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Nová, 365 dní trvající cesta okolo Slunce právě začíná!
Ať je co nejlepší, plná skvělých zážitků a úspěchů!
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Slovo starosty • Z redakce •

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vás všechny jménem 

města Tanvald a  všech mých kolegů co 
nejsrdečněji přivítal v  novém roce 2023. 
V  roce, který snad bude konečně rokem 
zásadních pozitivních změn. Především 
všichni věříme ve  skončení nesmyslného 
řinčení zbraní na východě. Stejně tak musí 
nastat uklidnění nepochopitelně extrém-
ních výkyvů v cenách čehokoliv. A co bych 
si já osobně dále přál, je změna v  přístu-
pu informovanosti nás, občanů, ze stran 
médií. Alespoň těch veřejnoprávních. 
Státem kontrolovanou a  námi placenou 
skupinu nezávislých médií přece nemů-
že ve  výběru témat ovlivňovat krvelačná 
smečka senzacechtivých novinářů šíří-
cích „blbou náladu“. 

Jako starosta jsem součástí úzkého vede-
ní našeho města, které do významné míry 
ovlivňuje jeho vývoj. Co všechno, kromě 
těch každodenních starostí, nás tedy čeká? 
Prosincové zastupitelstvo města schválilo 
rozpočet na rok 2023, který počítá s výdaji 
přes 180 mil. Kč. A  další naspořené vol-
né finanční prostředky v  sumě vyšších 
desítek miliónů korun nám dávají mož-
nosti pokračování v  promyšlené  inves-
tiční činnosti. V  rozpočtu opět počítáme 
s  významnou podporou škol a  školských 
zařízení, od  nového školního roku zreali-
zujeme populární samoobslužný systém 
stravování i  v  hlavní budově Masarykovy 
ZŠ. Standardně plánujeme výstavbu něko-
lika parkovišť, připravujeme vybudování 
sběrného dvora, opravíme havárii kanali-
zace na Šumburku a dokončíme výstavbu 
vodovodu ve Vančurově ulici. Tak jako kaž-
dý rok významně podpoříme naše spolky. 
A  pokud uspějeme v  žádostech o  dotaci, 
zrealizujeme další projekty za  téměř 150 
mil. Kč. Dominantní akcí je revitalizace 
prostoru okolo čp. 577, 578 s  výstavbou 
potřebných parkovišť, je připravena reali-
zace fotovoltalické elektrárny na střeše ZŠ 
ve Sportovní ulici, uskutečníme kompletní 
rekonstrukci budovy ZŠ na  Horním Tan-
valdě, čeká nás dokončení celkové opravy 
budovy výtvarného oboru ZUŠ, připraví-

Vážení a milí čtenáři! 
Zdravím vás v novém roce, v roce 2023! 

Než se začtete do článků, pozvánek a zají-
mavostí v tomto čísle Zpravodaje, dovolte 
mi, abych vám poděkovala za vše, co loň-
ský rok přinesl. Za spolupráci, za podněty, 
za zájem, přízeň, podporu, důvěru i kritiku. 
Vše potřebuji, a  nejen já, ale určitě každý 
z nás. Bez toho bychom se nemohli posou-
vat dál. A  protože je tu nový rok – nový 
začátek – můžeme za  loňským rokem 
udělat tlustou čáru a  pokračovat jinak 
a snad i lépe. Anebo jen plout dál na vlnách 
života tak, jak jsme byli zvyklí. Nic nemě-
nit. Nový rok pro spoustu z nás nový start 
neznamená. Je to jen další rok v  našem 
životě. Pro někoho klidný, pro někoho 
adrenalinový, pro někoho nezapomenu-
telný. Hlavně se musí vše brát s rozumem! 
Víte, proč se spousta kultury kumuluje 
v  předvánočním čase? Organizátoři nám 
tím říkají – zpomalte, rozjímejte, vnímejte 
a odpočívejte… Největším úkolem v dnešní 
době je přijmout fakt, že není nutné mít 
pod stromečkem tuny dárků a  už vůbec 
není dobře shánět je na  poslední chvíli. 
Jedna moudrost říká, a s tím se ztotožňuji, 
že nejdražší dárky nejsou šperky, mobil 
nebo auto, ale láska, čas a pozornost! Kéž 
by se nám všem povedlo tyto dary rozdá-
vat denně. Přeji vám do  nového roku co 
nejvíce zdraví, lásky, pohody, štěstí, klidu, 
úsměvů, nápadů, zážitků, talentu, úspě-
chů, zábavy, peněz a  spoustu splněných 
snů a  přání. Zpravodaji přeji stále spoko-
jené čtenáře, aktivní dopisovatele a  inze-
renty, stránky plné zajímavých a poučných 
informací. Těším se na spolupráci v tomto 
roce, na  další nové nápady, změny, výzvy 
a úkoly. Tak plnou parou vpřed!

Anketní otázka pro čtenáře Zpravodaje
S novým rokem přichází nejen bilanco-

vání roku uplynulého, ale také očekávání, 
co tento rok přinese. A  protože bychom 
i ve Zpravodaji chtěli zavést nějakou další 
rubriku, ptáme se Vás, co byste uvítali 
tento rok ve  Zpravodaji nového? Svoje 
odpovědi zasílejte, prosím, na  e-mail: 
v  kodouskova@tanvald. ale také můžete 
využít poštovní adresu: Redakce TZ, Krko-
nošská 629, 468  41 Tanvald. Předem vám 
všem za  náměty, nápady, podněty a  tipy 
děkuji! 

Vlaďka Koďousková, redaktorka TZ

Od 1. 1. 2023 dochází ke zrušení lékař-
ské pohotovostní služby pro dospělé 
v Nemocnici Tanvald, s.r.o.

