátelila
s ostatními soutěžícími. Měla jsem trochu
trému, ale na vystupování před lidmi jsem
byla zvyklá, protože jsem čtyři roky chodila do hereckého studia pod divadlem
F. X. Šaldy a v divadle jsem odehrála
několik představení. Šla jsem do soutěže
s vlastní básničkou a vyhrála jsem první
místo. Ani ve snu by mě nenapadlo, že v 70
letech a 100 kily živé váhy dostanu na hlavu
korunku jako nějaká miss. 18 října se mám
zúčastnit celostátní soutěže babička roku
v Olomouci za Liberecký kraj. Myslím si,
že by ocenění měly dostat všechny babičky za péči a starost o vnoučata. Pomyslně
tleskám všem babičkám!
Hana Marková

Nemocnice Tanvald, s. r. o.
nabízí brigádu na pozici:
Pomocný kuchař/ka,
podmínkou je ukončené alespoň základní vzdělání
Nástup možný ihned, vhodné pro důchodce

Kontakt na personální oddělení:
vera.chvojkova@mediterra.cz
Tel: 483 367 354
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Výlet seniorů do světa křehké krásy

•
„Sklářské kantýny“, kde se posilnili jídlem
i nápoji.
Naše exkurze se z jedné plánované
hodiny protáhla na dvě a půl, ale nikdo
nelitoval. Užili jsme si možnosti sledovat
skláře přímo při práci v huti a přitom si
s nimi povídat. Obdivovali jsme v galerii
neuvěřitelně krásná a výtvarně náročná
díla sklářů.
Součástí obří expozice jsou díla sklárny umístěná ve vedle stojícím kostele
Povýšení svatého Kříže, který má sklárna
zapůjčen pro tento účel.
Jestli jsme byli okouzleni exponáty
v galerii přímo ve sklárně nad hutí (tam
bylo teplo k nevydržení!), zde v kostele nám
došel dech. Jistě to bylo nejen samotnými
exponáty, ale především zásluhou procítěného slovního doprovodu, který naše
průvodkyně Bohunka Pačinek Kuncová
přímo prožívala. Její objasnění nalezení
Božího hrobu, historie různých exponátů,
citování jmen Blanka Matragi nebo Bořivoj Šípek bylo doplněním těch krás, které
byly kolem nás. A když nás na kúru vyzvala
ke společnému zazpívání nějaké písně
a zaznělo „Ach synku, synku“, všichni jsme
měli slzy v očích. Naše exkurze měla ještě jedno velké plus. Konala se v termínu,
kdy v kostele probíhala významná krásná
výstava legendy českého rytého skla Arno
Čančíka s názvem Gravirtuos. Jeho dílo se
nedá popsat slovy, musí se vidět!
O vlastní Křišťálové zahradě by se dalo
psát jen v superlativech. S poděkováním
všem pracovníkům sklárny, především
však naší milé průvodkyni Bohunce jsme
se rozloučili a vzpomínku na křehkou krásu si dlouho poneseme v naší mysli a srdci.
Tato návštěna do Kunratic určitě nebyla
naše poslední!
-ali-

Obcí se jménem Kunratice je v České
republice několik desítek, ale náš výlet
30. září směřoval do Kunratic u Cvikova.
Některé z obcí možná v historii spojovala
jména pánů Berků z Dubé, z Lípy, Zákup
a dalších. Ale v současnosti, pokud někdo
vysloví jméno obce Kunratice u Cvikova,
napadne nás jméno Pačinek.
Umělecký sklář Jiří Pačinek roku 2015
na základech bývalé traktorové stanice
a konírny vybudoval malou půvabnou
vesnickou sklárnu, která snad symbolicky
stojí vedle kostela Povýšení svatého Kříže.
Jiří Pačinek při její výstavbě nepočítal
jen s vlastní budovou, která vedle sklářské
hutě disponuje ještě brusírnou, sklady
a technickým zázemím, také prodejní
galeriií, ale myslel také na veřejný prostor
a na to, aby se krásou skla mohli pokochat
jak návštěvníci sklárny, tak i místní obyvatelé a vytvořil zde překrásnou Křišťálovou zahradu. Místo, kde se krása a půvab
křehkého skla snoubí s divokými barvami,
exotickými tvary a nápaditými kreacemi.
Od roku 2015 došlo v celém areálu
k rozšíření prostor a služeb pro veřejnost.
Všichni například ocenili službu perfektní

