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Slovo starosty •
Vážení a milí čtenáři Tanvaldského 

zpravodaje, rozsvícením vánočního 
stromu se zcela novým osvětlením 
jsme důstojně zahájili adventní 
čas. A blížící se vánoční svátky ještě 
umocňují každoročně neopakovatel-
né období krásné atmosféry v našich 
rodinách a domácnostech. Dovolte 
mi, abych vám všem popřál z celé-
ho srdce šťastné a veselé vánoční 
svátky. Svátky plné klidu, radosti 
a pohody. A ještě klidnější, radost-
nější a pohodovější nám všem přeji 
nový rok 2023.

Vladimír Vyhnálek, Váš starosta

Zvýhodněné
skipasy na sezónu 
2022/2023

SKI Bižu s.r.o. Jablonec nad Nisou 
ve spolupráci s městem Tanvald při-
pravila pro zimní sezónu 2022/2023 
nabídku zvýhodněných sezónních 
karet pro děti a mládež ve věku 
do 18 let s trvalým pobytem v Tan-
valdě. Tyto karty budou nepřenosné 
(s fotem), platné pouze pro lyžařský 
areál Tanvaldský Špičák.

Děti ve věku od 0 do 6 let (narozené 
do 1. 11. 2016)  za cenu 2.400 Kč
(oficiální cena 3.900 Kč)

Děti ve věku od 7 do 15 let (narozené 
do 1. 11. 2007)  za cenu 3.800 Kč
(oficiální cena 6.600 Kč)

Mládež ve věku od 16 do 18 let (naro-
zení do 1. 11. 2004)  za cenu 4.700 Kč 
(oficiální cena 8.600 Kč)

Zájemci se mohou přihlásit v Měst-
ském infocentru v Tanvaldě do pátku 
16. prosince 2022 do 16 hodin.

Hotové handsfree karty budou 
vystaveny přímo na pokladně stře-
diska Tanvaldský Špičák po zahájení 
zimní sezony, kde Vás i vyfotí a pro-
běhne platba za kartu včetně vratné 
zálohy ve výši 100 Kč.

Tanvald má nového místostarostu •

Novým místostarostou se stal Ing.  Jan 
Palme, zeptali jsme se ho, jak se v  nové 
roli místostarosty cítí a s čím se potýká:

Zvolením na  post místostarosty pro 
mě začala zcela nová životní etapa, která 
s sebou přináší řadu změn jak v pracovním, 
tak v  osobním životě. Mám běžné pocity 
nováčka, mnoho nových tváří a  jmen oko-
lo mě, nové prostředí a  zcela jiná pracovní 
agenda než dosud. 

Snažím se rychle vstřebat běžný chod 
městského úřadu, hlouběji pochopit čin-
nosti jednotlivých odborů, oddělení a  lidí 
v nich, abych byl schopen odpovědně vystu-
povat i  navenek a  řešit problémy a  přání 
občanů Tanvaldu.
Máte v politice už nějaké zkušenosti?

V  komunální politice nejsem úplným 
začátečníkem, minulých 8 let jsem praco-
val v zastupitelstvu města a v jeho finanč-
ním výboru.
Proč jste se rozhodl vstoupit do komunál-
ní politiky?

Hlavním impulsem byl před více než 
osmi roky, a ještě je i dnes, aktuální záměr 
výstavby geotermální elektrárny téměř 
ve středu města, která ke své činnosti potře-

buje pětikilometrové hlubinné vrty, což je 
spojeno s  řadou problémů a  rizik, která 
nechci společně s dalšími oponenty záměru 
akceptovat. Postupem času přibyla i  další 
témata jako kultura a  spolková činnost  
vč. výstavby kulturního domu se společen-
ským sálem, rozvojové projekty včetně větší 
informovanosti o nich.
K  činnosti místostarosty musíte získat 
potřebné informace a  zkušenosti. Kde je 
získáváte?

„Ano, nějaké informace a zkušenosti jsem 
získával průběžně jako zastupitel. Většinu 
ale získávám nyní „za  pochodu“ od  svých 
nejbližších spolupracovníků, především 
od  „staronového“ starosty pana Vladimíra 
Vyhnálka a  zkušeného tajemníka úřadu, 
pana Richarda Seidela, ale i od všech ostat-
ních pracovníků městského úřadu, kteří 
jsou velmi vstřícní a ochotní poradit. 

Svoji agendu mi předali i  předešlí mís-
tostarostové, pan Antonín Bělonožník 
a paní Daniela Šebestová, za což jim touto 
cestou děkuji.

Čerpám také ze zkušeností, které jsem 
nabyl v  předchozím zaměstnání, zejména 
při jednání s  lidmi, no a  ty nové si budu 
muset teprve „odžít“.
Jaká povolání jste doposud vykonával?

Po  vysoké škole jsem 4 roky pracoval 
v ČKD v Praze jako vývojový technolog, poté 
jsem se vrátil do  Tanvaldu a  zaměstnal se 
ve firmě Desko a.s. v Desné. Tam jsem prožil 
téměř 30 let na různých pozicích od mistra 
elektro, zkušebního technika, konstruktéra 
a  posledních 22 let jsem ve  firmě zastával 
pozici obchodního ředitele s  celkovou zod-
povědností za výrobu, kvalitu a prodej elek-
tro výrobků jako jsou spínače, objímky pro 
světelné zdroje a svítidla.
Jak velká změna přišla do  vašeho života 
s  místostarostováním, co se osobního 
života týče?

Musím být trochu více časově flexibilní 
než v  minulém zaměstnání, ale děti mám 
již velké a manželku tolerantní, takže by to 
neměl být problém.

Jakému resortu se budete věnovat prio-
ritně?

Prioritně se budu zabývat byty a  neby-
tovými prostory včetně problematiky 
společností s  majetkovou účastí města 
TABYS s.r.o. a  Teplárenství Tanvald s.r.o., 
dále životním prostředím včetně využití 
brownfieldů a  oživení zeleně na  veřejných 
prostranstvích a oblastí územního, sociál-
ního a kulturního rozvoje města. 
Jaké jsou vaše vize, co byste chtěl v  Tan-
valdu změnit?

Rád bych zlepšil vzhled města a  zabýval 
se problematikou brownfieldů jako je býva-
lá Seba T, Centrál, truhlárna v  České ulici 
a další zanedbané objekty a plochy.
Na co se nejvíc těšíte? 

Těším se, že se budu setkávat s  různými 
lidmi, se kterými budu řešit jejich problémy 
a přání, která, věřím, v konečném důsledku 
povedou ke zlepšení života v Tanvaldu.

Děkuji, že jste mi věnoval Váš čas a přeji 
Vám mnoho dalších úspěchů.

-vlakod-
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U  příležitosti 104. výročí Dne vzniku 
samostatného československého stá-
tu v  roce 1918 proběhlo ve  čtvrtek 27. 10. 
u  pomníku T. G. Masaryka na  Šumburku 
slavnostní položení věnce. Tohoto aktu se 
zúčastnil místostarosta Jan Palme, vedou-
cí kulturní kanceláře Petr Hampl a členové 
SDH Šumburk.                                                   -red-

V letošním roce město Tanvald opětovně 
vynaložilo finanční prostředky na  revi-
talizaci veřejných pohřebišť. Na  hřbitově 
Šumburk si úpravy a  investice vyžádali 
necelé 2 mil. Kč. Bylo zde instalováno 
nové kolumbárium o  celkovém počtu 36 
schránek. Tímto krokem chce město vyjít 
vstříc zájemcům o uložení uren tímto způ-
sobem. Pronájem těchto schránek kolum-
bária bude možný od roku 2023. Současně 
byl vybudován altán pro potřeby pořádání 
pohřbů, dále bylo provedeno zpevnění 
ploch s novými chodníky a úpravy terénu. 
Správce pohřebiště, firma M&M pohřební 
služba Tanvald, zahájil úpravy opuštěných 
hrobek podél zdí, jako první etapu provedl 
srovnání základových kamenů.              -red-

Rozsvícení vánočního stromu spoje-
né s  kulturním vystoupením a  společné 
setkání občanů v  atmosféře blížících se 
Vánoc obohacené popíjením horkých 
nápojů nám navodilo tu pravou vánoční 
atmosféru.

Konec roku by měl přinášet duševní 
pohodu a  klid. Ono se to hezky říká, ale 
mnohdy to není jednoduché. Lidský osud 
je mnohdy těžký, ale proto jsme lidmi, 
abychom dokázali překonat, co bolí, a zno-
vu se postavili životu čelem. A někdy stačí 
jen málo, abychom si ten život nezhor-
šovali. Buďme k  sobě tolerantní, respek-
tujme žití jiných i  názory odlišné od  těch 
našich. Každý máme svou pravdu a ta není 
u všech stejná. Snažme se být ohleduplní 
jeden k druhému. A usmívejme se na sebe. 
Úsměv i jen tak pro nic za nic dokáže hod-
ně a je zadarmo. Přeji vám za redakci Tan-
valdského zpravodaje všem štěstí a zdraví 
a  pod stromečkem kromě dárečků i  klid 
a pohodu. Je to jen na nás… 

Vlaďka Koďousková

Krásné Vánoce! •

Obnova křížů na hřbitově Horní Tanvald •
Město Tanvald dokončilo 
obnovu dvou centrálních 
křížů na veřejném pohře-
bišti na  Horním Tanval-
du. Kříže byly opraveny 

restaurátorským způsobem. Byly sejmuty 
litinové kříže, byla provedena stabilizace 
základové konstrukce, očištění, ošetření 
a  zpevnění kamenných částí. Následně 
došlo k  opětovnému osazení opravených 
křížů pozlacenými figurami Krista. Jedná 
se o  první etapu postupné revitalizace 
hřbitovů v  Tanvaldu. Obnova si vyžádala 
475 tis. Kč. Realizace byla podpořena pří-
spěvkem z  prostředků Česko-německého 
fondu budoucnosti ve výši 100 tis. Kč a pří-
spěvkem partnerského města Wittiche-
nau. Cílem projektu je postupná obnova 
německé části hřbitova v  důstojné pietní 
místo s  odkazem na  původní německé 
kulturní dědictví v  Tanvaldu, které zde 
zanechalo původní německé obyvatel-
stvo.  Dne 2. listopadu v  podvečer  dne 
Památky zesnulých proběhlo slavnostní 
žehnání křížů za  účasti zástupců města, 
administrátora místní římskokatolické 
farnosti a široké veřejnosti. 

-red-

V  úterý 25. října 2022 bylo slavnostně 
zprovozněno nové parkoviště v ulici Větr-
ná na sídlišti Výšina. Cílem tohoto projek-
tu je navýšení parkovacích míst ve městě. 
Toto parkoviště má kapacitu 70 parko-
vacích míst včetně 4 vyhrazených stání 
imobilních osob, což představuje navý-
šení kapacity o  100 % oproti původnímu 
parkovišti. Součástí akce bylo vybudování 
nové komunikace s  asfaltobetonovým 
povrchem, nových kontejnerových míst, 
rozšíření veřejného osvětlení, provede-
na nová dešťová kanalizace a  odvodnění 
plochy parkoviště a  komunikace. Jako 
náhrada za  pokácené stromy, které bylo 
nutné odstranit v  souvislosti s  výstavbu 
parkoviště, byly vysázeny stromy nové. 
Město na  tuto investici vynaložilo cel-
kem 8,6 mil. Kč. Město se dlouhodobě 
snaží o  zvyšování kapacity parkovacích 
míst ve městě, několik dalších záměrů je 
ve  fázi přípravy a  postupně budou reali-
zovány.