Kam s nimi? Odstrojené vánoční 
stromky můžou občané dávat k popel-
nicím, pracovníci TS je budou postup-
ně odvážet.                                                  -red-

Upozornění
Infocentrum Tanvald bude v pondělí 
2. 1. 2023 z důvodu inventury zavřeno.

me nové ordinace praktickým lékařům...  
Protože ceny energií se díky naší „předví-
davé“ fixaci v naprosté většině městských 
budov nemění, nebudeme navyšovat pro-
nájmy v  městských  budovách.  Tam, kde 
teplo a  TUV dodává Teplárenství Tanvald 
nemáme důvod k  žádným významným 
pohybům cen. A i když nám svozová firma 
oznámila navýšení cen za  svoz odpadů 
pro rok 2023, rozhodli jsme hned toto 
navýšení nepřenášet na obyvatele. Situaci 
budeme monitorovat a k případné změně 
ceny za odpad přistoupíme až v roce 2024. 
V  letošním roce dojde k  plánovanému 
navýšení ceny za  pronájem v  nájemních 
bytech v  průměru o  12  Kč /m2. I  tak bude 
cena pronájmu těchto bytů téměř polo-
viční ve vztahu ke komerčním cenám pro-
nájmů bytů. A  tím, že v  naprosté většině 
nedochází ke zvýšení ceny za dodávku tep-
la a TUV ani ceny za odpad, budou náklady 
nájemníků na  bydlení nadále významně 
příznivé. 

Tento článek vzniká v  době, kdy zima 
ukazuje tu správnou tvář. Souvislá sně-
hová pokrývka a celodenní mráz nabádají 
k  provozování zimních radovánek. Naše 
parta ledařů připravila k provozu kluziště, 
TJ Tanvald opět zprovoznila pro děti popu-
lární sjezdovku na  Výšině. Zároveň pro 
milovníky běžeckého lyžování upravuje 
běžecké tratě. Pro zkušenější děti z  Tan-
valdu připravila Ski Bižu speciální cenu 
celoročního skipasu na  vleky na  Špičáku. 
Chodníky a  silnice udržujeme v  solid-
ním,  provozuschopném stavu. Co více si 
přát. Užívejme si zimního období naplno. 
O to více se budeme těšit na jaro.

Na závěr bych Vás chtěl požádat, abyste 
při svých nákupech nezapomínali na naše 
domácí podnikatele. Jsem hrdý na  to, že 
v  regionu máme významné prvovýrob-
ce pekařských výrobků, zákusků, masa 
a  masných produktů a  mnoho dalších 
drobných podnikatelů. Podpořme je 
návštěvou v  jejich prodejnách nákupem 
jejich výrobků. Neměli to jednoduché 
v  konkurenci nadnárodních společností 
dříve, mají to velice složité dnes. 

Vladimír Vyhnálek, Váš starosta
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Ze Sportovky •Volby prezidenta České republiky  •
Volby prezidenta České republiky se v Tanvaldě uskuteční v pátek 13. led-

na 2023 od 14 do 22 hodin a v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8 do 14 hodin. 
Prezidentem republiky bude zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční 
většinu platných hlasů oprávněných voličů. Pokud takový kandidát nebu-
de, koná se za  čtrnáct dnů po  začátku prvního kola volby druhé kolo vol-
by, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola volby. 
Prezidentem republiky bude zvolen kandidát, který obdrží ve druhém kole 
volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Druhé kolo voleb 
proběhne 27. a 28. 1. 2023. 

Volební místnosti jsou pro okrsek č.  1 v  Základní škole, Údolí Kamenice 
238; okrsky č.  2  a  3  v  Základní škole, Sportovní  576; okrsek č.  4 v  Základní 
škole Masarykova, Školní 416; okrsek č.  5 v  Hasičské zbrojnici, Protifaši-
stických bojovníků  626, okrsek č. 6 v  Penzionu IVA, Žďár 160 a  okrsek č.  7 
v Sokolovně Český Šumburk 420. Seznam čísel popisných, která náleží pod 
daný volební okrsek, naleznete na výlepových plochách města a na úřední 
desce a webových stránkách městského úřadu.

-meu-

Rozhovor s jednatelem společnosti Tabys s.r.o., Ing. Oto Zaplatílkem
V České republice je v současnosti velmi 

vysoká meziroční inflace dosahující téměř 
20%, která ovlivňuje všechny občany 
počínaje cenami elektrické energie, ply-
nu, paliv, potravin, spotřebního zboží, ale 
i téměř všeho dalšího zboží a služeb. Jak se 
toto zdražování dotýká společnosti Tabys 
a jaké to bude mít vliv na její služby?

Společnost Tabys s.r.o. je vlastníkem 16 
domů. V těchto domech se nacházejí nájem-
ní bytové a  nebytové prostory. Některé 
domy prošly údržbou spojenou s výměnou 
rozvodů vody, kanalizace, rozvodů nízkého 
napětí, výměnou oken atd., některé domy 
jsou stále ještě v původním stavu. Vzhledem 
k  současné ekonomické situaci, kdy díky 
inflaci dochází ke  značnému zdražování 
materiálu, energii, ale i  práce, bude muset 
společnost Tabys reagovat zvýšením cen, 
aby mohla vykonávat svoji činnost stan-

dardním způsobem, tedy vykonávat správu 
bytů vč. oprav a  postupné modernizace 
zejména bytových prostor.

Můžete, prosím, upřesnit, jaké budou 
další kroky společnosti Tabys? 

Připravujeme nové ceny nájemného 
za  plochu, tzv. studeného nájemného 
v nájemních bytech i nebytových prostorech 
ve  správě společnost Tabys. Změna ceny 
za  nájem proběhne u  smluv na  dobu urči-
tou v termínu prodloužení smlouvy s novou 
smlouvou. U smluv na dobu neurčitou pro-
běhne změna začátkem roku 2023, u těch-
to smluv budou nájemníci informováni 
o nových cenách dva měsíce předem.

Jakým způsobem se změní ceny nájem-
ného za plochu?

Poslední zvýšení nájmů proběhlo v  čer-
venci roku 2019 po  dlouhé cca devítileté 
pauze, kdy se nájemné nezvyšovalo.