Co nového v mateřských školách

•

V minulých týdnech se všechny naše
školky zúčastnily 2 závodů O pohár běžce Tanvaldu. První z nich byl přespolní
běh, který se konal u lesíka. Ten den bylo
krásné slunečné počasí, tak si závod děti
opravdu užily. Celá řada jich byla oceněna
medailí, diplomem a dobrotou z Maškova
pekařství.
Jako druhý závod O pohár běžce Tanvaldu se uskutečnil atletický trojboj, který
proběhl na stadionu. Závodilo se v běhu,
hodu kriketovým míčkem a skoku do dálky z místa. Každý účastník byl na konci
odměněn výbornou koblihou.
Předškoláci se byli podívat na ukázkovou letovou produkci dravců a sov
skupiny Seiferos, která se uskutečnila
na stadionu. Během hodinového vystoupení dětem nad hlavami létal sokol,
raroh, jestřáb, orel, luňák a nechyběl ani
český unikát orel královský. Pro děti to
byla krásná podívaná, ze které si odnesly
spoustu zážitků.
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S dětmi jsme také podnikali tematické
podzimní vycházky do lesa, objevovali
jeho krásu, vůni, proměny a hledali jeho
bohatství. Plnili jsme také různé úkoly
spojené s podzimem.
Učitelky MŠ
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Rozmanitost vzdělávacích cest na Masaryčce
1. září to na Masaryčce opět ožilo. Třídy se zaplnily dětmi a chodbami se o přestávkách line čilý
ruch. Nový školní rok však nevítali jen školáci
na prezenčním studiu, ale i žáci na individuálním, tzn. “domácím” vzdělávání. Těch je u nás
na škole v tomto školním roce zapsaných takřka 200! Zájemci se
hlásí nejen z blízkého okolí, ale třeba i z jižních Čech, Beskyd nebo
Slovenska. MZŠ Tanvald se tak řadí mezi vyhledávané školy jak
pro denní žáky v jabloneckém okresu, tak i v kruzích žáků individuálního vzdělávání. Rodiny oslovuje možnost výběru z více
vzdělávacích programů - od září také Montessori - i dlouhodobá
zkušenost s touto formou vzdělávání.
Možná přemýšlíte, co rodiny k volbě individuálního vzdělávání (IV) vede.
Formu individuálního vzdělávání volí rodiče vrcholových
sportovců, dětí mimořádně nadaných nebo naopak s potřebou specifického přístupu. Mezi „našimi” dětmi najdete také ty,
jejichž rodiče často vyjíždí na pracovní cesty do zahraničí a denní docházka do školy by pro ně byla komplikovaná. Stále častěji
nás však oslovují rodiny, které v blízkosti svého bydliště nenachází školu s přístupem a filosofií odpovídající jejich potřebám.
Rodiny pak volí cestu individuálního vzdělávání, která je v ČR už
23. rokem právoplatnou alternativou k denní docházce.
A jak individuální vzdělávání probíhá?
Jaké je se učit doma si možná ještě řada z nás vzpomene
z nedávné „covidové” doby, kdy se ze dne na den “domácím školákem” stali všichni školáci. Řada z nich se ráda s důležitým uvědoměním vrátila do školních lavic, některým dětem ale tento
způsob výuky opravdu “sedí”. Mohou se na učení lépe soustředit,
učit se vlastním tempem a rozvíjet svůj zájem. Individuální vzdělávání však může vypadat i jinak. Po celé ČR - tedy i v jabloneckém
okrese - je již řada komunitních vzdělávacích skupin, takových
neformálních „škol”, kde se děti často ve velmi dobře vybavených
a podnětných prostorech setkávají s učiteli-průvodci i spolužáky a společně se učí. Počítání příkladů v pracovním sešitě se
může prolínat s praktickým životem, společným vařením, pobytem v přírodě, expedicemi s terénním praktikem, péčí o zvířata
na farmě … Učení, které by někteří z nás nazvali učením životem.
S řadou podobných komunitních vzdělávacích skupin naše škola
spolupracuje. Učitelé v nich hojně využívají metody pedagogiky
Marie Montessori, intuitivní pedagogiky, waldorfské pedagogiky,
učení v přírodě a další.
Ať už je žák vzděláván doma, nebo v neformální vzdělávací
komunitě, jeho učení musí vždy naplňovat vzdělávací obsah školy,
který je dán školním vzdělávacím plánem (ŠVP). To je pak dvakrát
do roka ověřováno na pololetním hodnocení, tzv. přezkoušení.
Co pololetní hodnocení obnáší a jak probíhá?
Klíčovými měsíci pro pololetní hodnocení je leden a červen,
kdy do naší školy přijíždí žáci z celé ČR. Do školy však nepřichází
s prázdnou, ale často ověšeni nespočtem tašek, šanonů a krabic.
Pololetní hodnocení totiž probíhá formou pohovoru nad portfoliem.
Portfolio je souborem veškerých učebních důkazů, projektů, referátů, kreseb, fotografií, videí…, zkrátka materiálů, které
zaznamenávají žákovo učení v daných předmětech a pokroků,
jichž během pololetí dosáhl. Součástí portfolia je žákovo sebehodnocení, v němž vedle seznamu témat, kterým se během
pololetí věnoval, shrnuje, v čem se mu daří, jaké jsou jeho nové
objevy i to, v čem by se potřeboval zlepšit. Rodič/vzdělavatel pak
píše zpětnou vazbu, ve které shrnuje žákovo učení, v čem se mu
dařilo i v čem má ještě prostor pro zlepšení. Nejen na IV vnímáme učení jako cíle-vědomý proces a rodič, žák a učitel jsou v něm
rovnocennými partnery.
Společně se sejdeme u jednoho stolu. Žák prostřednictvím
portfolia prezentuje své pokroky. Ukazuje, čemu se věnoval, jak
se učil, co dokázal i co by rád jednou dokázal. Učitel se doptává,
pokládá zvídavé i záludné otázky. Nad učební pomůckou nebo
pracovním listem ověřuje, zda má žák prezentované znalosti
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opravdu v malíku, případně dává podněty pro další žákův posun.
Ačkoliv máme s IV dlouholeté zkušenosti, přehlídka portfolií,
výukových metod, projektů, dětských počinů a nápadů při pololetním hodnocení (přezkoušení) je pro nás pokaždé plná překvapení a údivu. Je neuvěřitelné, co děti dovedou, mají-li čas, prostor
i podporu v prosazování jejich zájmu.
Během pololetního přezkoušení tak třeba sledujete druhačku
Valentýnu, která v angličtině prezentuje evoluci živočišných druhů a z krabic vytahuje modely pterodaktylů, fosilií nebo Australopythéka. Překvapila mě také nápaditost čtvrťáka Teodora s vášní
pro programování, který učení nepopulární shody podmětu s přísudkem prolnul se svým zájmem a rázem byla na světě výuková
hra na doplňování psaní i/y v tomto jazykovém jevu - škola hrou
doslova. Díky IV měl prostor i čas nejen na programování, ale
také třeba vynalézt zahradní průtokový ohřívač nebo hliněnou
pec na tavení kovů a skla. Přál bych vám být také na prezentaci
Elišky, která si dala za cíl prostřednictvím videohovoru oslovit
obyvatele všech kontinentů a v angličtině zkoumat kvalitu života
v jejich rodné zemi. Angličtina, zeměpis i dějepis v praxi. Uvedené
příklady jsou jen „ochutnávkou“ toho, s čím se naši učitelé během
pololetních hodnocení setkávají.
Je radost vidět, když zájem o učení neuhasne a dítě má prostor
svůj zájem rozvíjet. Klást si otázky a nalézat na ně odpovědi. Učit
se prezentovat před cizími učiteli a obhajovat vlastní pokroky.
Všímáme si, že zkušenost z pololetních hodnocení pak žáci zúročují také při přijímacích pohovorech na SŠ.
Jsme rádi, že součástí naší školy jsou vedle dětí, které potkáváme každý den ve třídách, i žáci na individuálním vzdělávání. Spolupráce se všemi dětmi nám dává velký smysl. Těší nás
rozmanitost cest, které v rámci tohoto vzdělávání potkáváme,
a možnost doprovázet a podporovat rodiny i děti na jejich vlastní
cestě k učení.
Mgr. Jakub Kahánek
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Dění ve Středisku volného času Tanvald