-red-

Plechoví miláčci domácností mají kde bydlet

Úpravy na hřbitově Šumburk •

Položení věnce
u pomníku T. G. M.  •



– 4 –

prosinec 2022  Tanvaldský zpravodaj

Podnikatelé, nepřehlédněte! •

Nedávno na mě někde vykouk-
la věta, kterou jsem si dovolila 
použít v  nadpisu. U  tohoto 
moudra nebyl, bohužel, uveden 

autor, ale i  tak jsem si dovolila jej zmínit. 
Přijde mi letos víc než jindy, že je to přesně 
to, proč jsme se na  festivalu HAF (Humor 
v amatérském filmu) sešli. Dokud se doká-
žeme společně zasmát vtipným scénám, 
dokud oceníme i  humor drsnější kvality, 
či trochu lechtivějšího ražení, je s  námi 
vše v pořádku. Již minulý rok ukázal, že se 
dokážeme poprat i  s  bubákem, jakým byl 
(a bohužel ještě stále je) covid. Ten byl také 
hlavním důvodem, že ani letos nepřijeli fil-
maři z Německa. O to víc si ceníme filmařů 
ze Slovenska, kteří nejen že poslali příspěv-
ky do soutěže, ale dokonce i přijeli osobně. 
Díky nim je náš festival stále mezinárodní.

Letos jsme přivítali celkem 21 autorů 
s  30 filmy. Je velmi potěšující, že kromě 
stálých přispěvovatelů HAFu se letos 
objevila i  nová jména, což je vždy velkým 
přínosem festivalu. Věřím, že nám svou 
přízeň zachovají i v dalších letech a že HAF 
bude „štěkat“ ještě mnoho let!

A  kdo si tedy odnesl hlavní cenu města 
Tanvaldu? Byla to „hafácká“ stálice Jaroslav 
Nykl s  animovaným filmem Souček (foto 
uprostřed).

Druhou cenu si odnesla dvojice Palo 
Hronček a Diana Wonder za film Servírka 
v  akci. Třetí cenu získal Martin Bohadlo 
s filmem Byznys.

V kategorii Minuta film získala 1. a 2. cenu 
Danuše Kubátová za  snímky V  lázních 
a Nešika (vpravo) a 3. cena putovala na Slo-
vensko Jánu Kuskovi za  snímek Zvedavý.

I kategorie Parodie na reklamu měla své 
vítěze. Prvním byl Lukáš Horáček za  sní-
mek HPG - nezbytnost pro všechny rodi-
če!, druhou cenu získal Zdeněk Patzen-
hauer za  Ani pes to nežral a  třetí cena 
patřila Jaroslavě Šťastné za  Videoshop. 
Všem výhercům srdečně blahopřejeme! 

Letošní ročník měl skvělou úroveň 
a mezi soutěžícími i diváky vládla pohoda 
a radost ze setkání.

Vloni jsem si půjčila citát od Jana Weri-
cha, tak letos bych ráda připomněla Miro-
slava Horníčka, který byl skvělým inici-
átorem laskavého a  moudrého humoru: 
„Smysly můžou slábnout, a  slábnou. Ale 
jeden smysl může léty sílit a růst: smysl pro 
humor.“

Přeji proto všem, ať tento smysl náležitě 
posilují!                                                          -vlakod-

Blíží se automatic-
ké zřízení datových 
schránek pro podni-
kající fyzické osoby 

a nepodnikající právnické osoby.
Od 1. ledna 2023 dojde na základě změny 

zákona k automatickému zřízení datových 
schránek podnikajícím fyzickým osobám 
a  nepodnikajícím právnickým osobám. 
Zavedení nových datových schránek pro-
běhne ve třech vlnách od ledna do března 
2023, kdy budou noví uživatelé  postupně 
dostávat své přihlašovací údaje.

V  roce 2021 byl schválen zákon  
č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé 
zákony v  souvislosti s  další elektronizací 
postupů orgánů veřejné moci.

Dle této nové legislativy bude od 1. ledna 
2023 pro podnikající fyzickou osobu nebo 
pro právnickou osobu povinné mít a vyu-
žívat pro komunikaci s  orgány veřejné 
moci datovou schránku a nebude možné ji 
znepřístupnit. 

Tato datová schránka bude všem podni-
kajícím fyzickým osobám a  všem nepod-
nikajícím právnickým osobám počátkem 
příštího roku zřízena automaticky. 

Přihlašovací údaje budou zaslány Mini-
sterstvem vnitra doporučeným dopisem. 
Datové schránky budou zpřístupněny 
po  prvním přihlášení, nebo automatic-
ky po  uplynutí lhůty 15 dnů po  zřízení 
v případě, že se uživatel během této doby 

Umíme si poradit •

Když jsme se (Miroslav Husák a  Miro-
slav Puľo – asistenti prevence kriminality, 
pozn. red.) 5. října 2022 vraceli krátce před 
16. hodinou na  služebnu Městské policie, 
všiml jsem si v  řece Kamenici převráce-
ného vozidla. Ihned jsem volal Policii ČR 
a uvedl jsem místo, kde vozidlo je. Během 
několika minut přijelo vozidlo Hasičů, 
Policie a  Záchranné služby. V  havarova-
ném vozidle se nacházel devadesátiletý 
senior, kterému již bohužel nebylo pomo-
ci. Zatím není známo, jak se auto do kory-
ta řeky dostalo. Zjistili jsme pouze to, že 
z  parkoviště BILLA projelo živým plotem 
až do  řeky, kde se přetočilo na  střechu. 
Následně jsme při spolupráci s  policií 
zajistili místo nehody a  zamezili přístup 
veřejnosti. Jsme rádi, že naše působení 
ve městě Tanvald je přínosné a zodpověd-
né, protože zde se ukázalo, že si umíme 
poradit i při vypjatých situacích.

Miroslav Husák

Moudré lidi humor spojuje, hloupé rozděluje... •

do  schránky sám nepřihlásí. Změna se 
týká cca 2 milionů osob se živnostenským 
oprávněním a  cca 200 tisíců právnických 
osob, které ještě datovou schránku nemají. 

Pro více informací o  datových schrán-
kách doporučujeme navštívit webové 
stránky www.chcidatovku.gov.cz. 

V  případě jakýchkoliv dalších dotazů je 
možné obrátit se na  datovkynove@mvcr.
cz. Informace poskytuje také infolinka 
954 200 200.                                                        -red-
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Tanvaldské gymnázium v říjnu a listopadu •
Ani jsme se nenadáli a  žáci 
za  sebou mají první čtvrt-
letí tohoto školního roku. 
Podzim na gymnáziu se roz-
hodně nenese ve  znamení 

příprav k  zimnímu spánku, ale naopak! 
Studenti se ve  spolupráci s  vyučujícími 
zapojili do řady aktivit.

V  minulém vydání Zpravodaje byl uve-
řejněn rozhovor s  Charliem Rodgersem, 
americkým vyučujícím, u  nějž lze logicky 
usuzovat, že jiný kraj rovná se jiný mrav. 
Takže jakkoliv my Češi uctíváme Památku 
zesnulých, Dušičky, Charlie ve  spolupráci 
s  vyučujícími anglického jazyka a  výtvar-
né výchovy formou skupinových aktivit 
přiblížil zvyky spjaté s  Halloweenem. 
Jde původem o  starokeltský svátek, dnes 
ovšem slavený zejména v západních ang-
lofonních zemích. A možnost si vyzkoušet 
mnohé ze zvyků souvisejících s tímto svát-
kem měli i studenti gymnázia.

Gymnázium též na konci října a na začát-
ku listopadu pokračovalo v  Naplňování 
krajského akčního plánu rozvoje vzdě-
lávání Libereckého kraje, v  jehož rámci 
školu navštívily páté třídy Základní školy 

Tanvald, Sportovní. Děti si vyzkoušely 
mikroskopická bádání v  laboratoři bio-
logie a  sestavování elektrických obvodů 
v laboratoři fyziky. 

Škola pro budoucí uchazeče pořádala 
tematicky zaměřená odpoledne, věnova-
ná fyzice a informačním a komunikačním 
technologiím.

Studenti ročníků sexta a septima v prv-
ním listopadovém týdnu v  jabloneckém 
divadle zhlédli klasické divadelní před-
stavení Maryša v  podání Divadla různých 
jmen. Nutno podotknout, že herci odvedli 
naprosto excelentní a  emotivně působivé 
výkony.

Co nového v mateřských školách •
V  minulých týdnech se ve  všech mateř-
ských školách konalo hodně akcí.

V  MŠ U  Školky to byla „Halloweenská 
školička“. Děti přišly ve  strašidelných či 
dýňových kostýmech a  užily si dlabání 
dýní, plnění úkolů a Halloweenské disko-
téky.

V  MŠ Radniční si děti užily „Dušičkové 
strašení“ na školní zahradě. Děti si společ-
ně hrály, zpívaly a plnily různé úkoly.

V  MŠ Wolkerova uspořádali pro děti 
na  školní zahradě „Dýňovou slavnost“ 
a výpravu „Za dráčkem Mráčkem“.

Někteří rodiče s  dětmi se také zapojili 
do  vytváření podzimní dýňové výzdoby, 
která zkrášluje vstupy do mateřských škol.

Ve  všech mateřských školách proběhlo 
fotografování dětí. Fotografie s  vánoční 
tématikou se opravdu moc povedly.

Všechny mateřské školy využily kera-
mickou dílnu Střediska volného času, kde 

děti pod vedením paní Dany Humlové 
vyráběly dárek k Vánocům.

Na  konci listopadu přijede do  mateř-
ských škol divadélko s „Čertovskou pohád-
kou“. Děti se mají stále na co těšit…

Učitelky MŠ 

„Velkou akci“ si v druhém listopadovém 
týdnu zažil a  užil ročník oktáva doplněný 
o  dvě studentky ročníku septima, kte-
rý se v  doprovodu Charlieho Rodgerse  
a  vyučující anglického jazyka Petry Jun-
kové vydal do  belgického Bruselu. Stalo 
se na  pozvání europoslankyně Veroniky 
Vrecionové. Studenti tak poznali nejen 
prostředí jednacích prostor EU v Bruselu, 
ale vydali se do  ulic města samotného, 
kde viděli legendární Atomium, Čurající-
ho chlapečka, Čurající holčičku, ústřední 
náměstí Grand- Place a další. V programu 
byla zahrnuta i  prohlídka měst Bruggy 
a  Gent. Kromě poznávání samotného 
na  studenty čekala společná tříchodová 
večeře a  diskuze s  paní europoslankyní. 
Příjemně strávenému večeru předcházelo 
setkání se spolupracovnicí – asistentkou 
paní europoslankyně, která žákům fundo-
vaně povykládala o základních principech 
Evropské unie.

V listopadu padá listí, padli i komunisti. 
Tak zní zlidovělé motto k  listopadovým 
událostem roku 1989. Nejen na  ně, ale 
i  na  ty z  roku 1939 zavzpomínalo naše 
gymnázium v  předvečer tohoto státního 
svátku. Pozváni též byli zástupci města 
a starosta Tanvaldu, pan Vladimír Vyhná-
lek. V mnohých aspektech s dnešní dobou 
na  sto procent mohou souznít snad jen 
bezbřezí entuziasté, ale odkaz tohoto 
svátku je jednoznačný – „Bez svobody život 
nevoní, ale spíš páchne. Když není svoboda 
pohybu, to se dá ještě přežít, i  když i  to je 
nenormální. Ale když někdo chce brát člo-
věku svobodu myšlení, tak to je tragédie.“  
(R. Hrušínský nejst.)

Z tanvaldského gymnázia s přáním nor-
málního, klidného a  spokojeného prožití 
svátků vánočních

Ivan Nývlt
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Základní umělecká škola Tanvald •
Měsíc listopad a  pro-
sinec je období, kdy 
celá škola žije pří-
pravami a  realizací 

adventních akcí. Ze dveří se ozývají vánoč-
ní písně a  koledy, které děti budou hrát 
nebo zpívat na  vystoupeních nebo třeba 
jen doma pro radost. 