Uvedu příklad nájemního bytu, kde neby-
la provedena rekonstrukce bytu (oprava 
koupeny, kuchyně všech rozvodů atd.), bude 
navýšení nájmu cca o 13,- Kč za m2.

U  bytů, kde proběhla rekonstrukce, či 
mladších domů postavených v  centru 
města, činí navýšení nájmu o  cca 15 Kč 
na m2.

Zvýšení stávajícího nájemného nepře-
kračuje cenovou hranici tvořenou výší srov-
natelného nájemného obvyklého v  daném 
místě. Nově stanovená cena nájemného 
ani zdaleka nedosahuje tržního nájemného 
od  soukromých vlastníků pronajímajících 
byty v Tanvaldě. 

Věřím, že nájemníci pochopí, že tyto kroky 
jsou nezbytné.

Děkuji za rozhovor
-vlakod-

Vítání občánků na tanvaldské radnici •
V úterý 15. listopadu 2022 jsme v obřad-

ní síni tanvaldské radnice přivítali 18 
nových občánků města Tanvald. Slova se 
při této významné a  slavnostní události 
ujal starosta Vladimír Vyhnálek. Ke  gra-
tulaci se připojila i matrikářka Eva Fidrová 
a  za  KPOZ paní Radka Vacková s  malým 
dárkem. Děti z  mateřské školky Radniční 
přispěly milým vystoupením. Všem rodi-

čům gratulujeme a  miminkům přejeme 
hodně zdraví a spoustu radostných chvil.

Fotografie z vítání občánků jsou připra-
vené k  vyzvednutí ve  firmě FOTOS TAN-
VALD, Krkonošská 181 (u odbočky k Penny). 
www.fotos-tanvald.cz 

-red-
fota Martin Jakoubek

Milí kolegové, žáci, vážení rodiče a vedení 
města Tanvaldu.

Věříme, že jste si užili vánoční svátky –
dárky, cukroví, pohádky, vánoční pohodu 
a  své blízké, že jste se rozloučili s  rokem 
starým a  oslavili příchod roku nového. 
Přeji nám všem, aby právě začínající rok 
2023 byl po všech stránkách rokem úspěš-
ným, rokem splněných přání. Úspěchy však 
nepřicházejí samy, věřím, že jich společ-
nými silami dosáhneme. Tímto předem 
děkuji svým kolegům za  kreativní, tvůrčí, 
pečlivý a odpovědný přístup,  děkuji žákům 
za snahu se vzdělávat a posouvat dopředu, 
velmi děkuji rodičům za zájem a výbornou 
spolupráci se školou. A  v  neposlední řadě 
bych ráda poděkovala městu Tanvald 
za obrovskou podporu v našich aktivitách. 
Teď už nezbývá než směle vyrazit kupře-
du a  vydat se na  pestrou cestu za  našimi 
letošními cíli. 

Jana Tůmová
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Příprava na povolání na ZŠ Údolí Kamenice • Mikulášská nadílka
v ZŠ Údolí Kamenice •

Prožíváme krás-
ný adventní čas, 
kdy jsou naši žáci 
součástí mnoha 
akcí, které lidem 

zpříjemňují ten předvánoční shon, sna-
ží se navodit slavnostní a  výjimečnou 
atmosféru, kterou tato doba přináší. 
Akcí bylo opravdu hodně a  práce, kterou 
máme za  sebou, ještě víc. Přesto převa-
žuje radost a  nadšení z  toho, co se nám 
společně povedlo. Není nad pocit slyšet 
upřímný potlesk a vidět usmívající se tvá-
ře v publiku.

Některé akce byly o  jednotlivcích nebo 
souborech, které se připravovaly na  svá 
konkrétní vystoupení. Jiné zase o  spo-
lupráci všech oborů, vyučujících a  jejich 
žáků. Sice vyžadují daleko náročnější 
organizaci, ale jsou o  to větším zážitkem, 
pro žáky neocenitelnou zkušeností a  pří-
nosem v jejich uměleckém, ale i osobnost-
ním rozvoji.

Jsem velmi ráda, že v  naší škole díky 
přátelské atmosféře funguje spoluprá-
ce velmi dobře, nejen na  půdě školy, ale 
i  s  rodiči, veřejností a  v  neposlední řadě 
s  městem Tanvald, bez jehož podpory 

a vytváření zázemí bychom takhle v klidu 
a pohodě těžko pracovali.

Stojíme na prahu nového roku a já bych 
chtěla poděkovat všem, kteří se spolu-
podílí na životě školy, ať to jsou vyučující, 
žáci, jejich rodiče, prostě všichni, kdo zasa-
hují do dění školy, za práci, úsilí, mnohdy 
obětavost, vstřícnost a sdílení. Byla radost 
s  nimi celý rok pracovat a  já jsem velmi 
zvědavá, co nového přinese ten rok násle-
dující.

Krásné a klidné vánoční svátky všem.
Za Základní uměleckou školu Tanvald 

Petra Jedličková Šimůnková

Když jsme v  pondělí ráno přišli do  ško-
ly, venku byla ještě docela tma. Ve  třídě 
na nás čekalo překvapení. Na oknech nám 
svítily hvězdičky a  v  herně zářil vánoč-
ní stromek. Všichni jsme byli netrpěliví, 
jaký ten dnešní den bude. Jestli k  nám 
přijdou čerti. A  stalo se. Sotva jsme ode-
vzdali domácí procvičování, zaznělo tiché 
cinkání zvonku. Někteří jsme se začali 
trochu bát, jiní se naopak nemohli dočkat. 
Cinkání se stále přibližovalo, až bylo zře-
telné a hlasité. To už ve třídě stál Mikuláš 
se dvěma čerty a dvěma anděly. Čerti byli 
ušmudlaní, velcí a vypadali přísně, trochu 
jsme se jich báli. Ale andělé byli krásní, 
vlídní a hodní. Ti nás společně s paní uči-
telkou a paní asistentkou chránili. Mikuláš 
měl v ruce koš s nadílkou a soupis dobrých 
skutků a hříchů. Postupně vyslovoval naše 
jména a  četl, co v  nebi i  v  pekle vědí. Co 
bychom mohli zlepšit, v čem máme pokra-
čovat. Nakonec všechno dobře dopadlo. 
Čerti nikoho neodnesli a  Mikuláš rozdal 
všem žákům balíček s nadílkou. Něco jsme 
snědli hned ve škole a něco jsme si odnesli 
společně s  krásným zážitkem a  kouskem 
vánoční atmosféry domů.