Říjen je v SVČ tradičně měsícem rozjezdu
zájmových kroužků. Letos jsme jich nabídli celkem 54, včetně 8 nových. Ještě jste se
nezvládli přihlásit? Nevadí. Na některých
kroužcích máme stále pár volných míst,
můžete se připojit, vše najdete na našem
webu www.svctanvald.cz/kroužky.
Klub volného času
Spolu s kroužky se rozjely i naše další
aktivity. Školáci mohou opět trávit odpoledne v Klubu volného času, který má
zázemí dole v budově (vchod u hřiště) a je
otevřen pondělí – čtvrtek od 12.00 do 17.00.
Lze jej využít při čekání na kroužek (zdarma) nebo v něm strávit i celé odpoledne
(za dvacku). Letos tam na děti čeká nová
vedoucí Eliška Bradáčová: „Mojí původní
profesí je učitelka v mateřské škole. Jsem
přátelská, otevřená novým možnostem,
které život přináší. Baví mě výtvarka a tvoření s dětmi. Vždy mě potěší, když se nám
v klubu podaří něco společně vytvořit
a něco nového děti naučím,“ představila se.
Jak prozradila, školáci se mohou v klubu těšit na spoustu kreativních činností
inspirovaných ročními obdobími, turnaje ve stolním fotbálku, Xbox a hraní
nejrůznějších stolních a společenských
her. Minimálně jednou za měsíc se také
odehraje oblíbená Nerf bitva. „Klub je ale
i o relaxaci. Můžete sem přijít, i když se vám
zrovna nechce nic dělat. Ráda si s vámi jen
tak pokecám,“ vysvětlila Eliška a dodala, že
na každý týden připravuje nový program,
který najdete na našem webu, Facebook
profilu Středisko volného času Tanvald
a Instagram profilu svc_tanvald.
Pohár běžce Tanvaldu
V tomto školním roce se odehrává už
21. ročník oblíbeného seriálu závodů pro
děti. V říjnu si předškoláci a mladší školáci
zasportovali na městském stadionu při
atletickém trojboji a utkali se v cyklokrosu. Všem borcům gratulujeme k výkonům
a těšíme se na setkání při zimních disciplínách. Děkujeme Maškovu pekařství za sladké odměny pro závodníky, firmě Titan Multiplast za plastové medaile a městu Tanvald
za podporu. Díky patří i našim spoluorganizátorům z TJ Tanvald a ZŠ Sportovní.
Dopolední aktivity
V SVČ to žije nejen odpoledními kroužky, ale i nejrůznějšími dopoledními akcemi. Školám a školkám tradičně nabízíme
keramickou dílničku, v tomto šk. roce
tomu není jinak. Dana Humlová už má diář
nabitý. Nejmenším dětem s maminkami
(či jiným doprovodem) je určena Čurbes
herna, která se letos odehrává v úterý. Užít
si výtvarné hry a smyslové aktivity v duchu
„nechte své děti objevovat svět, ale váš
domov zůstane čistý“  je možné od 9.30