Výtvarníci odinstalovali výstavu Egypt, 
kterou mohli lidé shlédnout v  kině Jas 
v  Tanvaldě v  září a  říjnu a  už se pusti-
li do  výroby obrázků, které se použijí 
na  vánoční plakáty a  novoroční přání. 
Nejvíce zabrat jim ale určitě dá výroba 
kulis na představení „České Vánoce“, které 
pro školy a  veřejnost společně připravují 
všechny naše obory. Hudebníci a taneční-
ci se chystají provést diváky českými zvyky 
a tradicemi doby adventní až po Nový rok. 

Příchod do školy v době adventní stejně 
jako loni všem zpříjemní Betlém nainsta-
lovaný v  Atriu budovy hudebního oboru. 
Betlém loni vyrobil výtvarný obor tak, aby 
dělal radost příchozím několik let.

Nejvíce vytížené v  době adventní jsou 
naše sbory - Hlásky, Melodia a  Sen, kte-
ré mají nejen své samostatné koncerty 
v  kostelech, ale jsou prakticky součástí 
všech našich akcí. A  že jich není málo! 
A aby to jejich zpívání dopadlo co nejlépe, 
vyjela Melodia 18.listopadu na  víkendové 
soustředění do  Jindřichova u  Lučan. Díky 

zapojení školy do projektu Šablony - Ope-
rační program Jan Amos Komenský jsme 
mohli soustředění všem sboristům uhra-
dit a  ulevit tak peněžence rodičů v  této 
nelehké době. Rodičům dětí z  Hlásků 
a  Melodie moc děkujeme za  spolupráci, 
protože těch termínů, které musí uhlídat, 
aby jejich děti byly všude včas, je opravdu 
hodně…

V  plné přípravě je i  Big Band, který 
po  dvou letech opět bude moci vyjet 
na tradiční  Vánoční trhy do Wittichenau. 
Spolu s ním se nově do Wittichenau podí-
vají i  Modré strunky, které ukáží, jak se 
u nás hraje mládežnický bluegrass.

A  nyní mi nezbývá než vás srdečně 
pozvat na  akce, které máme ještě před 
sebou:
13. 12. 2022 od 17.30 hodin
Koncert pěveckých sborů Hlásky, Melo-
dia a SEN, kostel sv.Václava Velké Hamry

18. 12. 2022 od 17.00 hodin
Koncert pěveckých sborů Hlásky, Melodia 
a SEN, kostel sv.Františka z Assisi Tanvald

20. 12. 2022 od 17.00 hodin
„České Vánoce“
kino Jas Tanvald, (dopoledne pro školy)

Za Základní uměleckou školu Tanvald 
Petra Jedličková Šimůnková

Své dětství jsem strávila v  městě zná-
mém chemickým průmyslem poblíž 
Prahy. Ze školních oken jsme měli výhled 
na  paneláky a  rušné ulice. Jen výjimečně 
nás vzali učitelé někam do přírody – zna-
menalo to totiž několikakilometrovou 
vycházku, než jsme se dostali na  okraj 
města.

Proto dodnes vnímám to, co mnozí sta-
rousedlíci tolik ne – jak je to skvělé mít 
lesy a  louky takto na  dosah. Ze šumbur-
ské školy to máme do nejbližšího lesa „co 
by kamenem dohodil“, proto do  něj často 
vyrážíme. Naším oblíbeným místem je 
Cvičenka (lesní hřiště poblíž Světlé) a  její 
nejbližší okolí. 

Už v loňském školním roce jsme zahájili 
spolupráci s pracovníky Lesů ČR a myslivci 
z Bohdalovic. Poté, co si prvňáci vyzkouše-
li, že i oni mohou v lese smysluplně pomá-
hat přesazováním semenáčků buků, sešli 
jsme se coby druháci s technikem Lesů ČR 
paní Kateřinou Roglovou. Ta nám poutavě 
vyprávěla o  tom, jak se získávají a  ucho-
vávají semínka některých stromů. Děti si 
vyzkoušely, že sesbírat semínka buku není 
úplně jednoduchá záležitost. Mají však 
oproti dospělým jednu velkou výhodu – 
dobrý zrak. Pak jsme znovu dostali do ruky 
motyky (se kterými už od  loňska umíme 
zacházet), vyrývali řádky a do nich semín-
ka zaseli.

Šumburáci – učíme se v přírodě •

Další akcí, kterou jsme se k lesu přiblížili, 
bylo setkání s  panem myslivcem Jarosla-
vem Žákem – školitelem mysliveckých 
adeptů. Konalo se poblíž hájenky v Bohda-
lovicích, kde jsme se třídou přespali. Nejen 
druháci, ale i my, dospělí jsme se dozvěděli 
mnoho nového – kdo by tušil, že se jeze-
vec živí i vosami a divočák je velmi zdatný 
a vytrvalý běžec…

Pokud ještě někdo pochybuje, že má 
smysl se o přírodě (a nejen o ní ) učit ven-
ku, zde předkládám několik důvodů těch, 
kteří jsou o správnosti této cesty přesvěd-
čeni:

• Učení  venku je názorné, třírozměrné, 
pestré. Přináší mnoho nových podně-
tů  nejen pro naše smysly, ale i  pro naše 
myšlení.
• Spojení se skutečným světem přiná-
ší pocit smysluplnosti učení. 
• Co se naučíme skrze zážitky venku 
se  v  mozku ukládá hlouběji  a  snadněji se 
vybavuje. 
• Pobyt a  pohyb venku  snižuje nadváhu 
a  obezitu, zlepšuje fungování imunitního 
systému a snižuje počet nemocí.
• Kontakt s  přírodou  významně přispívá 
k duševnímu zdraví a pohodě.
• Děti se učily venku  více než 99 %  lidské 
historie. Jsou na to připravené.

Milena Šostková
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Senior klub II Tanvald Výšina
zve širokou veřejnost ve  čtvrtek 8. 12. 
od  15.00 hodin na  vánoční odpoledne 
s  dětmi z  MŠ pod vedením Miroslavy 
Erbenové, pásmem vánočních koled 
a pohádkou. Přilehlá zahrada s altánem 
Senior klubu Výšina

Senior klub I. Šumburk 
Vás zve v  úterý 13. 12. od  15.00 hodin 
na  vánoční setkání a  zpívání koled 
s  našimi nejmenšími z  MŠ Wolkerova 
a  MUDr.  Tomášem Drobníkem. Dům 
pro seniory Šumburk nad Desnou 593, 
Tanvald - společenská místnost.

V prosinci 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!)

Vít Picek
Eva Šeblová
Helena Medlíková
Hana Fischerová
Alexandr Vágai
Jana Hásková
Růžena Šmídová

Miloslava Erlebachová
Antonín Lipš
Josef Elicer
Jitka Nová
Marie Nigrinová
Ivana Nováková
Hana Malá

Karel Viktora
Jan Štim
Zdeněk Burghard
Václav Gína
Eva Grohsgottová
Miluše Svárovská
Jana Vítová

Prošli jsme se
starým Tanvaldem! •

Na  říjnové členské schůzi zdravotně 
postižených 20. 10. 2022 se sešlo 89 čle-
nů a  hosté, starostové Tanvaldu, Desné 
a  Kořenova, kteří podporují naši činnost 
sponzorskými peněžními dary. Předse-
da organizace Karel Chiabodo zhodnotil 
celoroční práci výboru, mj. výlet na zámek 
Sychrov, zájezdy do  divadla. První byl 
pořad Jiřího Krampola s jeho hosty Uršu-
lou Klukovou, Natálií Grossovou a  Carlo-
sem Vémolou, konal se 29. dubna. Další 
na  komedii „Můžem i  s  mužem“, ve  které 
vystoupili K. Hrachovcová, V. Hybnerová, 
J Sedláčková. Dále předseda zhodno-

til letošní rekondici u  rybníka Hejtman 
v  Chlumu u  Třeboně a  poděkoval paní 
Ireně Běhounkové a  Haně Švecové, kte-
ré připravily a  vedly rekondiční cvičení 
účastníků.

Jako tradičně, i  na  této členské schůzi 
jsme popřáli našim jubilantům k  naro-
zeninám a  každý dostal dárkovou kartu 
obchodu Lidl. Setkání formou členské 
schůze bylo pro naše členy radostným 
povzbuzením. Přejeme všem spokojené 
Vánoce, zdraví a  pohodu v  novém roce 
2023 a těšíme se na jarní akce a další spo-
lečná setkání.                              Alena Staňková

Senior klub I  Šumburk připravil pro 
zájemce další zajímavou procházku 
starým Tanvaldem s  Mirkem Duškem. 
Zájemci nemuseli překonat žádný počet 
chladných kilometrů, ale absolvovali ji 
pěkně v  teple a  při kafíčku. Skvělý histo-
rik Miroslav Dušek (mimochodem stálý 
přispěvovatel článků do  Tanvaldského 
zpravodaje o historii Tanvaldu) opět zapl-
nil sál hasičské zbrojnice Tanvald Šum-
burk. Nejprve se sedmdesáti účastníkům 
představil nový místostarosta Jan Pal-
me a  spolu s  Aničkou Liškovou všechny 
pozval na  předvánoční akce (o  kterých se 
dočtete i v tomto vydání Zpravodaje). Vla-
ďka Součková s Hanou Malou v potu tváře 
vařily a roznášely kafíčka, ke kterým bylo 
k zakousnutí i něco sladkého. A pak už se 
slova ujal Miroslav Dušek. Ten je nejen 
zkušený historik, ale dokáže i  velmi pou-
tavě vyprávět. O  čem vyprávěl tady psát 
nebudu, to se musí slyšet! Tak se budeme 
na jaře těšit na další procházku.                 -red-

Vzpomínka na Ladislava Blažka •
Dne 25. 11. 2022 by 

se dožil můj milova-
ný strýček pan Ladi-
slav Blažek z Českého 
Šumburku 100 let.

Po  celý život pra-
coval u  Českých drah 
v  Tanvaldě, nejprve 
jako úpravčí trati, 
posléze jako traťmistr. 

V pozdější době strávil v zimě velké množ-
ství svého volného času projížděním tratí 
s  „tryskáčem“ k  odstranění sněhu z  kolejí, 
když předtím musel absolvovat výcvik 
na  letišti v  Hradci Králové. Byla-li sobota, 
neděle či noc, vždy ochotně vyjížděl.

Nemohu ovšem zapomenout na  strýč-
ka, velkého Sokola, sportovce a  zdatného 
lyžaře. Díky jemu a dalším nadšencům se 
na  Českém Šumburku pořádaly Sokolské 
plesy, kdy druhý den následoval dětský 
karneval. Také byl hlavním organizátorem 
dětských lyžařských závodů i  sokolských 
slavností. Na  tyto akce se sjížděli zájemci 
nejen z Tanvaldu, ale i ze širokého okolí.

Kdo jste ho měli možnost poznat, 
zavzpomínejte, prosím. Byl vždy veselý, 
čestný, poctivý a  nikdy nikoho nezar-
moutil.

Za vzpomínku vám děkuje neteř Zdena 
Holubová, roz. Hásková s rodinou.