Už se všichni těšíme na Ježíška a prázd-
niny. A Vám všem přejeme krásné, klidné 
a pohodové vánoční svátky. 

ZŠ Údolí Kamenice Hana Vedralová

Projektový den NAKAP LKII – SOŠ Jablo-
necká 999, Liberec

V pátek 11. listopadu 2022 se žáci a žáky-
ně druhého stupně zúčastnili projektu 
NAKAP LKII na  Střední odborné škole 
v  Liberci. Skupina dětí v  doprovodu paní 
učitelky prožila dopoledne plné pracov-
ních činností v aktivitách učebních oborů 
strojírenské, malířské a  natěračské prá-

ce. Žáci si pod vedením mistrů odborného 
výcviku vyzkoušeli, jak se postupuje při 
natírání dveří, jak správně připravit povrch 
k nátěru a jak se má držet štětec a váleček. 
Druhá skupina v  dílně zámečníků pra-
covala s  kovem a  vyrobila si jednoduché 
svícny. Žáci získali nové informace o cha-
rakteru a  zaměření školy i  o  možnostech 
dalšího vzdělávání.

Projektový den na  SŠŘS Jablonec nad 
Nisou – Centrum odborného vzdělávání 

Skvělé projektové dny pro žáky naší 
školy připravila v  listopadu Střední škola 
řemesel a  služeb v  Jablonci nad Nisou. 
Žáci 6. – 9. ročníku si vyzkoušeli v  nově 
zrekonstruované budově Centra odborné-
ho vzdělávání v Podhorské ulici, jak se pra-
cuje v učebním oboru – Výrobce bižuterie 
a dekorativních předmětů, Sklář a Zlatník 
– klenotník. Při práci jim pomáhali učňo-
vé i  mistři odborného výcviku. V  dílnách 
vládla příjemná atmosféra a  práce šla 
dětem pěkně od  ruky. Odměnou jim byla 
nejen chutná svačina, ale i  první pokus 
o  výrobu skleněné figurky, kovový přívě-

šek a  vánoční foukaná ozdoba. Děti měly 
možnost prohlédnout si všechny prostory 
pro praktické vzdělávání a  seznámit se 
s nabídkou učebních oborů. 

Projektové dny byly velice pěkně zorga-
nizované a  poděkování patří především 
panu P.  Hartlovi ze SŠŘS Jablonec nad 
Nisou. Projekt pomohl žákům z 9. ročníku 
v  rozhodování, jaký učební obor si zvolit. 
Dívky vážně uvažují o  vyučení v  oboru – 
Bižuterní výroba, jeden chlapec v  oboru 
– Zlatník a  klenotník. A  ostatní deváťáci? 
Ti plánují své další vzdělávání na  SOŠ 
v Liberci – učební obor Zahradnické práce 
a Stravovací a ubytovací služby.

Za ZŠ Údolí Kamenice Jana Hýsková

Základní umělecká škola Tanvald •
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Hravě na angličtinu •
To, že dnešní 

děti budou ang-
ličtinu v  životě 
potřebovat, je jis-
té. Děti se s ní dnes 
setkávají mnohem 
častěji i  mimo 
školu. 

Na prvním stupni se snažíme o přiroze-
né osvojování cizího jazyka, které je v sou-
ladu s  vědeckými poznatky. Podle neu-
rologů by seznámení s  jazykem mělo být 
podobné tomu, jak se malé děti učí rodnou 
řeč. Děti by měly hodně poslouchat, zpívat, 
hrát si, postupně jazyk vstřebávat, a to bez 
stresu. 

Gramatika a  biflování slovíček přijde 
na řadu, až se děti rozpovídají, budou dob-
ře rozumět a reagovat. Možná právě rychlé 
zaměření na  správnou gramatiku vedlo 
k tomu, že se většina dospěláků dnes bojí 
anglicky mluvit, i když rozumí.

Dlouho jsme hledali učebnici, která 
by byla hravá a  na  děti nespěchala. Již 
druhým rokem teď na  Masaryčce pilo-
tujeme novou sadu učebnic pro 1. stu-
peň Funpark. Knížky a  materiály k  nim 
přesně odpovídají našim představám. 
Hodně posloucháme, abychom roze-
znali v  textu jednotlivá slovíčka, hodně 
si hrajeme, zpíváme … a  hlavně nikam 
nespěcháme. Každý má své tempo, kte-

ré mu vyhovuje. Stavíme základy, které 
by měly být pro další studium co nej-
pevnější, a to chce čas. 

Jak mohou pomoci rodiče? U  Funpar-
ku skvěle funguje sešit „domácí přípra-
va“, kde je hlavně v  1. díle většina cvičení 
na  poslech, který rodiče pustí pomocí 
mobilního telefonu. Obklopit se angličti-
nou je další rada, pomohou pohádky a fil-
my bez dabingu, písničky nebo například 
mobilní aplikace jako Duolingo. 

Každý den aspoň trochu a  naše děti si 
s angličtinou hravě poradí! 

Dana Kubínová

Vnímání času jest velmi 
relativní a  subjektivní. Ale 
tok času někdy až nemilo-
srdně objektivní, a  to pro 
všechny. Na  školách máme 
dvě základní měřítka – rok 

kalendářní a rok školní. S trochou nadsáz-
ky by se mi chtělo říci, že co se nestihne 
v tom kalendářním, tak se dá dohnat v tom 
školním. Leč i zde volně ocituji pana býva-
lého profesora gymnázia tanvaldského, 
Marka Antonína: „Co se nestihne v  září, to 
už je ztracené.“ Pochopitelně, že z jeho úst 
šlo o nadsázku.