do 10.30. Nejedná se o kroužek, chodit
můžete, když se vám to hodí, platí se každá
lekce zvlášť (150,-). Vzhledem k omezené
kapacitě je však vždy třeba se hlásit přes
sms na číslo Aleny Bartovské 606 691 046.
V podzimních měsících dále nabízíme
program pro školky a nejmladší školáky,
který se skládá z hravých a vzdělávacích
aktivit na našem hřišti v rámci „zvířátkové
stezky“ a tvoření v kutilské dílně. Užít si
hry a úkoly se zvířátky a vyrobit si dřevěného ježka už k nám přišly první třídy ze
ZŠ Sportovní. Všem prvňáčkům a pedagogickému doprovodu děkujeme za moc fajn
dopoledne. Rádi přivítáme i další třídy,
stačí napsat na bartovska@svctanvald.cz
nebo zavolat na 606 691 046.
Odpolední mimokroužkové aktivity
Také odpoledne si najdeme čas i na jiné
aktivity než pravidelné kroužky. Hned
po „Dušičkách“ (3. 11. 2022) se uskuteční
akce Se světýlky za strašidýlky určená
pro malé děti s doprovodem dospělého,
kterou tradičně organizujeme na zahradě
MŠ na Výšině. Přijďte hledat strašidýlka do ztemnělé zahrady a poprat se se
svým strachem, za odměnu dostanete
malé ušité strašidýlko. Startujeme mezi
17.30 a 18.00. Vstupné je 30,-/dítě. Baterku
s sebou! Držte palce, ať nám neprší tak
jako loni a podaří se akci zrealizovat.
Oblíbené jsou také keramické dílny pro
dospělé nebo rodiče s dětmi. Říjnové už se
dějí, na listopad chystáme 7. 11. 2022 keramické modelování pro dospělé (rodiče
s dětmi) a 21. 11. 2022 následné glazování
přežahnutých výrobků.
Kdo by si chtěl vyzkoušet práci se sklem
a techniku Tiffany, také bude mít možnost.
V pondělí 14. 11. 2022 se odehraje dílna
určená dětem od 10 let, na které si vyrobí
vánoční stromeček. 28. 11. 2022 pak dostanou prostor dospělí, kteří se pustí do tvorby vánoční dekorace.
Ještě prozradíme, kdy se můžete těšit
na oblíbenou předvánoční dílnu Dárkování. Čtyři dílničky, ve kterých si vytvoříte
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vánoční dárečky a dekorace, chystáme
na sobotu 3. 12. 2022.
Na všechny akce se, prosím, hlaste přes
www.svctanvald.cz/akce. Dočtete se tam
také podrobnější informace. Na našem
webu a FB profilu najdete i spoustu dalších informací a také fotografie z kroužků
a akcí pro školy a veřejnost.
Těšíme se na setkání při podzimních
akcích.
Za SVČ Alena Bartovská
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Listopadové dění v Rodinném centru Maják Tanvald
Programová nabídka:
www.centrumajak.cz
Facebook:
Rodinné centrum Maják,
Tanvald
Sobota 5. 11., celé odpoledne
Den pro ženy. Akce pro ženy každého
věku, která přináší služby v kosmetice,
manikúře a pedikúře, kadeřnictví, masáže, koncentrované do jednoho místa a jednoho dne. Maminky, nechte děti tatínkům
a přijďte si odpočinout, zasmát se a nabrat
nové síly. Objednávky na jednotlivé procedury na tel. čísle 605 757 771, více info,
nabídka a ceník na fb stránce centra.
Úterý 8. 11., odpoledne v 16:00 hod.
„Plackování“ aneb výroba magnetických
placek s vlastními motivy. Více info na fb
stránce a webu centra.
Čtvrtek 10. 11. Senior klub Výšina II, 16 h.
Jdeme zdraví naproti
Povídání se členy místní organizace Českého červeného kříže. K tomu káva, čaj
a něco na zub. Přijďte pobejt.

Pondělí 14. 11., od 16 hod.
První pomoc u dětí a dospělých
Workshop se členy místní organizace ČČK.
Úterý 15. 11., 16 hod.
Mýdlování s Libuškou
Příprava nejen na Vánoce, dárek, který
potěší… Přijďte si s dětmi vyrobit mýdlo,
kterým můžete potěšit sebe či své blízké. Je
to jednoduché, vše potřebné máme. Cena
dle velikosti 40 - 80 Kč/ks. Přihlášky do 10.
11. na tel. 774 825 085, kapacita omezena!!
Úterý 22. 11., 17 hod.
Neshody v rodině, co s tím?
Povídání s Věrou na téma vzniku, potřebnosti a řešení konfliktů.
Pátek 25. 11., od 16:30 hod.
Výroba adventních věnců
V ceně 60 Kč obdržíte: 1 korpus, chvojí,
drát, přírodniny. S sebou: 4 svíčky, bodce,
přízdoby. Kdo má, tak tavící pistoli, kleště.
Počet účastníků je omezen, nutno se předem hlásit na tel. 774 825 085
CHYSTÁME: 4. 12. Mikulášská nadílka,
6. 12. výroba svíček, 7. 12. povídání s psycholožkou Mgr. Svobodovou na téma rodiny….
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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 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 9:00 - 11:00 hod.