Informace z výroční členské schůze invalidů
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Výběr z usnesení ze schůze Rady města 
Tanvald konané dne 26. 10. 2022
■ RM schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene – služebnosti mezi městem Tan-
vald a  paní S., týkající se vodovodní přípojky 
pro každého vlastníka stavební parcely č. 448, 
v katastrálním území Šumburk nad Desnou, jejíž 
součástí je stavba Šumburk nad Desnou č.p. 381, 
rodinný dům.
■ RM schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene – služebnosti mezi městem Tanvald 
a  panem H., týkající se vodovodní přípojky pro 
každého vlastníka stavební parcely č. 233 v kata-
strálním území Šumburk nad Desnou, jejíž 
součástí je stavba Šumburk nad Desnou č.p. 49, 
rodinný dům.
■ RM:
1/ schvaluje zřízení služebností pro vodovodní 
a kanalizační přípojky vybudované v rámci stav-
by označené jako „Tanvald, Šumburk – vodovod 
a kanalizace ve Vítězné ulici“  na dobu, po kterou 
budou provozovány, takto:
a/ zřízení služebnosti pro vodovodní přípojku 
na  pozemkové parcele č. 2601/1 v  katastrálním 
území Šumburk nad Desnou ve prospěch staveb-
ní parcely č. 536 v katastrálním území Šumburk 
nad Desnou, jejíž součástí je stavba Šumburk 
nad Desnou, č.p. 449, rodinný dům;
b/ zřízení služebnosti pro vodovodní přípojku 
na  pozemkové parcele č. 2603/1 v  katastrálním 
území Šumburk nad Desnou ve prospěch staveb-
ní parcely č. 395 v katastrálním území Šumburk 
nad Desnou, jejíž součástí je stavba Šumburk 
nad Desnou, č.p. 309, rodinný dům;
c/ zřízení služebnosti pro vodovodní a  kanali-
zační přípojku na  pozemkové parcele č. 2603/1 
v  katastrálním území Šumburk nad Desnou 
ve prospěch pozemkové parcely č. 155/1 v katas-
trálním území Šumburk nad Desnou.
2/ schvaluje Smlouvy o zřízení služebnosti, týka-
jící se  vodovodní a kanalizační přípojky pro jed-
notlivé objekty
a/  mezi městem Tanvald a panem L.;
b/ mezi městem Tanvald a panem N.;
c/ mezi městem Tanvald a manželi B.
■ RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem 
Tanvald a manželi A., týkající se vykoupení čás-
ti stavební parcely č. 586, v  katastrálním území 
Tanvald, označené podle geometrického plánu 
č. 1852-297/2021 jako pozemková parcela č. 2035  
a  části pozemkové parcely č. 1556/1 (zahrada), 
v  katastrálním území Tanvald, označené podle 
geometrického plánu č. 1852-297/2021  jako 
pozemková parcela č. 1556/7 
■ RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem 
Tanvald a paní K., týkající se prodeje části pozem-
kové parcely č. 147/3, v katastrálním území Tan-
vald, označenou podle geometrického plánu č. 
1887-164/2022 jako pozemková parcela č. 147/10 
■ RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem 
Tanvald a  panem A., týkající se vykoupení části 
pozemkové parcely č. 1556/6 (zahrada), v  kata-
strálním území Tanvald, označenou podle geo-
metrického plánu č. 1852-297/2021 jako pozem-
ková parcela č. 1556/8 
■ RM jako zřizovatel Masarykovy základní ško-
ly Tanvald, Školní 416 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 Masarykova základní 
škola Tanvald, Školní 416, příspěvková organi-
zace v  celkových nákladech 2,4 mil. Kč a  dobou 
realizace 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025.
■ RM jako zřizovatel Střediska volného 
času Tanvald, Protifašistických bojovníků 336 
schvaluje podání žádosti o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělo-

výchovy ČR z  Operačního programu Jan Amos 
Komenský, z  Výzvy: Šablony reg. č. CZ.02.02.
XX/00/22 _002/0000287 v  celkových nákladech 
1.161.475 Kč.
■ RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
uzavřené dne 18. 7. 2022 mezi městem Tanvald 
a spolkem Stezky Tanvaldsko, z.s., se sídlem Šeří-
ková 291, Desná dle předloženého návrhu.
■ RM souhlasí s  návrhem firmy ATELIÉR 
MAUR s.r.o., se sídlem Libušínská 575/82, Plzeň 
na  novou výzdobu vánočního stromu v  ceně 
119.578 Kč.
■ RM po  projednání žádosti ředitelky Mateř-
ské školy Tanvald, U  Školky 579, Tanvald nemá 
námitek s  přerušením provozu mateřské školy 
v  závěru roku 2022, v  době od  23. 12. 2022 do  2. 
1. 2023. 
■ RM pověřuje členy zastupitelstva města 
pana Mgr.  Bělonožníka, pana Bukvice, pana 
Černého, paní Erbenovou, pana Kottana, pana 
Průchu a  paní MDDr.  Šebestovou k  přijímání 
prohlášení o uzavření manželství dle § 11a, odst. 
1, zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a pří-
jmení a o změně některých souvisejících zákonů;
■ RM souhlasí s pokácením 1  túje  nacházející 
se u č.p. 565, ul. Na Balkáně, Tanvald, část Šum-
burk nad Desnou, na pozemkové parcele č. 496/7 
v katastrálním území Šumburk nad Desnou. 
■ RM souhlasí s pokácením 2 smrků nacháze-
jících se ve  spodní části hřbitova Horní Tanvald 
u  hřbitovní zdi, na  pozemkové parcele č. 629 
v katastrálním území Tanvald.
■ RM souhlasí s pokácením 3 javorů, 2 bříz a 1 
jasanu nacházejících se ve  Žďáru, mezi řekou 
Bílé Desná a řadovou garáží, na pozemkové par-
cele č. 1677/1 v katastrálním území Tanvald.
■ RM vydává  s  účinností od  1. listopadu 2022 
nový Organizační řád Městského úřadu Tanvald 
dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ.
■ RM bere na  vědomí oznámení ředitelky 
Masarykovy základní školy Tanvald, Školní 416 a  
ředitelky Základní školy Tanvald, Sportovní 576 
o vyhlášení ředitelského volna dne 18. 11. 2022.

Výběr z usnesení ze schůze Rady města 
Tanvald konané dne 9. 11. 2022
■ RM vydává záměr na  pronájem nebytových 
prostor v 3. N.P. objektu č.p. 350, ul. Krkonošská, 
Tanvald společnosti Oční klinika Horní Počer-
nice s.r.o., se sídlem Zvíkovská 175/18, Praha 9 – 
Kyje od 1. 1. 2023. 
■ RM schvaluje Ceník za  pronájem schránky 
v  kolumbáriu na  veřejném pohřebišti Šumburk 
nad Desnou dle předloženého návrhu.
■ RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
79/2022:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na zmírnění negativních dopadů kompenzační-
ho bonusu na daňové příjmy obcí 381.006,74 Kč
FINANCOVÁNÍ: Převod hospodářského výsledku 
z minulých let - 381.006,74 Kč
■ RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
80/2022:
PŘIJATÉ TRANSFERY 
na projekt Masarykovy ZŠ Tanvald „Potravinová 
pomoc dětem v Libereckém kraji 7“  
+ 28.060,20 Kč
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 „Potravino-
vá pomoc dětem v Libereckém kraji 7“ 
+ 61.696,17 Kč
BĚŽNÉ Výdaje
ODBOR EKONOMICKÝ
projekt Masarykovy ZŠ Tanvald „Potravinová 
pomoc dětem v Libereckém kraji 7“ + 28.060,20 Kč
projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 „Potravinová 
pomoc dětem v Libereckém kraji 7“ + 61.696,17 Kč
■ RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
81/2022, které spočívá v přijetí a odeslání nevy-

čerpaných dotačních prostředků Masarykovy 
základní školy Tanvald, Školní 416 na  základě 
podaného finančního vypořádání:
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY + 17.196 Kč
BĚŽNÉ Výdaje
ODBOR EKONOMICKÝ + 17.196 Kč
■ RM projednala a  vzala na  vědomí zprávu 
odboru rozvoje a KV o investičních akcích v roce 
2023.
■ RM souhlasí s  prodloužením doby trvání 
úsekového měření rychlosti projíždějících vozi-
del na silnici č. I/10 v obci Kořenov do 30. 6. 2023 
a schvaluje:
1) Dodatek č. 5 Podnájemní smlouvy o pronájmu 
movité věci 
2) Dodatek č. 5 Servisní smlouvy o  pronájmu 
movité věci 
■ RM jako zřizovatel Masarykovy základní ško-
ly Tanvald, Školní 416 schvaluje podání žádosti 
o  poskytnutí dotace z  rozpočtu Ministerstva 
školství, mládeže a  tělovýchovy ČR z  Operační-
ho programu Jan Amos Komenský v  celkových 
nákladech 2.063.609 Kč s dobou realizace od 1. 12. 
2022 do 31. 12. 2024.
■ RM rozhodla v  souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v platném znění schválit příspěv-
kové organizaci Základní škola Tanvald, Spor-
tovní 576 použití fondu investic ve výši 57.000 Kč 
na pořízení sněhové frézy Husqvarna 230 ST P.
■ RM souhlasí s  pokácením 3 tújí nacházejí-
cích se u  dolní zdi veřejného pohřebiště Šum-
burk nad Desnou, na  pozemkové parcele č. 432 
v katastrálním území Šumburk nad Desnou. 
■ RM souhlasí s  pokácením 4 tújí nacházejí-
cích se u  horní zdi  veřejného pohřebiště Šum-
burk nad Desnou, na  pozemkové parcele č. 432 
v katastrálním území Šumburk nad Desnou. 
■ RM nesouhlasí s  pokácením lípy nachá-
zející se u  č.p. 277, ul. Pod Špičákem, Tanvald, 
na  pozemkové parcele č. 311/11 v  kú. Tanvald 
a  souhlasí s  provedením bezpečnostního řezu 
spolu s obvodovou redukcí.

Upraveno podle obecného nařízení o  ochraně 
osobních údajů.

Výběr z usnesení z ustavujícího  zasedání 
Zastupitelstva města Tanvald konaného dne
19. 10. 2022
■ ZM:
volí pana Mgr.  Vladimíra Vyhnálka starostou 
města Tanvald; volí pana Ing.  Jana Palmeho 
dlouhodobě uvolněným místostarostou města 
Tanvald; volí: pana Lukáše Černého členem Rady 
města Tanvald; paní MUDr. Radku Ducháčkovou 
členkou Rady města Tanvald; pana RNDr.  Jaro-
slava Týla členem Rady města Tanvald; pana 
Mgr. Jana Prašivku členem Rady města Tanvald; 
pana Mgr.  Antonína Bělonožníka členem Rady 
města Tanvald
■ ZM:
zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor;
rozhodlo, že finanční a  kontrolní výbor bude 
pětičlenný;
■ ZM:
volí pana Mgr. Jana Prašivku předsedou finanč-
ního výboru; pana Petra Bukáčka členem finanč-
ního výboru; paní Kateřinu Lorencovou členkou 
finančního výboru; paní Michaelu Stehnovou 
členkou finančního výboru; pana Jana Němce 
členem finančního výboru;
volí paní Bc.  Zdeňku Synovcovou předsedkyní 
kontrolního výboru; pana Lubomíra Soukupa 
členem kontrolního výboru; pana Hugo Johna 
členem kontrolního výboru; pana Ing.  Jaroslava 
Mikše členem kontrolního výboru; pana Františ-
ka Berku členem kontrolního výboru.

Co projednala rada města  •
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Během svého bájeslovného života 
vykonal prý Herkules dvanáct proslulých 
prací, z  nichž pátá - vyčištění Augiášova 
chléva - se stala námětem Dürrenmatto-
vy hry Herkules a  Augiášův chlív. Fried-
rich Dürrenmatt ve  své grotesce převedl 
do  souvislostí moderního světa starou 
řeckou báji o  mužném hrdinovi Herkulo-
vi. Ten při neméně mýtickém úkolu, totiž 
čištění po  třicet let nekydaných chlévů 
krále Augiáše, naráží na  nepřekonatelné 
překážky. Problémy však nevězí v dobytku, 
ale v lidech. Odhnojit zemi a vydělat si tím 
slušný peníz dá zabrat i hrdinným svalov-
cům. I když autor nabízí divákům formou 
podobenství zábavnou satiru a  smích 
(dokonce výsměch), hra obsahuje hlubo-
ký myšlenkový rozměr: ve  věku chaosu 
a  pokrytectví moci se nedokáže prosadit 
ani takový hrdina, jakým byl Herkules.