Naše škola v uplynulém desetiletí, tak jak 
ho mám v  paměti zapsané já (tedy nejen 
jako jeho bývalý absolvent, ale od  roku 
2010 jako vyučující), procházela mnohými 
změnami, jež mimo jiné vyplývají z  neú-
prosnosti času. Díky optimalizaci školství 
na  krajské úrovni škola přišla o  tradiční 
čtyřletý obor gymnaziálního studia a nyní 
jej již zavedena jako osmileté gymnázium 
pro osm ročníků s naplněností takřka 220 
studentů. To však neznamená, že zájemci 
o  čtyřleté gymnázium mají smůlu. Žáci 
ročníku kvarta někdy volí jiný obor středo-
školského vzdělávání, a proto určitý počet 
míst pro ročník kvinta je uvolněn. Tudíž 
se nabízí možnost přijetí pro uchazeče 
z  devátého ročníku. Průběžně jde o  4–7 
míst. A  pro takto přijímané žáky nebý-
vá žádný problém se rychle adaptovat 
v kolektivu a rovněž ve výukovém procesu.

Jakkoliv tanvaldské gymnázium nemá 
ve  svém názvu přívlastek „sportovní“, tak 
zdejším sportovně nadaným studentům 
škola vychází v ústrety. A může jít o fotba-
listy, hokejisty, skokanky na lyžích, ale též 
o  kterékoliv další ze studentů. Aktuálně 
gymnázium má navázánu úzkou spolu-
práci se Sportovním areálem Harrachov, 
který podporuje pořádání lyžařských kur-
zů a  zdokonalovacích lyžařských kurzů 
studentů Gymnázia Tanvald poskytnutím 
smluvní slevy 50 % z  aktuální ceníkové 
ceny skipasů pro všechny účastníky kurzu. 
Rovněž podporuje tréninky výkonnost-
ních lyžařů, kteří jsou současně studenty 

Gymnázia Tanvald. A  v  neposlední řadě 
poskytne sponzoring při pořádání matu-
ritních plesů.

Na poli vzdělanosti byla postupem času 
navázána hlubší spolupráce s  Karlovou 
univerzitou, zejména Přírodovědeckou 
fakultou, dále s  Univerzitou Palackého 
Olomouc a  též s  Technickou univerzi-
tou v  Liberci. Naši studenti tak získá-
vají náhled do  univerzitního prostředí 
fyzicky a  též obsahově. Zde podotknu, že 
úspěšnost našich absolventů v  přijíma-
cích řízeních na  VŠ se trvale pohybuje 
mezi 90–100 %. Jistě, ne všichni nakonec 
dostudují jimi vybraný obor, ale spousta 
z našich absolventů dosáhne na vysokých 
školách vynikající úspěšnosti. V  poslední 
době jde například o  Janu Cendelínovou, 
která si vydobyla velmi vysoký kredit 
na Univerzitě obrany Brno. Ale jsou i mno-
zí další, jak jsem osobně měl tu příležitost 
poslechnout si na  třídním srazu absol-
ventů z  roku 2014 – lékař, diplomovaná 
zdravotní sestra, učitelka mateřské školy, 
pojišťovací odbornice, zaměstnanec pro-
jektového oddělení pražského magistrátu, 
inženýr v oblasti aplikované chemie a fyzi-
ky, magistry v oborech farmacie a fyziote-
rapie atd. Byla radost poslouchat! Navíc 
spousta našich absolventů se ráda zajde 
podívat též přímo do  školy a  přátelsky si 
popovídat.

Ono celý ten proces osmiletého gymna-
ziálního vzdělávání v  toku a  proměnách 
času není vůbec jednoduchý. Na  jednu 

stranu se může zdát oněch osm let docela 
dlouhých, na  druhou stranu naopak ute-
čou jako voda. A  aby se děti, dospívající 
a  skoro dospělí na  této cestě cítili dobře, 
tak naše škola se snaží jim nabízet stá-
le kultivovanější prostory s  vybavením 
odpovídajícím 21. století. Laboratoř fyziky, 
laboratoř biologie, velkoformátová mobil-
ní obrazovka, 3D tiskárna, studovna, nový 
mobiliář – je toho spousta. Atmosféru ško-
ly však nedělají jen „věci“, ale hlavně lidé. 
Škola má kvalitní a  kvalifikovaný kolek-
tiv přátelského ladění, který nepodléhá 
zásadním změnám, tedy pokud se nejed-
ná o odchody do penze nebo na mateřské 
dovolené. 

Potencionálním zájemcům gymná-
zium nabízí zábavně naučnou formou 
přípravná odpoledne, respektive tema-
ticky zaměřené kurzy, kde si děti mohou 
ledacos vyzkoušet nanečisto a  chystat se 
k přijímacímu řízení s daleko menší mírou 
stresu.

Jaká je další perspektiva? Krom výše 
zmíněného naše škola, jejímž zřizovate-
lem je Liberecký kraj, si stále hodlá udržet 
vysoký kredit minimálně na  regionální 
úrovni. Ve výhledu jsou další a další inves-
tice do  vybavenosti, zejména co se týká 
té počítačové. Stávající vedení školy lpí 
na  průběžném doplňování vzdělanosti 
pedagogů, proto je hodlá i  nadále pod-
porovat v  systémových proškolováních 
a  setkáváních s  odborníky nejen pro jed-
notlivé vyučovací předměty, ale i  v  obec-
nější rovině didakticko-pedagogické. 
Na  tomto poli se mimo jiné chystá semi-
nář s  Robertem Čapkem, renomovaným 
odborníkem na vzdělávání.

Závěrem: Ne vše se mi povedlo do tohoto 
článku vměstnat. Leč, vážení a milí čtená-
ři Tanvaldského zpravodaje, nezoufejte, 
další pravidelná dávka informací z  dění 
gymnaziálního za vámi dorazí již za měsíc, 
v únoru. Jak ten čas letí!