Svátek svatého Františka z Assisi, patrona šumburského kostela
Minulý týden se ve dnech 1. a 2. října
2022 pod záštitou spolku Zachraňme tanvaldské kostely konala u příležitosti svátku
svatého Františka z Assisi ve stejnojmenném kostele, tedy sv. Františka z Assisi,
v Tanvaldu- Šumburku slavnost.
Oba dva dny se účinkujícím i organizátorům pod vedením paní Daniely Šebestové skvěle povedly. Ať už šlo o divadelní
představení Jana Horáka „František blázen“, loutkové divadlo Prokůpek ze Zásady,
koncert hudební skupiny Kapři z Přícho-

vic, výstavu ručně vyřezaných hybohledů
a kukostrojů Pavla Macka, kde jedním
z nejnovějších byl hybohled s legendou
o sv. Františkovi, a nebo misijní bazárek
místních dětí, prostě vše bylo fantastické.
Velké díky patří pomocnému pražskému biskupovi Mons. Zdenku Wasserbauerovi, který přijel celebrovat nedělní mši sv.
a poté se s vřelostí zapojil do rozhovorů
s lidmi po mši sv., i s lidmi účastnícími se
odpoledního programu.
Místní ženy (včetně mé maličkosti),
napekly spoustu výborných koláčů (sladkých i slaných), buchet i zákusků, vařil se
horký čaj a výborná „Brazilská káva“. Celé
to bylo překrásné víkendové zastavení,
nejen se spolkem Zachraňme tanvaldské
kostely, nejen s panem biskupem, ale hlavně se sv. Františkem z Assisi, o němž děti
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z místní ZUŠ namalovali spoustu krásných
obrázků, které byly v kostele k vidění.
Na úplný závěr ještě proběhlo žehnání
zvířátkům, kdy si děti přinesly nejen své
drobné domácí mazlíčky (morčata, kočičky, pejsky, andulky), ale pro požehnání si
přijely také koně z ranče Pod Štěpánkou.
Takže, co ještě dodat závěrem?
Uznejte sami, bylo to krásné setkání milých a krásných lidí ke cti a oslavě
sv.Františka - blázna z Assisi, kterého Pán
„učinil nástrojem, aby zářil jeho pokojem“.
Všechno toto se ale mohlo uskutečnit
hlavně díky práci, ochotě a organizačnímu talentu paní místostarostky Daniely
Šebestové.
„Danielo, děkujeme: my i sv. František“
Lenka Procházková
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Kulturní pořady v Kině Jas Járy Cimrmana na listopad
Úterý 22. listopadu od 19 hodin
Techtle mechtle: Vánoční show
Vánoční atmosféra i známé melodie, nejúspěšnější výběr vystoupení a písniček
z předchozích pořadů této známé české
travesti skupiny. Travesti revue Techtle
Mechtle je aktuálně nejúspěšnější českou
travesti skupinou. Pánové Lukáš, Martin,
Jirka, Nikolas a Saša se promění během
večera ve známé zpěvačky a herečky.
Show která se těší zájmu v kulturních
domech a divadlech po celé České republice. Přijďte se vánočně naladit a odpočinout si od předvánočního shonu.
Předprodej vstupenek pouze v pokladně
kina jas Tanvald. Více informací : www.
techtlemechtlerevue.cz nebo Facebook:
Techtle Mechtle revue - Travesti show

Čtvrtek 24. listopadu 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.
Sobota 26. listopadu od 16,30 hodin
Rozsvícení vánočního stromu
Centrální parkoviště, vystoupí studenti
ZUŠ Tanvald: saxofonový kvartet, pěvecké
sbory Hlásky a Melodia a sólisté. Bohaté
občerstvení.
Připravujeme na prosinec:
Čtvrtek 8. prosince od 19 hodin
Herkules a Augiášův chlív
DS J. K. Tyl Josefův Důl v režii Karla Stuchlíka uvádí komedii Friedricha Dürrenmatta
o vyčištění Augiášova chlíva.
Čtvrtek 22. prosince
Svařák (viz strana 16)
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Boje o Maškovy vánočky čekají na sníh
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Během měsíce září a října jsme uskutečnili 3 početně velmi obsazené závody.
Úvodního přespolního běhu U Lesíka se
zúčastnilo 340 závodníků, atletického
trojboje na stadionu 408 dětí a cyklokrosu na připravených tratích U Lesíka 120
cyklistů. Tak veliký zájem nás velmi mile
překvapil.
Závod je určen pro děti z mateřských
škol až po žáky pátých tříd základních škol
z Tanvaldu a okolních obcí (Kořenov, Desná, Velké Hamry, Plavy, Zl. Olešnice aj.).
Seriál závodů bude pokračovat zimními
závody, čekají nás 2 závody na běžkách
a slalom na tanvaldské sjezdovce. Až roztaje sníh, tak jako každoročně poběžíme
do vrchu sjezdovky. Poté následuje závod
na in-line bruslích, který je bodovaný pouze pro školní kategorie. Celý seriál závodů
pak završí maratonský běh a slavnostní
vyhlášení ve sportovní hale.
V tuto chvíli známe průběžné výsledky po třech závodech a jména nejlepších
závodníků v každé kategorii: kat. 2019
a ml – K. Voláková, J. Hochmann, kat. 2018
– J. Macourková, M. Mewald, kat. 2017 –
S. Zajíčková, Š. Darebný, 2016 – N. Poláková, M. Novotný, 1. tř. - M. Novotná,
D. Hořejš, 2. tř. - N. Lehotská, V. Kubín,
3. tř. - K. Rőschenthalerová, J. Hlaváček,
4. tř. - A. Sovová, D. Berný, 5. tř. - K. Dokulilová, J. Dokulil. Ostatní nezoufejte, pořadí
určitě není konečné. Čeká nás ještě řada
závodů, které budou s pořadím míchat.
Velmi děkujeme všem závodníkům,
kteří se závodů účastnili, děkujeme jejich
doprovodu – paním učitelkám, rodičům,
fanouškům,
děkujeme
dlouholetým

sponzorům – Maškovo pekařství, fa Titan
Multiplast, fa 4Soft, za podporu děkujeme
městu Tanvald. Přípravu,organizaci a průběh závodů má na starosti ZŠ Tanvald,
Sportovní, SVČ Tanvald, TJ Tanvald – děkujeme.
Informace, výsledky, fotogalerie najdete
na www.zstanvald-sportovni.cz a na sociálních sítích ZŠ a SVČ Tanvald.
Sportujte, běhejte, hýbejte se na čerstvém vzduchu, mějte z toho radost a my se
s Vámi budeme těšit v zimě na lyžařských
závodech.
Jana Tůmová