Pokud vás tato báje zajímá, přijďte se 
podívat na  zajímavé zpracování soubo-
rem z Josefova Dolu pod režijním vedením 
MUDr.  Karla Stuchlíka. Uvedeme ji v  kině 

Kino Jas Járy Cimrmana v prosinci •
Čtvrtek 8. 12. od 19 hodin
Herkules a Augiášův chlív
DS J. K. Tyl Josefův Důl v režii Karla Stuch-
líka uvádí komedii Friedricha Dürrenma-
tta o  vyčištění Augiášova chlíva. 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.

Pátek 9. 12. od 19.30 hodin
Antikvartet Dušana Vančury

Adventní koncert známého kvarteta. 
V  současné době vystupuje Antikvartet 
ve  složení Zuzana Vančurová, Magdalena 
Jungwirthová, Tomáš Vávra a  Jiří Mašek. 
Na  programu mnoho nejen vánočních 
písní. 
Antikvartet Dušana Vančury je skupina 
založená textařem, zpěvákem a  kontra-
basistou, dlouholetým členem Spirituál 
Kvintetu Dušanem Vančurou v roce 1962. 
Kapela byla obnovena po  padesáti letech 
nečinnosti v  roce 2013. V  současné době 
vystupuje Antikvartet ve  složení Zuzana 
Vančurová, Magdalena Jungwirthová, 
Tomáš Vávra a Jiří Mašek. Skupina je slo-
žena ze čtyř zpěváků (soprán, alt, baryton, 

Pojďme vyčistit Augiášův chlív! •

Čtvrtek 22. 12. od 15 hodin
SVAŘÁK
Tradiční akce Svařák v areálu firmy 4SOFT. 
Bohaté občerstvení a  vystoupení dětí 
z tanvaldských školek a škol.

Čtvrtek 15. 12. od 16 hodin
Vánoční zpívání na schodech
Vánoční zpívání před školou ZŠ Sportovní 
na  Výšině. Vánoční občerstvení a  pro-
dej drobných výrobků. Přijďte si s  námi 
zazpívat.

Neděle 18. 12. od 17 hodin
Koncert ZUŠ Tanvald
Vánoční koncert pěveckých sborů ZUŠ 
Tanvald. Kostel sv. Františka z Assisi Tan-
vald Šumburk.

Další vánoční akce •

bas), kteří zpívají vlastní úpravy skladeb 
různých žánrů otextované především 
jejím zakladatelem Dušanem Vančurou. 
V  repertoáru Antikvartetu se tak objevují 
některé známé songy Spirituál kvintetu, 
Františka Nedvěda, ale i  renesanční díla, 
lidové písně i soudobé skladby z dílny Joh-
na Lennona nebo Paula McCartneyho.
Vstupné: 100 Kč

Úterý 20. 12. od 17 hodin
Koncert ZUŠ Tanvald: České Vánoce
Vánoční koncert ZUŠ v Tanvaldě.
Vstupné: dobrovolné
Více na straně 6

Jas Járy Cimrmana ve  čtvrtek 8. prosince 
od 19 hodin. 

Covidová situace se pomalu zklidňuje, 
ale mnozí si ještě cestu do divadla nenašli. 
Ono je těžké se zvednout z teplého křesla, 
odložit kávičku, vypnout televizi a  jít ven 
do zimy. Ale v kině Jas se topí, kávičku tam 
dostanete také a věřte, že kulturní zážitek 
bude rozhodně příjemnější, než sledování 
televizních novin. Tak neváhejte, hercům 
se rozhodně hraje lépe před zaplněným 
hledištěm!                                                      -vlakod-
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Dění ve Středisku volného času Tanvald •

Ohlédnutí za podzimními prázdninami
Na  dny podzimních prázdnin tradičně 

připravujeme zábavný program pro ško-
láky. Tentokrát jsme za  parádního počasí 
s  dětmi zamířili do  liberecké ZOO, druhý 
prázdninový den jsme si v SVČ užili krea-
tivní tvoření a vyrobili si ozdobné květiná-
če a podzimní dekorace. 

Pro táborníky a  milovníky turistiky pak 
byla určená dobrodružná dvoudenní akce 
Přespávačka ve  vagónu. Ve  středu jsme 
vyrazili pěšky na  Příchovice, kde jsme 
se podívali do  Muzea Cimrmanovy doby, 
rozhlédli se z  Majáku a  „vyblbli“ se v  při-
lehlém přírodním parku. Přes Lesní chatu 
jsme pak dorazili na  kořenovské nádraží 
k přespávacímu vagónu. Tam jsme si zato-
pili a  sami si uvařili bramborový guláš. 
S plnými bříšky se pak vydali na speciální 
večerní prohlídku Muzea ozubnicové drá-
hy a výtopny. Ve čtvrtek jsme zamířili pěš-
ky zpět do  Tanvaldu přes Horní Polubný, 
kde jsme si ještě stihli v kostele zahrát hru 
zooming. 
Listopadové akce

Ani v  listopadu nebyla o  „mimokrouž-
kové aktivity“ nouze. Zahájila je tradiční 
akce pro nejmenší Se světýlky za  straši-
dýlky, kterou organizujeme na  zahradě 
MŠ na Výšině (které tímto moc děkujeme). 
Hledat strašidýlka se do  tmavých zákoutí 
zahrady vydalo téměř 70 malých odvážliv-
ců s  dospělým doprovodem. I  když občas 
ukápla nějaká ta slzička, byli všichni moc 
odvážní a  zasloužili si za  odměnu uši-
té strašidýlko. Děkujeme všem, kteří se 
s námi přišli trošku bát.:)

Stálicí mezi akcemi pro veřejnost jsou 
odpolední dílny keramiky pro dospělé 
a  rodiče s  dětmi. Plná byla i  ta listopado-
vá, při které vznikla spousta keramických 
výrobků podle fantazie účastníků. Kromě 
práce s  hlínou nabízela Dana Humlová 
i odpolední Tiffany dílny pro děti a dospě-
lé, kdy se bylo možné přijít seznámit s tou-
to zajímavou technikou zpracování skla 
a  vytvořit si krásné podzimní a  vánoční 
dekorace.

Dopoledne v  keramické dílně zase pat-
řila předškolákům a  školákům. Během 
podzimních měsíců se jich u nás vystřída-
lo téměř 270! Pec jela na plné obrátky, aby 
všechny ty parádní andílky a  kapříkové 
svícny stihla vypálit. Děti si kromě dárečku 
odvážely i spoustu nových zážitků.

Živo bylo i u nás na hřišti a v kutilské díl-
ně, kde se nejmladší školáci a předškoláci 
střídali na podzimním programu. Spolu se 
skřítkem Podzimníčkem a zvířátky počíta-
li, poznávali barvy, hráli hry, lámali si hlavy 
nad hádankami, kreativně se vyjadřovali. 
V dílně si pak vyráběli dřevěné ježky.

Prosincové dění v RC Maják Tanvald •
Programová nabídka:
www.centrumajak.cz
Facebook: 
Rodinné centrum Maják, 
Tanvald

Neděle 4. 12. odpoledne, večer
Mikulášská v altánu na vaše přání… Vybí-
rání podepsaných balíčků a zápis do „Kni-
hy hříchů“ od 15:00. Nutná rezervace místa 
na tel. 739 054 465 (Lenka)
Úterý 6. 12. od 16:00 hod.
Svíčkování – přijďte si se svými dětmi 
vyrobit svíčku. Cena 20 – 70 Kč, podle 
použitého materiálu, druhu svíčky. Počet 
míst omezen. Přihlášky do  2. 12. na  tel. 
774 825 085 (Libuška)
Středa 7. 12., 16:30 – 18:30 hod.
Posezení s  psycholožkou Mgr.  Zdeňkou 
Svobodovou na  vaše téma (rodinné vzta-
hy, partnerské vztahy, výchova…). Vstupné 
80,- Kč, členky 40,- Kč, max. 6 osob, při-
hlášky do 3. 12. na tel. 774 825 085 (Libuška)
Čtvrtek 8. 12. Senior klub Výšina II, už v 15 
hod. !!
Vánoční odpoledne s dětmi z MŠ
Vánoční koledy, pohádka… na  zahradě 
u altánu. Přijďte si zpříjemnit předvánoční 
čas.

Pátek 16. 12., od 16:00 hod.
Vánoční setkání rodin
S sebou sváteční a výtečnou náladu, něco 
do bříška a na zub!
Čtvrtek 22. 12. odpoledne
Potkáme se u stánku na Svařáku v areálu 
firmy 4soft.
Chystáme v lednu: karneval pro nejmenší
Pro aktuální informace o  akcích sledujte 
náš web, facebookovou stránku a e-mail.
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, doprováze-
ní a  poradenství pro ohrožené rodiny 
v  RC Maják. Klíčová pracovnice pro pěs-
tounské rodiny: Bc.  Andrea Josífková, 
tel. 739  080  722, doprovázející pracovník 
ohrožených rodin: Mgr.  Michaela Fričo-
vá, tel. 731  653  868, poradna pro ohro-
žené rodiny: Mgr.  Libuše Rydvalová, tel. 
774 825 085, středa 9:00 - 11:00 hod.

Přejeme všem rodinám
krásné vánoce 

a šťastný rok 2023!!!

V  listopadu se konala i  sportovní akce 
pro příznivce lezení - Tanvaldský pavouk. 
O té se zmíníme až příště. V době, kdy píše-
me tyto řádky, ji máme ještě před sebou.

Připravili jsme také jednu venkovní 
samoobslužnou stezku. Tentokrát byla 
věnovaná 17. listopadu 1989 a  1939. Projít 
si ji bylo možné v  týdnu kolem Dne boje 
za  svobodu a  demokracii na  stezce podél 
bývalé bobové dráhy.

A  co pro vás chystáme na  poslední 
měsíc roku 2022?

21. 11. – 16. 12. Vánoční prodejní výstava 
v knihovně

3. 12. Dárkování – 4 dílny v SVČ pro školá-
ky – výroba dárečků a vánočních dekorací

5. 12. Tiffany dílna pro děti – výroba 
skleněných vánočních stromečků

10. 12. (v případě velkého zájmu i 11. 12.) 
Vánoční zavařovačky s Markétou

22. 12. vánoční dílničky v rámci Svařáku

… a další aktivity pro školáky a předškolá-
ky.

Informace o  všech akcích najdete 
na  Facebook profilu Středisko volného 
času Tanvald a www.svctanvald.cz – kde se 
také můžete na většinu akcí přihlásit.

Přejeme všem krásný, poklidný adventní 
čas a  pohádkové Vánoce nabité spoustou 
prima zážitků.