A  na  úplný konec: V  roce 2023 si určitě 
najděte důvod pro úsměv! Jak pravil John 
Lennon: „Hodnoť svůj život počtem úsmě-
vů, nikoliv slz.“                                                          IN

Tanvaldské gymnázium bilancující a plánující •
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Co nového v mateřských školách •
V  prosincových dnech bylo ve  všech 

mateřských školách živo. Nejprve všechny 
děti shlédly divadelní představení „Čertov-
ská pohádka“, které navodilo tu správnou 
předvánoční atmosféru. Poté ve  všech 
školkách proběhla „čertí školička“ s Miku-
lášskou nadílkou. Děti přišly v tematických 
kostýmech, Mikulášovi, čertovi a  andě-
lovi zazpívaly, zatančily a  zarecitovaly. 
Za odměnu děti dostaly balíček. 

V  dalších dnech si děti v  MŠ U  Školky 
vyzkoušely vykrajování vánočních perníč-
ků, které jim paní kuchařky upekly ve škol-
ní kuchyni. Perníčky se moc povedly a děti 
je poté ještě ozdobily polevou.

Předškoláci vystoupili s pásmem vánoč-
ních písní a  básní na  Vánoční zahradní 
slavnosti pro Senior klub.

Než přijdou Vánoce, uskuteční se 
na  všech školkách Vánoční besídky pro 
rodiče, kde děti předvedou krátké vánoční 
programy, které v  MŠ nacvičily. Ve  všech 
školkách proběhne také vánoční nadílka, 
na kterou se děti moc těší.

Poslední akcí letošního roku bylo 
vystoupení dětí na Vánočním svařáku.

Všem přejeme krásné a  klidné prožití 
vánočních svátků a  v  novém roce 2023 
hodně zdraví.                                       Učitelky MŠ

Co projednala rada města  •
Výběr z usnesení ze zasedání Zastupitel-
stva města Tanvald konaného dne 23. 11. 
2022
■ ZS bere na  vědomí informace o  čin-
nosti rady města v období od 26. 10. 2022 
do 9. 11. 2022.
■ ZS bere na  vědomí informace o  čin-
nosti kontrolního výboru a  finančního 
výboru. 
■ ZS bere na  vědomí informace o  čin-
nosti společností s  majetkovou účastí 
města:
1) Nemocnice Tanvald s.r.o.,
2) Teplárenství Tanvald s.r.o.,
3) TABYS s.r.o.
K majetkoprávním záležitostem
■ ZS rozhodlo nesnižovat kupní cenu 
týkající se prodeje pozemkové parcely  
č. 102/3 (trvalý travní porost), v  katastrál-
ním území Šumburk nad Desnou o výmě-
ře 572 m2. 
■ ZS souhlasí s  navýšením finančních 
prostředků na  realizaci projektové doku-
mentace „Rekonstrukce objektu ZŠ Údolí 
Kamenice, č. 331 Tanvald“ a  rozhodlo 
schválit rozpočtové opatření č. 88/2022:

DAŇOVÉ Příjmy  + 459.800 Kč
KAPITÁLOVÉ Výdaje
rekonstrukce objektu ZŠ ul. Údolí Kame-
nice 331, Tanvald   + 459.800 Kč
■ ZS:
1) schvaluje příspěvkové organizaci 
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 
zvýšení příspěvku na  odpisy o  43.280 Kč 
na 273.811 Kč; 
2) schvaluje příspěvkové organizaci 
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 
zvýšení účelového příspěvku na vybavení 
výdejen o 130.600 Kč na 415.370 Kč; 
3) schvaluje rozpočtové opatření č. 
87/2022: 
DAŇOVÉ PŘÍJMY  +173.880 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE 
ODBOR EKONOMICKÝ 
Základní škola Tanvald, Sportovní 576
+ 173.880 Kč 
■ ZS rozhodlo v  souvislosti s  úsekovým 
měřením rychlosti schválit rozpočtové 
opatření č. 86/2022:
DAŇOVÉ PŘÍJMY  + 871.805 Kč
BĚŽNÉ Výdaje
Oddělení kancelář tajemníka  + 41.140 Kč 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
pořízení software Scarabeus DMS 
685.465 Kč
technické zhodnocení software GORDIC 
GINIS  145.200 Kč
■ ZS bere na  vědomí ukončení ter-
mínovaného vkladu ve  výši 25 mil. Kč 
u  UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a.s. (IČ 64948242) s  výnosem 
496.547,95 Kč a schvaluje rozpočtové opat-
ření č. 85/2022: 
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z  minu-
lých let  - 25.000.000 Kč
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidi-
ty – příjmy  25.000.000 Kč
■ ZS bere na vědomí informaci Mgr. Vla-
dimíra Josífka o  vzdání se funkce jedna-
tele společnosti Nemocnice Tanvald s.r.o. 
a  navrhuje valné hromadě této společ-
nosti, aby do  uvolněné funkce jednatele 
zvolila zástupce společníka města Tanvald 
pana MUDr. Jiřího Buchara.

Upraveno podle obecného nařízení o ochra-
ně osobních údajů.

Vánoční odpoledne – vystoupení dětí 
z  MŠ U  Školky pod vedením Miroslavy 
Erbenové proběhlo v  altánu na  zahra-
dě u  RC Maják.  Děti zazpívaly seniorům 
a  rodičům vánoční písně za  doprovodu 
kláves. Poté děti za své vystoupení dosta-
ly malý dáreček. Všem se vystoupení dětí 
moc líbilo a  odcházeli vánočně naladěni. 
Na závěr rozdali starosta Vladimír Vyhná-
lek a  místostarosta Jan Palme seniorům 
malé vánoční dárečky.

Lenka Přibylová

Děti seniorům •
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Senior klub II Tanvald Výšina
Vás zve ve středu 11. ledna od 16 hodin 
v  prostorách RC Maják, U  Školky 579, 
Tanvald Výšina, na přednášku s panem 
Danielem Šimkem, majitelem prodej-
ny SK mobil v Tanvaldě na téma novin-
ky ve  světě mobilních telefonů. Vaše 
mobilní telefony si vezměte s  sebou. 
Káva, čaj, něco sladkého, popovídáme...