Kroužek sportovní gymnastiky

V pondělí 3. 10. zahájil letošní činnost
kroužek sportovní gymnastiky, který spadá do činnosti ŠSK ZŠ Tanvald, Sportovní
576. Je určený pro děti ve věku 6 – 15 let
z Tanvaldu i okolí. Mladší děti se scházejí ve SH v Tanvaldu v pondělí od 17,00
do 18,00, starší v pondělí od 18,00 do 19,00
a ve čtvrtek od 17,00 do 18,00. Sportovní

• Městská knihovna

gymnastika je krásný sport, při kterém
děti nejen trénují různé prvky na nářadí,
ale získávají i další návyky – správné držení těla, soustředěnost a disciplínu. V prosinci je čeká vánoční besídkové cvičení,
celoroční činnost zakončí závody o pravé
medaile. Pokud máte o cvičení zájem,
přijďte mezi nás.
Mgr. Marie Hujerová
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Co mě baví – tradiční výstava výrobků našich čtenářů ve výstavním sálku
od 28. listopadu. Připomínáme: ti, kdo
chtějí na této výstavě představit svá dílka,
je přinesou nejpozději do 24. 11. včetně
do knihovny.
Vánoční výstava výrobků Střediska volného času Tanvald – ve výstavním sálku
od 21. listopadu
Adventní čas – čas pomoci
Naše knihovna ve spolupráci s Oddělením sociální práce a sociálních služeb
Města Tanvaldu se snaží v rámci svých
možností podporovat organizace pomáhající lidem s handicapem. Občanská
sdružení z našeho regionu tak již několik
let pořádají výstavy prací svých klientů
a zároveň seznamují širokou veřejnost se
svou činností. V tomto roce se představí:
Hospic sv. Zdislavy – ve výstavním sálku
od 21. listopadu
Společnost Dolmen, z.ú. Liberec od 28.
listopadu ve výstavním sálku
Inspirace v čase podzimních plískanic
– tematická výstavka z našeho knižního
fondu ve vstupní části knihovny po celý
měsíc listopad

listopad 2022
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Vyprávění o dalších domech v Tanvaldě
V minulém článku o historii Tanvaldu
bylo řečeno, že původně domy v dnešní
Žákově ulici byly pouze podél jedné strany. Druhou stranu ulice tvořilo oplocení
továrnické vily č.p. 88 spíše známé jako
„Bálovka“. A zde by dnešní článek mohl
pokračovat. Nejprve pár slov o prvním
majiteli vily. Nebýt to skutečné, připomínal by jeho život pohádku, jak se chudý
Honza stal králem.
Johan Mayer se narodil v roce 1790
v Swarzbachu v Bavorsku. V jedenácti
letech s minimálním vzděláním odešel z domu. V Kaufbeurenu se vyučil
u obchodníka Johana Fachinia.V sedmnácti letech se dostal do Vídně. Zde pracoval jako obchodní příručí u ochodníka
Hippenmaiera. Ten rozpoznal dobré
vlastnosti Johana Mayera a doporučil jej
majiteli firmy I.H. Stametz. Majitel firmy,
svobodný pán Von Genson ,si Mayera velice oblíbil. Ten se postupně propracovával
různými pozicemi, až mu majitel svěřil
vedení firmy. Protože majitel neměl žádné
potomky, v roce 1820 převedl celou firmu
na Johana Mayera. Johan Mayer zjistil, že
dochází k velkému rozvoji bavlnářského
průmyslu, a tak koupil v Tanvaldě přádelnu bavlny. K ní postupně přibyla opravárenská dílna, slévárna a tkalcovna. Koupil
38 hektarů pozemků a 33 domů a chalup
pro svoje zaměstnance. Založil firemní
spořitelnu a umožnil spořit svým zaměstnancům i velmi malé částky. Poskytoval
půjčky s malým úrokem na koupi pozemků
a stavbu chalup. V roce 1853 v domě č.p. 144
(starý soud) se zasloužil o založení školy
pro děti svých zaměstnanců. Založil fond,
do kterého vložil 1.000 zlatých na výstavbu
školní budovy. V roce 1857 bylo v domě č.p.
97 (stará škola) zahájeno vyučování. Pro
svoji manželku nechal vystavět na místě
zvaném „Šouf“ kamennou vyhlídku s přístřeškem zvanou podle jeho manželky
Therezina, dnes známou jako Terezínka.
Johan Mayer zemřel ve Vídni jako velice bohatý člověk 1. května 1857. Majetky
v Tanvaldě spravovaly jeho dcery, majetek
ve Vídni jeho synové.
Přesné datum výstavby klasicistní vily se
mi nepodařilo zjistit. V jednom z pramenů
se uvádí, že vila byla postavena v roce 1845.
Podle mého to muselo být dříve. Na katastrální mapě císařských povinných otisků,
které si nechal vyhotovit rakouský císař,
je na mapě z roku 1843 již vila zakreslená. Zřejmě byla dostavěna krátce po jejím
zaměření a zakreslení do map. V dalším
prameni se totiž uvádí, že v roce 1843 ještě
nebyla vila zcela dokončena, protože letní
bál pořádaný vedením továrny se nekonal
zde, ale v tzv. „studených lázních“ v Potočné. Ať tak nebo tak, prameny se shodují
na tom, že se jednalo o letní sídlo Johana
Mayera.
Vila vystavěná do svahu byla obklopena
velikou zahradou. Do části zahrady nad
vilou vedla kovová lávka z prvního patra