Za SVČ Alena Bartovská
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Jaký byl podzim na Sportovce? •
Pestrý, rozmanitý, bohatý… 
podobně jako podzimní pestro-
barevné listí, jako rozmanitost 
podzimní přírody, jako bohatá 

úroda jablek a dalších podzimních plodů.
Začneme sportem. Po adaptačních out-

doorových seznamovacích kurzech jsme 
naskočili do  všestranných hodin tělesné 
výchovy. Využili jsme krásného podzimní-
ho počasí a co nejvíce hodin se hýbali ven-
ku. Sportovní třídy splnily na stadionu dis-
ciplíny atletického čtyřboje do  Sportovce 
školy, mnohokrát se vyráželo na  cyklotě-
locviky, které osmáci završili cyklokurzem 
na singletrailech v Novém Městě pod Smr-
kem. Do hodin jsme zapojili orientační běh 
a práci s mapou, „indiánským během“ jsme 
navštívili tanvaldské vyhlídkové body, pro 
někoho dříve nepoznané. V říjnu se začalo 
chodit do bazénu tanvaldského gymnázia 
a s přicházejícím chladným počasím jsme 
se pomalu přesouvali do sportovní haly – 
věnujeme se míčové průpravě, trénujeme 
na gymnastický čtyřboj a tradiční fit testy. 
Po dvouletém, pro sportovní školní soutě-
že, ne úplně příznivém období se všechny 
soutěže opět rozjely v plné parádě. Okres-
ní a  krajské kolo v  přespolním běhu bylo 
pro nás veleúspěšné a  vítězstvím jsme si 
zajistili postup do celostátního finále, kde 
družstvo chlapců z  6. a  7. ročníků (ve  slo-
žení Kryštof Melich, Honza Kubín, Pavel 
Balaš, Tobias Hanuš, Prokop Verner, Lukáš 
Třeska, Mojmír Doležal) v  obrovské kon-
kurenci dosáhlo krásného šestého místa. 
Ani v atletické lize v jablonecké sportovní 
hale jsme se neztratili, želízka v ohni jsme 
měli na dlouhé tratě Pavel Balaš a Anežka 
Bažantová v běhu na 800 m získali bronz, 

vítězství na  1500 m si odvážela Daniela 
Peštová, 3. místem ve skoku dalekém nás 
potěšil Štěpán Pavlovič, ve skoku vysokém 
Anežka Bažantová a shodně bronzový byl 
i Martin Georgiev ve sprintu.

Žáci prvního stupně absolvovali všechny 
podzimní závody PBT, ve  3. - 5. ročnících 
proběhly hodiny florbalu organizované 
trenéry florbalového klubu z  Jablonce. 
Svůj um jsme zúročili na florbalovém tur-
naji v  Jablonci. Krom plaveckých a  tělo-
cvičných hodin TV mají zájemci možnost 
navštěvovat čtvrteční zábavné pohybovky.

Soutěžili jsme nejen ve  sportu. Školní 
kolo matematické pythagoriády dopadlo 
nad očekávání velmi dobře, nejúspěš-
nějším řešitelem byl Ota Kubín z  devítky, 
který nás společně s  dalšími úspěšnými 
řešiteli pojede reprezentovat do  okres-
ního kola. Úspěchy slavili i  páťáci p.  uči-
tele Kršky, kteří se ve  Wocabee – online 
procvičování slovíček, stali okresními 
šampiony. Během podzimu proběhla celá 
řada vzdělávacích akcí – osmáci vyrazili 
na  Educu – veletrh vzdělávání v  Liberci, 
navštívili libereckou galerii, evropský den 
jazyků, vážní zájemci se podívali na  Den 

otevřených dveří do  Vysokého n. Jizerou, 
proběhlo každoroční setkání zástupců 
středních škol na  Jablonecku ve  Scolare-
stu. Mladší žáci vyráběli hračky v  Detoe, 
navštívili divadelní představení, prvňáci 
aktivně nahlédli do  dílniček SVČ, páťáci 
se účastnili fyzikálního a  přírodovědné-
ho dopoledne v  tanvaldském gymnáziu. 
Děkujeme oběma zařízením. „Přilétl“ 
k nám Zayferus (dravci z Lednicko-valtic-
kého areálu), některé další členy živočišné 
říše máme v naší Minizoo a kroužku cho-
vatelství. V  kroužku robotiky se snažíme 
oživit postavené roboty. Přelom října a lis-
topadu patřil Halloweenu, dlabání dýní 
a  strašidelným převlekům. Ale i  nabídka 
firmy School United školního a  volnoča-
sového oblečení s  logem naší školy mno-
hé žáky a  učitele převlékla do  slušivých 
reprezentativních školních triček a mikin.

Neopomeňme družinu, která je v  letoš-
ním roce maximálně naplněná. Děti se 
každým dnem těší na rozmanité kreativní, 
pohybové, hudební a zábavné aktivity, kte-
ré jim pomáhají smysluplně trávit odpole-
dní volný čas s kamarády.  

Podzim nám utekl jako voda a  pomalu 
rozpalujeme keramické pece, zpíváme 
vánoční koledy, vyrábíme dárečky a  těší-
me se na  Vánoce. Naše předvánoční pří-
pravy ve  škole vyvrcholí Vánočním zpí-
váním na schodech, na které bychom Vás 
chtěli co nejsrdečněji pozvat. V  kalendáři 
si zakroužkujte čtvrtek 15. 12. v  16:00, kdy 
vám zazpíváme před budovou ZŠ Sportov-
ní. 

Přeji Vám všem, rodičům, kolegům, 
žákům, krásný čas adventní a  poklidné 
vánoční svátky.                               Jana Tůmová

Jak se máme v prvním trojročí Montessori •
Jak jste si již mohli pře-

číst v  minulém čísle Tan-
valdského zpravodaje, 
od září 2022 v Masarykově 
základní škole působí třídy 
Montessori. Rádi bychom 

Vám postupně v průběhu roku představili 
nejen naše třídy, ale i principy vzdělávací-
ho systému Montessori. Děti se u  nás učí 
ve věkově smíšených třídách rozdělených 
do  takzvaných trojročí. To znamená, že 
jsou spolu vždy tři po sobě jdoucí ročníky. 
Máme tedy třídu I. trojročí (1. – 3. ročník), 
dvě třídy II. trojročí (4. – 6. ročník) a třídu 
III. trojročí (7. – 9. ročník). 

Dnes se společně podíváme blíže na  I. 
trojročí. Od první do třetí třídy se děti učí 
hledat a prošlapávat vlastní cestu. Sezna-
mují se podrobněji se školními tématy. 

Čas ve  škole dělí mezi své oblíbené 
oblasti a  povinnosti. S  podporou učitele 
se učí rozplánovat si týden tak, aby stihly 
vše potřebné. Dospělí dávají dětem pro-
stor naslouchat svému vnitřnímu hlasu 
a  nechat se jím vést. Poznávají tak, co je 
baví a co je jejich cesta. 

Mohlo by se zdát, že si v Montessori ško-
le děti mohou dělat, co je napadne. To je 
ovšem jen klamné zdání. Děti jsou vedeny 
k následování vnitřního hlasu, ale zároveň 
také k  respektu k  druhým, k  pravidlům 
školy a  k  respektu k  povinnostem. Spolu 
s učiteli a rodiči nacházejí rovnováhu svo-
body a zodpovědnosti, volby a řádu. Z této 
rovnováhy vyrůstá naše společná radost 
ze života tady a teď.
Princip věkové smíšenosti

Stejně jako v  rodině máme v  každé tří-
dě možnost přijímat inspiraci od  starších 
a zároveň inspirovat mladší a pomáhat jim. 
Děti si mohou vyzkoušet roli nejmladšího 
ve  skupině, prostředního i  nejstaršího, 
zkušeného. Každý si během školní docház-
ky projde tuto roli třikrát. Při přechodu 
do  dalšího trojročí mají děti příležitost 
zanechat za  sebou strategie, které se jim 
neosvědčily, přehodnotit přístupy, které 
se ukázaly jako neefektivní. Mají tak mož-
nost dvakrát nastartovat úplně od začátku. 
A  mnohé děti toho často využijí. Tento 
princip funguje také jako jedna z význam-
ných podpor prevence školní šikany.

Děti o své třídě
,,V naší třídě máme na  koberci elipsu, 

kterou jsme sami vyráběli. Ráno si všich-
ni sedneme kousek za  okraj. Uprostřed je 
svíčka, tu zapálíme a  řekneme si, co nás 
ten den čeká.“ Evička / ,,Máme týdenní plán, 
tam si zapisujeme práci, kterou děláme. 
Za týden máme udělat 7 prací.“ Apolenka / 
,,V I.M. nesedíme celý den v lavici, máme tu 
pomůcky a pracovní listy.“ Ondra / ,, Když si 
chceme vybrat práci, tak jdeme za Aničkou 
s  ročními plány. Máme předměty jako je 
kosmická výchova, matematika a  čeština. 
Nemusíme do školy nosit učebnice a sešity.“ 
Domča

Lucie Ziková
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Po 3 měsíce jsem každé pondělí i každou 
středu zvonila v  8:45 na  knihovnu. Ještě 
zamčeno, ale už rozsvíceno. A hned úsměv 
– ať už paní Valentýny Scheibe nebo paní 
Martiny Hejdukové. „Dobré ráno, paní 
Hovorková, pojďte dál“. A já prošla do naší 
letní učebny češtiny pro ukrajinské ženy. 
Několik mužů mělo zájem, ale kvůli změ-
ně bydliště nebo získané práci zůstalo 
u  žen. Sympatických, snaživých, vstříc-
ných.  A učily jsme se vzájemně. Nejdříve 
vyrobené pracovní listy, pak materiály 
vstřícných jazykových škol, co zpřístupnily 
učebnice na webu, časem přibyly i učebni-
ce fyzické z Kellnerovy nadace. My ve třídě 
jsme pracovaly, naše knihovnice se o  nás 
staraly. O mě hlavně před hodinou, o stu-
dentky často ještě po hodině.

Nápad pomoci Ukrajincům s  češtinou 
měli mnozí, na jaře i začali pokusy zorgani-
zovat, ale výsledky bohužel, čas plynul a už 
končil květen. A  naše knihovnice „ztratily 
trpělivost“ a vzaly vše do svých rukou. Moh-
la byste u  nás učit? Z  výstavní místnosti 
bychom vám udělali učebnu, co se vejde 
stolů, aby to byl i rozumný počet studentů, 
tabuli budete mít papírovou s fixy, stoleček 
vedle, kopie toho, co nám zadáte, uděláme. 
Paní vedoucí ještě zavolala na  Město, pak 
okamžitá kladná odezva a  už schůzka se 
všemi zájemci, přidělení do skupin, seznam 
náhradníků a  začali jsme.  Kdo chodíte 
do  knihovny, mohli jste nás zahlédnout, 
učily jsme většinou s otevřenými dveřmi.

Studentky měly málokdy absenci, něko-
lik se jich vyměnilo. Pořád zůstávala pra-
covitost a zaměření na realitu a jejich zku-
šenosti a  potřeby. A  přes jejich problémy 
bývaly na  hodinách postupně i  úsměvy, 
smích.

Nebudu podrobněji popisovat kurz. 
Chtěla bych podrobněji popsat nasaze-
ní a  práci knihovnic. Ale jak? Známe je 
všechny jako záruku příjemného přijetí 
v knihovně, vstřícné jednání, rady, pomo-
ci, často jim začněme povídat naše drob-
né i  velké radosti i  starosti. Ale ony toho 
dělají o  tolik víc než jen půjčování knih. 
Už při přípravách kurzu jsem se dostala 
do  „zákulisí“. I  v  den, kdy si mnozí mys-
líme, že je prostě pro ně volnější bez čte-
nářů s časem na agendu, práci s knihami 
a  různé aktivity knihovnického rázu. Pát-
ky. Musela jsem v jeden takový pátek sme-
kat. Knihovna plná malých dětí, pro nás 
mumraj, pro ně organizovaná akce – pro 
radost dětí i učitelek. Několik hodin! Mně 

hlava bobtnala, ony řídily akci, řešily další 
věci. S úsměvem, bez pauzy.

Nasazení, aby se rozjel kurz. To nebyl jen 
souhlas města, sestavení stolů a  domlu-
va s  lektorkou. To byly týdny rozhovorů 
a pomoci Ukrajincům, hlavně Ukrajinkám, 
kteří jednotlivě a pak i ve skupině přichá-
zeli a  potřebovali, aby je někdo vyslechl, 
poradil. A  pak byl každý den kurzu nor-
málním výpůjčním dnem. A  na  všechny 
čtenáře byl čas, pohoda, hledání knih, 
pomoc s  počítačem. A  teprve mimo pra-
covní dobu klid na  vlastní knihovnickou 
práci. Smekám, chválím, oceňuji.