Senior klub I. Šumburk 
pořádá 17. ledna od  15 hodin Křeslo 
pro hosta, do  něhož usedne tajemník 
Městského úřadu Tanvald Richard 
Seidel. Společenská místnost Penzio-
nu čp. 593 na Šumburku.
Více na straně 16

V lednu 2023 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!)

Anna Marková
Walter Friese
Feliksa Čičková
Karel Petr
Marie Drbohlavová
Milan Hejcman
Milana Procová

Alžběta Škarydová
Jaroslava Krykorková
Petr Feix
Stanislav Průcha
Petr Polák
Eliška Černá
Anna Votočková

Zdeněk Bryscejn
Věra Viková
Josef Jůna
Dana Řeřábková
Jana Majtyková

Blahopřejeme k diamantové svatbě! •
„Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy…“ se zpívá v jedné 

písničce.
Vloni uplynulo 60 krásných let od zlaté svatby našich rodi-

čů. Sešla se celá rozsáhlá rodina - tři děti, pět vnuků a  dvě 
pravnoučátka, za dva měsíce už byla tři. Děkujeme za krásný 
obřad panu starostovi Vladimíru Vyhnálkovi na  Městském 
úřadě v Tanvaldu. Do dalších let rodičům přejeme hodně zdra-
ví, lásky a pohody.

Děti Hana, Blanka a Ruda

Neúnavně více jak půl století •
Jaroslava Berková 52, Jana Hubená 54. Tyto číslovky 

nevyjadřují věk jmenovaných, ale neuvěřitelně dlouhou 
dobu, kterou jmenované věnovaly činnosti v  Komisi pro 
občanské záležitosti. Naší prosincové schůze, která pro 
ně byla poslední, protože činnost ze zdravotních důvodů 
končí, se zúčastnil také Jan Palme, místostarosta našeho 
města. Poděkoval Janě i Jarušce za celé roky jejich činnosti 
a s hezkou kytičkou pro každou jim popřál hodně hodně 
zdraví a  radosti do  dalších let jejich života. A  my se rády 
připojujeme. Až vám bude, děvčata smutno, přijďte se 
na nás aspoň podívat!

Za celou komisi předsedkyně A. Lišková.

Ohlédnutí za kurzem
Hrátky s pamětí •

Když jsme 19. října roku 2021 zahájili 
Hrátky s  pamětí nově, netušila jsem, že 
„díky“ mimořádným opatřením bude tato 
první lekce i  lekcí poslední a  že budeme 
pokračovat až v  dubnu roku 2022. Měla 
jsem obavy, jestli zájemci o  kurz z  října 
budou připraveni pokračovat po tak dlou-
hé době, ale byla jsem mile překvapena. 
Jejich chuť trénovat mozek vytrval, a  ješ-
tě dva přibyli. Kurz úspěšně pokračoval 
i  po  letních prázdninách a  7. prosince  se 
konala jeho prozatím poslední lekce. Ten-
tokrát bude pauza nejspíš opět do dubna, 
protože lektorku čeká v  lednu operač-
ní zákrok a  rehabilitace. Na  rozloučení 
s  účastníky přinesla pro každého vlast-
noručně upečené a  ozdobené perníčky 
s krásným přáním, které přikládám k textu 
(perníčky, bohužel, poskytnout nemohu).

Přáníčko zní:
Lásku od milovaných, přátelství od přá-

tel, větu od  těch, kterých si vážíš, k  tomu 
kapičku štěstí a moře zdraví v novém roce.

Jsou to krásná slova a já věřím, že lektor-
ce paní Jiřině Ziklové mohu i za náš seni-
or klub popřát dobrý výsledek operace! 
Budeme se na ni těšit v roce 2023.         -ali-

Na vánoční trhy i za hranice •

Zahájení adventu jsme si v  Tanvaldu 
užili při slavnostním rozsvícení stromu  
30. listopadu a  následující sobotu 3. pro-
since jsme vyjeli do Bautzenu. 

Návštěva Václavského vánočního trhu, 
který píše jako nejstarší v Evropě letos  již 

639. ročník, patří k tradičním předvánoč-
ním akcím, které pořádá KPOZ a  Senior 
klub Šumburk.

Tento výlet není cíleně nákupní, i  když 
při zastavení v  Kauflandu Löbau se dost 
utrácelo! Jde o  odpočinkový den mezi 
předvánočními přípravami, pečením cuk-
roví a úklidu. Je to příležitost k vychutnání 
si předvánočního  klidu, atmosféry tohoto 
času, vůně i  chutí nejrůznějších nápojů 
od glühweinu a grogu a nejrůznějších bra-
twurstů,   soljanky,   rybích jídel a  dalších 
specialit.

Svátečně vyzdobené město s  nejrůzněj-
šími atrakcemi, kde nechyběly ani živé lamy  
u  betléma,   jsme si užili a  pro vzpomínku 
pořídili i nějaké fotky. Ty jsou i   pro ty,   co 
s  námi nebyli, k  dispozici na  webových 
stránkách města ve fotogalerii seniorů.

-ali-
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Dění ve Středisku volného času Tanvald •

Andílci z  keramického plátu, dřevěná 
podkova pro štěstí, drátěné korálkové 
vločky a  dekorované látkové sáčky – to 
vše vlastnoručně vyrobené si hned z kraje 
prosince odnášely děti z  tradičního Dár-
kování – dílny, při které si k  nám školáci 
chodí vytvářet vánoční překvapení pro své 
blízké.

Výroba dárečků nebyla jedinou adventní 
akcí, kterou jsme na sklonku roku připra-
vili. Stihli jsme ještě odpolední Tiffany díl-
nu pro děti, které si tak mohly vyzkoušet 
tuto zajímavou techniku práce se sklem 
a  vytvořily si parádní vánoční stromečky 
jako dekoraci či ozdobu na stromeček.