•

Trojúhelníková křižovatka v místě spodní části zahrady a parku pod vilou, nad silnicí je vidět
kamenné schodiště.

Snímek firemních hasičů před altánem za vilou Bálovka
objektu. Zde stával dřevěný altán. Pro svůj
vzhled byl hojně využíván fotografy jako
přírodní pozadí mimo jiné při focení firemních hasičů. Altán ani lávka přes horní dvůr
zde už nejsou. Podle vyprávění pamětníka
bývaly v horní části zahrady dvě studny.
Voda z nich se používala do kašen a fontán
na zahradě. Pro potřeby osazenstva vily se
používala jiná studna. Pod vilou byla druhá část zahrady s chodníčky a ozdobnými
keři. Tato část zahrady byla v padesátých
letech zrušena. Jeden z posledních prvků
této části zahrady, kamenné schodiště
v louce vedle komunikace, bylo odstraněno
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v roce 2017. Zahrada byla od okolí oddělena
dřevěným plotem s kamennými sloupy.
Postupem času plot zmizel a sloupy někdo
vyvrátil. Současný majitel sloupy postupně
vrací na svá místa.
Vila po dostavbě byla mnohem menší, než
je v současnosti. Uprostřed stojí čtyřpodlažní objekt samotné vily. Ze spodního dvora
vede schodiště do dalších třech podlaží.
Po obou stranách objektu jsou dvě křídla
a zde byly stáje pro koně a kočárová stání.
Během první světové války se ve vile
nacházel jeden z lazaretů, pro rakousko uherské vojáky, spíše poddůstojníky.

Tanvaldský zpravodaj
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Vyprávění o dalších domech v Tanvaldě

•

Lazaret ve vile Bálovka v roce 1914, mezi poddůstojníky je i primář tanvaldské nemocnice MUDr. Schwertásek

Jeden z pamětníků mi vyprávěl, že
během druhé světové války se po vyhlášení leteckého poplachu lidé chodili skrýt
do sklepení ve vile. Chodba sklepení byla
po celé šíři objektu. Po válce se začal
zvyšovat provoz na silnicích. Proto byl
rozšířen most přes řeku Kamenici a křižovatka přestavěna do trojúhelníkového
půdorysu. Pod Bálovkou byla zrušena
spodní část zahrady a část křižovatky
postavena na původní zahradu. Navazující silnice vedoucí z Tanvaldu do Velkých
Hamrů se posunula a oddělila část zahrady. Na místě mezi domy v Žákově ulici
a novou silnicí do Velkých Hamrů bylo
vybudováno autobusové nádraží popisované v minulém článku.
V sedmdesátých letech minulého století
bylo na jedno křídlo u vily přistavěno patro
a v něm provozována mateřská školka pro
děti zaměstnanců firmy Seba. Během přestavby na mateřskou školku byla část stropu sklepení prolomena a prostor upraven
na uskladnění uhlí. Část chodby byla přepažena cihlovou zdí a zde postaven komín
pro centrální vytápění. Po dostavbě tohoto
komína byly odbourány horní části původních čtyř komínů. Následně byla opravena
střecha a z vnější strany už po původních
komínech není ani památky. Podle vyprávění dalšího z pamětníků měli během
provozu školky ve svahu za objektem vily
zajímavou průlezku. Stál zde vyřazený

Vila Bálovka, ve spodní části snímku dům
zahradníka, nad ním skleník a vlevo od něho
terasovité zahradnictví

Dům zahradníka č.p. 87

stíhací letoun Mig 15 s demontovaným
motorem. Letoun byl upraven tak, aby děti
mohly prolézat vnitřkem stroje. Dobu, kdy
byl letoun odstraněn, se mi zjistit nepodařilo. Pro zajímavost stejnou průlezku měli
v sousední Desné, kde vedle Riedlovy vily
stál také upravený Mig 15.
Po sametové revoluci byl objekt prodán
soukromému majiteli. Ten zde v současnosti provozuje pneuservis a autoservis.
K objektu, přesněji nad druhé křídlo, přistavěl také patro s bytovou jednotkou a další
křídlo, kde jsou kanceláře s prodejnou. Provoz mateřské školky zde byl ukončen. Zmiňované sklepy využívá majitel jako skladovací prostory. V patře objektu byla otevřena
prodejna pracovních oděvů. V horní části
objektu se dochovala jedna z místností,
původně určená pro služebnictvo.