Tři měsíce bezvadné spolupráce, kdy já 
psala maily, chodila s pracovními listy, co 
bych potřebovala. „Uděláme, připravíme, 
nakopírujeme.“ A  stejně byl pořád dotaz: 
„Kdybyste něco potřebovala, nepotřebuje-
te od nás něco?“.

Máme výbornou knihovnu, výborné 
knihovnice. Už zase chodím až po deváté, 
otevírám si dveře a jdu jen do prostor pro 
čtenáře. A  odnáším kvanta knih. Ale vím 
o mnoho víc.

Děkuji, paní Valentýno, děkuji paní Mar-
tino. A  slovy z  pohádky – až budete zase 
něco potřebovat, co v  mých možnostech, 
vzpomeňte si na mne.

PhDr. Eva Hovorková Týlová

Knihovna v Tanvaldě viděná zevnitř po tři letní měsíce •

Vánoční výstava výrobků Střediska vol-
ného času Tanvald – ve  výstavním sálku, 
1. až 20. prosince 

Adventní čas – čas pomoci. Posláním 
Společnosti Dolmen, z.ú. Liberec je nabízet 
a poskytovat dospělým lidem s mentálním 
znevýhodněním a  poruchou autistického 
spektra takové sociální služby, které potře-
bují k tomu, aby mohli žít ve svých domác-
nostech a zapojovat se do různých oblastí 
běžného života. Jednou z mnoha aktivit je 
chráněná dílna. S jejími výrobky se může-
te setkat a zakoupit je u nás ve výstavním 
sálku po celý měsíc prosinec.

Zimní inspirace. Výstava z našeho kniž-
ního fondu ve vstupní části knihovny

„Knihy jsou podobné domovu, do kterého 
se vracíme i za největší bouřky.“

Bernard Bolzano

Pro všechny, kdo by chtěli udělat radost 
svým blízkým či přátelům, nabízíme zho-
tovení dárkového čtenářského průkazu 
na  rok 2023. Bližší informace se dozvíte 
u pultu v Městské knihovně Tanvald.

Otvírací doba během vánočních svátků:
Po  26. 12. 2022 ZAVŘENO
Út–Čt 27. 12. - 29. 12. 2022 OTEVŘENO
dle obvyklé otvírací doby

Městská knihovna Tanvald •

Přejeme našim čtenářům příjemné 
prožití vánočních svátků naplněných 
láskou, klidem a pohodou.

Předškoláci v knihovně
Naše knihovna se připojila k  projektu 

pro předškoláky  MŠ Radniční Tanvald. 
Děti k nám chodí každý měsíc na tematic-
ké besedy, které pro ně speciálně připra-
vujeme. Formou zábavného programu se 
děti učí s pomocí knížky poznávat své oko-
lí, komunikovat a  soustředit se, pokouší 
se předvídat pokračování příběhu a vysu-
zovat závěry. Každá beseda je zakončena 
časem pro vlastní výběr knih dle osobní 
zájmů každého předškoláčka. To je také 
velmi důležité pro rozvoj budoucích čte-
nářských dovedností, které otvírají dětem 
cestu k poznání.                                              -knih-

Roráty, ranní mše o  svíčkách v  kostele, 
znamenaly brzy ráno vstát, a  ještě třeba 
za tmy a ve sněhu konat cestu do kostela 

Možná po  dlouhém létu náhlá zima 
bude také nepříjemným překvapením. 
Ale radostně, s  cílem očekávání to půjde 
a bude mít i své kouzlo. Tak jako první svíč-
ka na  adventním věnci rozjasňuje tmu, 
druhá ho bude násobit, pak třetí a konečně 
čtvrtá zvěstuje už blízkost příchodu Vyku-
pitele, blízkost Vánoc. Mít tak živé světlo 
v  duši, nezávislé na  vzdálených zdrojích, 
když slyšíme o válce, a to i od živých svěd-
ků, kteří budou s námi slavit Vánoce nebo 
tady u nás, třeba i o pár dnů později.

Nenechme se zviklat v naději mimořád-
nými událostmi tohoto roku a  třeba ani 
mimořádným počasím. Nebo dokonce: 
Žijme z naděje! 

P. Pavel Ajchler, farář v Tanvaldu

Do adventu
radostně i vážně •
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Basketbalisté porazili německé celky a mají bronz •

Stojící zleva: Jirka Albrecht, Jakub Kozák, 
Vojta Vyhnálek, Radek Fišer.
Klečící zleva:  Milan Kozák, Vláďa Vyhnálek.

V sobotu 6. listopadu se v pražských Let-
ňanech uskutečnil 33. ročník Memoriálu 
Viktorinů, letos i  s  mezinárodní účastí – 
dvou celků – z Mnichova a Neuöttingu.

Hned v  úvodní utkání jsme narazili 
na  pozdějšího celkového vítěze turnaje 
Luridica Praha. Pouze v  prvním poloča-
se jsme dokázali vzdorovat a  držet krok. 
Ve  druhém utkání jsem s  pořádajícím 
týmem z Kbel předvedli daleko týmovější 
výkon, ale i přes poločasové vedení jsme 
v  závěru neubránili rychlé protiútoky 
soupeře a prohráli o 6 bodů. I přes těsnou 
porážku jsme byli ve  zbývajících dvou 
mezinárodních utkáních, rozhodnuti 
zabojovat o  medaili. Hned v  tom prvním 
se nám podařilo zaskočit tým z Mnichova 
kvalitní osobní obranou, a když se k tomu 
přidala i  úspěšná střelba, bylo zaděláno 
na  vítězství.   Do  posledního utkání jsme 

tak vstupovali s vědomím, že kdo vyhraje, 
bude třetí. Od prvních minut utkání jsme 
šli do  vedení, které jsme neustále navy-
šovali. Na  začátku druhé půle se pokusil 
soupeř o  dotažení výsledku, ale naše 
precizní obrana odolala. Třetí místo bylo 
naše!

Při následném vyhlašování výsledků 
jsme kromě ocenění za  třetí místo obdr-
želi i  cenu za  nejlepšího střelce turnaje - 
Vojta Vyhnálek (47b.). V  posledních třech 
ročnících jsme získali i cenu za nejlepšího 
obránce (kdo nefauluje, ten nebrání) vždy 
v  podání Vládi Vyhnálka. Ani letošní roč-
ník nebyl výjimkou co do ceny a týmu, ale 
jméno je nové – Radek Fišer 9.faulů

Celkové pořadí turnaje: 1.místo - Luridica 
Praha (8b), 2.místo - Sokol Kbely (6), 3.mís-
to - TJ Tanvald (4b), 4.místo - TSV  Neu-
ötting (2b), 5.místo - Mnichov (0b)

Spolek Zachraňme Tanvaldské kostely vás srdečně zve na 3. roč-
ník akce Advent na Horním Tanvaldě. Můžete se těšit na vánoční 
výzdobu a výstavu betlémů v kostele sv. Petra a Pavla, která bude 
otevřena každou adventní neděli. 27.11. od 14 do 15 hodin, ostatní 
neděle vždy od 14 do 16 hodin. V pátek 23.12. si budete moci od 14 
do  16 hodin vyzvednout Betlémské světlo- plamínek odebraný 
z věčného ohně z Betléma, který představuje symbol míru, lásky, 
naděje a přátelství. Na Štědrý den pak bude otevřeno od 10 do 14 
hodin.

Letos připravujeme i Svatoštěpánský benefiční koncert 26. 12. 
od  15.30 hodin. Vystoupí gospelová zpěvačka Leona Gyöngyösi 
a Harmonia Tanvald. Vstupenky bude možné pořídit v předpro-
deji na  portále www.evstupenka.cz nebo v  kostele 23. 12., 24. 12 
a přímo v den koncertu.

Spolek má v současnosti na transparentním účtě veřejné sbír-
ky necelých 100.000,- Kč. Oprava krovu kostela je vyčíslena na 3,2 
mil Kč. Proto budeme rádi za  každý Váš příspěvek. Děkujeme 
všem za podporu a přejeme klidný adventní čas a v novém roce 
hodně zdraví a radosti.            Spolek Zachraňme Tanvaldské kostely

Advent na Horním Tanvaldě •

Otevírací doba INFOCENTRA o vánočních svátcích
So 24. 12. 2022 z a v ř e n o
Ne 25. 12. 2022 z a v ř e n o
Po 26. 12. 2022 z a v ř e n o
Út 27. 12. 2022 8:00 - 12:00 12:30-15:00
St 28. 12. 2022 8:00 - 12:00 12:30-15:00
Čt 29. 12. 2022 8:00 - 12:00 12:30-15:00
Pá 30. 12. 2022 8:00 - 12:00 12:30-15:00
So 31. 12. 2022 z a v ř e n o
Ne 1. 1. 2023 z a v ř e n o
Po 2. 1. 2023 z a v ř e n o INVENTURA
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Historie místa jedné stavební firmy v Šumburku nad Desnou •
V  ulici Protifašistickým Bojovníků sto-

jí objekt č.p. 336. Mezi lidmi se jí říkalo 
Pekárkova vila. V dnešním článku zmíním 
něco o  vile, jejím majiteli a  dění v  místě, 
kde stála. Tak nejprve pár slov o majiteli. 

Pan Karel Pekárek se narodil 9. 11. 1853 
v  Radoveslicích u  Kolína n.L. V  r. 1886 se 
stal stavitelem a odstěhoval se do Šumbur-
ku nad Desnou. Ve  své firmě zaměstnával 
většinu Čechů. Z  Polabí si přivedl zedníky, 
tesaře a jiné řemeslníky a živnostníky. Řada 
z nich se zde usadila. Jako stavitel věděl, že 
nejvíc bude potřebovat cihly a tak v r. 1886 
za 12.000 zlatých koupil v obci Plavy poze-
mek č. kat. 1.350/1 a přilehlé louky na stráni 
k trati. Tento rok postavil Hoffmanovu kle-
nutou dvoupec s  15 m vysokým komínem. 
Komory byly na 10.000 cihel a pálily se sou-
časně. Vypálilo se asi 0,5 mil. cihel. Výroba se 
nevyplácela pro velkou spotřebu uhlí. V  té 
době byla výroba cihel pouze ruční a sezón-
ní.V roce 1888 pec nechal zbourat a posta-
vit novou kruhovou s  šestnácti komorami. 
Vedle cihelny nechal postavit i  vypalovací 
pec na  vápno, které dovážel ze Železného 
Brodu. Pro velké náklady pec na vypalování 
vápna po roce nechal zbourat. V roce 1889 
koupil v  Berlíně stroje na  výrobu cihel. To 
vyráběl 800  000 cihel za  sezónu. V  roce 
1891 stroje z  Berlína vyměnil za  stroje ze 
Zgořelce a  vyráběl za  sezónu 1  000  000 
cihel. Z prvních cihel si nechal postavit svoji 
vilu. Jedná se právě o objekt č. p. 336. Cihlami 
z jeho cihelny byly zásobovány jednak stav-
by v  okrese Železný Brod a  hlavně samo-
správný okres Tanvald. V roce 1914 byl pro-
voz cihelny zastaven a v roce 1917 p. Pekárek 
cihelnu prodává. Kromě toho, že se jako 
stavitel podílel na  stavbě mnoha objektů 
nejen v Tanvaldě a okolí, ale i na Slovensku, 
byl také soudní znalec. Jeho služby často 
využíval Okresní soud v Tanvaldě. 