Mezi zahradou a parkem u vily Bálovka
a sousedním objektem č.p.299, kterému
se lidově říká četnický dům, se na stráni
rozprostíralo zahradnictví. Ve spodní části stál domek zahradníka č.p. 87. Ten byl
zbourán v padesátých letech před výstavbou nové křižovatky, protože stál v místě,
kudy vedla nová silnice na Velké Hamry.
Nad domkem ve stráni, přesněji pod vilou
Bálovka, stával zděný vyhřívaný skleník.
I ten byl zbourán, do současnosti z něho
zbyla pouze zadní cihlová zeď. Na místě skleníku jsou dnes postavené řadové
garáže. Torzo zpevněných teras původního zahradnictví bylo ve stráni vidět ještě
v roce 2015, kdy došlo k celkové úpravě
louky, výstavbě parkovacích míst a zděné
terasy byly odstraněny.
Miroslav Dušek
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Kino Jas Járy Cimrmana
pá a so
4. a 5. 11.

17.00

pá a so
4. a 5. 11.

19.00

St
9. 11.

19.00

pá a so
11. a 12. 11.

17.00

pá a so
11. a 12. 11.

19.00

listopad 2022

Princ Mamánek. Nová česká filmová pohádková komedie Jana Budaře. Veselý příběh rozmaz-

120 Kč
přístupný
100 min.

Válečnice. Americký historický film podle skutečné události. Příběh ženy, z které se stala

120 Kč
od 12 let
135 min.

Top Gun: Maverick. Americké akční drama. Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“

140 Kč
od 12 let
131 min.

Šoumen krokodýl. Americký animovaný rodinný film. Veselý příběh malého chlapce a zpívají-

100, 130 Kč
přístupný
107 min.

Black Panther: Wakanda nechť žije. Americký komiksový film společnosti Marvel. Královna

140 Kč
od 12 let
161 min.

leného prince, který musel dospět v krále. V hlavních rolích Jan Budař, Ondřej Vetchý, Boleslav
Polívka, Martin Huba a Jana Nagyová.
legendární bojovnice v Africe devatenáctého století. V hlavní roli Viola Davis.

Mitchell, se vrací do akce. V hlavních rolích Tom Cruise, Jennifer Connelly a Val Kilmer. České
znění.
cího krokodýla, který všechno zvládne levou zadní. České znění.

Ramonda musí bojovat o záchranu svého království Wakanda. V hlavní roli Letitia Wright. České
znění.

Snow Film Fest 2022. Zažij dobrodružství na plátně tvého kina! Snow Film Fest přináší ty

St
16. 11.

18.00

pá a so
18. a 19. 11.

16.30

pá a so
18. a 19. 11.

19.00

St
23. 11.

19.00

pá a so
25. a 26. 11.

17.00

pá a so
25. a 26. 11.

19.00

St
30. 11.

19.00

pá a so
2. a 3. 12.

17.00

pá a so
2. a 3. 12.

19.00

nejlepší zimní cestovatelské a sportovní filmy z celého světa i z domácí produkce. Na programu
filmy Pro vrchol až na konec světa, Prozíravost, Ledový tanec Godafossu, Innsbruck.Powder.
People a Bez pádla.

100 Kč
přístupný
124 min.

Princezna zakletá v čase 2. Nová česká fantasy pohádka. Napínavý příběh mladé alchymistky

130 Kč
přístupný
135 min

Grand Prix. Nová česká komedie režiséra Jana Prušinovského. Příběh dvou bratranců, kteří se

130 Kč
od 12 let
105 min.

Ďáblova kořist. Americký horor. Děsivý boj mladé jeptišky s démony. Ďábelská hra může začít.

130 Kč
nepřístupný
93 min.

Divnosvět. Americký animovaný rodinný film společnosti Disney. Bláznivé dobrodružství jedné

110, 130 Kč
přístupný
99 min.

Vánoční příběh. Nová česká komedie režisérky Ireny Pavláskové. Komedie s hvězdným obsa-

140 Kč
od 12 let
118 min.

Vánoční příběh. Nová česká komedie režisérky Ireny Pavláskové. Komedie s hvězdným obsa-

140 Kč
od 12 let
118 min.

Divnosvět. Americký animovaný rodinný film společnosti Disney. Bláznivé dobrodružství jedné

110, 130 Kč
přístupný
99 min.

Menu. Americký komediální thriller. Mladý pár cestuje na odlehlý ostrov, aby se najedli v luxusní

130 Kč
od 12 let
108 min.

Amélie a jejích kamarádů, kteří musí zachránit svět. V hlavních rolích Eliška Křenková, Natalia
Germani, Marek lambora a Vojtěch Kotek.
chtějí dostat na závody Formule 1. V hlavních rolích Kryštof Hádek, Štěpán Kozub, Robin Ferro
a Miroslav Donutil.
V hlavních rolích Jacquleine Byers a Virginia Madsen.

rodinky, která cestuje záhadným Divnosvětem. České znění.

zením, která se odehrává během Štědrého dne. Veselé příběhy několika rodin. V hlavních rolích
Jiřina Bohdalová, Karel Roden, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a Hynek Čermák.
zením, která se odehrává během Štědrého dne. Veselé příběhy několika rodin. V hlavních rolích
Jiřina Bohdalová, Karel Roden, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a Hynek Čermák.
rodinky, která cestuje záhadným Divnosvětem. České znění.

restauraci, kde šéfkuchař připravil bohaté menu s několika šokujícími překvapeními. V hlavních
rolích Anya Taylor Joy, Nicholas Hoult a Ralph Fiennes.

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

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