A teď už zpět k jeho vile. Jak již bylo řeče-
no, postavil ji podle svého projektu z roku 
1890 z  cihel vyrobených v  jeho cihelně 
v roce 1891. Pozemek, na kterém vila stá-
la, zaujímal místo ohraničené dnešní-
mi ulicemi Protifašistických Bojovníků, 
Husova a  Smetanova. U  křižovatky ulic 
Protifašistických Bojovníků a Husova stála 
samotná vila. U  křižovatky ulic Protifa-
šistických Bojovníků a  Smetanova stály 
stáje a  sklady. A  nakonec od  vily směrem 
ke  křižovatce ulic Husova a  Krkonošská 
byl dvůr, kde byl složený stavební materiál. 
Do  roku 1922 vykonával p.  Pekárek úřad 
starosty. Pro pokročilý věk se jej vzdal. 
Do roku 1927 nemělo město Šumburk nad 
Desnou vlastní radnici a  zasedání pro-
bíhala v  pronajatých prostorách. V  roce 
1927 p.  Pekárek svoji vilu městu prodal, 
stavební firmu zrušil. Sám se odstěhoval 
ke  své dceři do  Turnova, kde dožil. Ještě 
v  Turnově pracoval jako soudní znalec. 
Město oslovilo majitele stavební firmy 
v sousedních Velkých Hamrech architekta 
ing. Alberta Vosátka s žádostí o přestavbu 
vily na  radnici. Došlo k  úpravě vnitřních Snímek z roku 1891, ze stavby domu č.p. 336

Snímek Pekárkovi vily, pod ní je dvůr se 
stavebním materiálem. Po přestavbě domu 
na radnici bude v uklizeném parku odhalen 
pomník T.G.Masaryka

Pohled na vilu K. Pekárka vpravo. Vlevo jsou 
stáje a  sklady, později budou zbourány 
a  na  jejich základech bude postaven Hotel 
Cyrila Pecháčka

Pohled na  Pekárkovu vilu z  doby, kdy v  ní 
sám bydlel

Odhalení pomníku TGM 28. 10. 1928

prostor a  tím vytvoření zasedacího sálu 
a  kanceláří. I  na  střeše došlo k  několika 
úpravám včetně odbourání věžičky.   

Po  skončení druhé světové války došlo 
ke  spojení dvou samostatných měst Tan-
valdu a  Šumburku nad Desnou. Radnicí 
města byla zvolena bývalá Pekárkova vila. 
Až mnohem později byla přestěhována 
do  původní radnice Tanvaldu a  uvolněný 
objekt se proměnil na Dům pionýrů a mlá-
deže. Později přejmenovaný na  Dům dětí 
a mládeže. V současnosti je zde Středisko 
volného času.     

Protože stáje s kancelářemi u dnešní kři-
žovatky ulic Smetanova a Protifašistických 
Bojovníků město nevyužilo, nabídlo poze-
mek i objekt k prodeji. Objekt označený č.p. 
337 s  pozemkem koupil p.  Cyril Pecháček. 
Objekt bývalých stájí a skladů nechal zbou-
rat a na jejich základech mu podle projektu 
z  r. 1929 šumburský stavitel Karel Randák 
postavil obchodní dům a hotel. Dne 5.7.1979 
vydal MěNV rozhodnutí o přestavbě býva-
lého hotelu na polikliniku a v roce 1984 byla 
poliklinika zkolaudována. V  devadesátých 
letech byl nevyužívaný objekt, ze kterého 
byla poliklinika přestěhována do  budovy 
bývalého soudu, prodán soukromé osobě. 
V roce 2004 začala přestavba objektu zpět 
na  hotel a  ten byl 22.1.2007 zkolaudován. 
Dnes nese název „Hotel Grand“. 

A  co prostor mezi vilou a  dnešní ulicí 
Krkonošská? Po  skončení stavební firmy 
a  odklizení stavebního materiálu, byl pro-
stor upraven a  vznikl park. V  parku byly 
vysázeny mladé stromky. Dne 28.10.1928 
byl v parku odhalen pomník s bustou T. G. 
Masaryka. Na  kamenném podstavci byl 
vytesán vavřínový věnec a nápis „ Na paměť 
osvobození 28. 10. 1918“. Ten měl také velice 
pohnutý osud. U pomníku se ještě odslou-
žila tryzna za  zemřelého prezidenta. Dne 
11. října 1938 došlo k  odstranění pomní-
ku. Busta byla ukryta, podstavec zničen. 
Po  skončení druhé světové války byl pod-
stavec vyroben nový a  původní busta vrá-
cena. Na pomníku vydržela pouze do roku 
1945, kdy bylo nařízeno opětovné odstra-
nění pomníku. Přesněji busty, pomník měl 
být změněn na pomník neznámého vojína. 
Dne 6.3.1990 byla busta vrácena na pomník 
a opětovně odhalena. Ani tím nebyl konec 
událostí okolo pomníku. Na  kamenném 
podstavci byla připevněna bronzová deska 
s  nápisem „ Památce prvního a  druhého 
odboje a větvička lipových listů. V roce 2013 
došlo k odcizení bronzové desky z pomníku. 
Deska byla spolu s dalšími nalezena v jedné 
ze smržovských sběren druhotných suro-
vin rozlomená vejpůl. Deska byla opravena 
a  ještě ten rok vrácena zpět na  své místo. 
Stromky připomínající založení parku zde 
byly ještě v  roce 2014. V  roce 2015 došlo 
k  jejich pokácení. Následně došlo k  reno-
vaci objektu č.p. 336. Červeno vínová barva 
omítky se změnila na  šedou. V  roce 2018 
byla provedena revitalizace parku a  vyčiš-
tění busty a pomníku.             Miroslav Dušek
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Kino Jas Járy Cimrmana prosinec 2022

pá a so
2. a 3. 12. 17.00

Divnosvět. Americký animovaný rodinný film společnosti Disney. Bláznivé dobrodružství jedné 
rodinky, která cestuje záhadným Divnosvětem. České znění.

110, 130 Kč
přístupný
99 min.

pá a so
2. a 3. 12. 19.00

Menu. Americký komediální thriller. Mladý pár cestuje na odlehlý ostrov, aby se najedli v luxusní 
restauraci, kde šéfkuchař připravil bohaté menu s několika šokujícími překvapeními. V hlavních 
rolích Anya Taylor Joy, Nicholas Hoult a Ralph Fiennes.

130 Kč 
od 12 let
108 min.

st
7. 12. 19.00

Jizerské hory. Celovečerní dokument Viktora Kuny o kráse Jizerských hor. Jizerské hory skrývají 
i mnohá tajemství, za kterými se tvůrci vydali. Příběh jedinečné krajiny Jizerských hor. Po promí-
tání proběhne beseda s tvůrcem filmu.

100 Kč 
přístupný
91 min.

pá
9.  12. 19.30

Antikvartet Dušana Vančury. Adventní koncert známého kvartetu. V současné době vystupuje 
Antikvartet ve složení Zuzana Vančurová, Magdalena Jungwirthová, Tomáš Vávra a Jiří Mašek. 
Na programu mnoho nejen vánočních písní. 

100 Kč 

so
10. 12.

17.00
19.00

Největší dar. Nová česká filmová opravdu božská pohádka. Osudy svérázné malé valašské vísky 
a pohanských bohů. Pohádka oživí starou slovanskou mytologii. V hlavních rolích Boleslav 
Polívka, Jiří Dvořák, Anna Polívková a Sabina Rojková.

120 Kč 
přístupný
93 min.

st
14. 12. 19.00

Hranice lásky. Nový český film. Hana začíná cítit, že její vztah s Petrem se pohybuje v příliš 
zajetých kolejích. Proto se rozhodne sdílet své erotické představy a tajné sny. V hlavních rolích 
Hana Vagnerová, Eliška Křenková, Martin Hofmann a Hynek Čermák. 

120 Kč 
nepřístupný
95 min.

pá a so
16. a 17. 12. 18.00

Avatar: The Way of Water. Americká sci-fi fantasy. Režisér James Cameron vrátí diváky zpět 
do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce. V hlavních 
rolích Zoe Saldana, Sam Worthington a Sigourney Weaver. České znění.

150 Kč 
přístupný
190 min

st
21. 12. 18.00

Avatar: The Way of Water. Americká sci-fi fantasy. Režisér James Cameron vrátí diváky zpět 
do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce. V hlavních 
rolích Zoe Saldana, Sam Worthington a Sigourney Weaver. České znění.

150 Kč 
přístupný
190 min

pá
23. 12. 17.00

Největší dar. Nová česká filmová opravdu božská pohádka. Osudy svérázné malé valašské vísky 
a pohanských bohů. Pohádka oživí starou slovanskou mytologii. V hlavních rolích Boleslav 
Polívka, Jiří Dvořák, Anna Polívková a Sabina Rojková.

120 Kč 
přístupný
93 min.

pá
23. 12. 19.00

Avatar: The Way of Water. Americká sci-fi fantasy. Režisér James Cameron vrátí diváky zpět 
do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce. V hlavních 
rolích Zoe Saldana, Sam Worthington a Sigourney Weaver. České znění.

150 Kč 
přístupný
190 min

st
28. 12. 17.00

Kocour v botách: Poslední přání. Americká animovaná rodinná komedie. Do kin přichází jeden 
z nejoblíbenějších hrdinů z filmů o Shrekovi. Kocour v botách si bude v pohádkovém dobrodruž-
ství plnit svá poslední přání. České znění.

120, 140 Kč
přístupný
101 min.

st
28. 12. 19.00

Šílená noc. Americká drsná akční komedie. Na Štědrý den je ideální čas na přepadení bohaté 
rodiny a jejího trezoru. Komedie z dílny producentů Johna Wicka.

140 Kč
nepřístupný
111 min.

pá
30. 12. 17.00

Kocour v botách: Poslední přání. Americká animovaná rodinná komedie. Do kin přichází jeden 
z nejoblíbenějších hrdinů z filmů o Shrekovi. Kocour v botách si bude v pohádkovém dobrodruž-
ství plnit svá poslední přání. České znění.

120, 140 Kč
přístupný
101 min.

pá
30. 12. 19.00

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody. Americký životopisný film o slavné zpěvačce 
od scénaristy filmu Bohemian Rhapsody. Od mladé gospelové sboristky z New Jersey až po jednu 
z nejoceňovanějších umělkyň všech dob.

130 Kč
od 12 let
135 min.

 

Nemocnice Tanvald, s. r. o.

Kontakt na personální oddělení: 
vera.chvojkova@mediterra.cz
Tel: 483 367 354

Hledá:
pracovníka na recepci na zkrácený pracovní úvazek pro objednávání 
pacientů do ambulancí k odborným lékařům, podmínkou přijetí je maturita 
a výhodou je vzdělání ve zdravotnictví.
nové zaměstnance na pozice praktické a všeobecné sestry
Nabízíme výborné platové podmínky, od 1. 10. 2022 byl navýšen základní plat 
oproti státním tabulkám o 15 % (cca 5000 Kč) + příplatky ve výši cca 8000 Kč, 
hodinový příplatek za práci v noci 20 %, o víkendu 25 % a ve svátek 100 %. 
Přijďte mezi nás.

Pořad vánočních bohoslužeb 2022 -23 
Štědrý den - sobota 24. prosince:
Šumburk nad Desnou 17.00 / Velké Hamry 20.00 / Albrechtice 
22.00 / Horní Maxov 24.00
Narození Páně, Boží hod vánoční - neděle 25. prosince: 
Smržovka 9.30 / Josefův Důl 11.00 / Horní Maxov  15.00 
Sv. Štěpána, prvomučedníka - pondělí 26. prosince:
Horní Tanvald 9.00 / Albrechtice 11.00, 15.30 / Svatoštěpánský 
benefiční koncert Horní Tanvald
Sobota 31. prosince:
Velké Hamry 15.00 / Šumburk  17.00
Neděle 1. ledna Matky Boží Panny Marie:
Horní Tanvald 9.00 / Albrechtice 11.00 / Hor. Maxov / 15.00
Sobota 7. ledna:
Hor. Tanvald 9.00 / Josefův Důl_17.00
Neděle 8. ledna Zjevení Páně, Tří králů:
Šumburk 9.00 / Albrechtice_11.00 / Hor. Maxov 15.00
Pondělí 9. ledna Křtu Páně:  Šumburk 17.00