Na své si přišli i kluci a holky, kteří rádi 
kuchtí. Při Vánočních zavařovačkách jsme 
zkoušeli nakládat sýry a zavařovat nejrůz-
nější dobroty a vytvářet tak chutné dáreč-
ky. S  dětmi v  kuchyni čarovala Markéta 
Koldovská, která od října nově vede krou-
žek vaření. V době, kdy píšeme tyto řádky, 
jsou však Zavařovačky ještě před námi. Jak 
to celé dopadlo, vám tedy prozradíme až 
příště.

Podobné to je i  s  další novinkovou 
adventní akcí s názvem Rodinná mandala 
„Náš rok 2022“, která byla také o  tvoření, 
ale trochu jiném. Smyslem tohoto setkání 
pro rodiče s dětmi bylo především v klidu 
si užít společné chvíle v  předvánočním 
shonu, díky přineseným fotkám zavzpo-
mínat na  zážitky z  uplynulého roku a  to 
vše vložit do  společně vytvořené manda-
ly. Tu si pak doma vystavit a tak trochu si 
tím pojistit, aby některé rodinné zážitky 
nezmizely v propasti zapomnění.

Co vám však už popsat můžeme, je 
výprava našeho Mikuláše s  nebeským 
a pekelným společníkem do tanvaldských 
školek. Tam na ně čekaly třídy plné kluků 
a  holčiček, kteří sice občas trošku zlobí, 
ale také vědí, jak udělat dobrý skutek, 
a z rukávu sypou písničky a říkanky o čer-
tech a  andělech jedna báseň. Mikuláš 
se svými souputníky dostal od  dětí milý 
dárek v podobě parádních obrázků. Odpo-
ledne pak v  SVČ prošel kroužky a  poznal, 
co všechno už školáci, kteří chodí na kera-
miku, prožitkovou výtvarku, kytaru či 
Módní návrhářku, dokážou.

Zimním svátkům byl věnovaný i  dopo-
lední program pro školy, který jsme nabí-
zeli jako další novinku. K tomu správnému 
adventnímu naladění nám pomohl příběh 
husy Lízy, která se pro své kamarády sna-
žila získat vánoční hvězdu. Inspirací nám 
byla knížka Petra Horáčka. Příběh jsme 
si spolu s  dětmi zahráli a  vyzkoušeli si 
přitom různé výtvarné a smyslově prožit-
kové hry. Součástí programu bylo i kutění 
v  kutilské dílně, kde si školáci opracovali 
a  ozdobili dřevěnou rukavičku jako ozdo-
bu na stromeček. 

Program s husou Lízou si u nás stihli užít 
školáci ze ZŠ Sportovní, ZŠ Horní Tanvald 
a  „Trojlístci“ z  Masarykovy ZŠ. V  podob-
ných programech inspirovaných krásnými 
dětskými knížkami a  tradičními řemesly 
budeme pokračovat i v novém roce.

A  co se v  prosinci dělo v  klubu volného 
času? Kromě obvyklých aktivit a  oblíbe-
ných Nerf bitev připravila vedoucí klu-
bu Eliška Bradáčová pro děti adventní 
kalendář plný výzev, který jsme zveřejnili 
i  na  našich webových stránkách a  Face-
bookovém profilu. Kluci a  holky mohli 
plnit nejrůznější výzvy – od těch příjemně 
lenošivých jako zhlédnutí vánoční pohád-
ky přes tvořivé až po ty, u kterých se i zapo-
tili – kupříkladu při úklidu pokojíčku či 
výpravách na rozhledny v okolí, kde na ně 
čekaly obrázky vánočních skřítků, s nimiž 
se měli vyfotit. Kdo poslal zdokumentová-
ní aspoň jedné výzvy, byl zařazen do  slo-
sování o knížky o tanvaldských mašinkách 
Lubomíra Vejražky. 

Poslední akcí, na  které jsme se s  vámi 
v uplynulém roce setkali, byl Vánoční sva-
řák.
A co chystáme na leden 2023?

Kupříkladu tradiční setkání účastníků 
pobytového tábora, kdy si promítneme 
fotky a  videa z  předešlého tábora, zahra-
jeme si na kytary, a hlavně se dovíme, kde 
se uskuteční tábor příští. Termín setkání 
včas sdělíme. Veškeré informace o akcích, 
novinkách i  důležitá sdělení najdete 
na  našem webu www.svctanvald.cz nebo 
Facebook profilu Středisko volného času 
Tanvald. 

Děkujeme všem dětem, dospělákům, 
spolupracovníkům a  podporovatelům 
za přízeň a milá setkání v roce 2022 a pře-
jeme šťastný, hravý a zdravý rok 2023.

Za SVČ Tanvald Alena Bartovská

VYSÍLÁME 
Z JEŠTĚDU 
V LEPŠÍ 
DIGITÁLNÍ 
KVALITĚ

DAB+ kanál 12C | CRo-LIBEREC | liberec.rozhlas.cz

DIGITÁLNÍ  rádio DAB+
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Kulturní akce v lednu 2023 •
Sobota 21. 1. od 20 hodin
Sportovní hala Výšina
17. Tanvaldský sportovní ples
TJ Tanvald z. s. Vás srdečně zve na tradiční sportovní ples. Vstup 
jen ve společenském oděvu. Bohatá tombola. K tanci a poslechu 
hraje H!T! Vstupné v  předprodeji 200 Kč nebo na  místě 250 Kč. 
Předprodej vstupenek v Infocentru v Tanvaldě od 4. 1. 2023.

Připravujeme na únor v Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald:
Čtvrtek 2. 2. od 19 hodin
Cestopisná přednáška Radky Tkáčikové: Karákorám
Trek pod druhou nejvyšší horu světa K2 v divokém a nespouta-
ném Karákorámu. Ledovec Baltoro, majestátní štíty Broad Pea-
ku, Masebrunu a  osmitisícovka Nanga Parbat v  nejzápadnějším 
výběžku Himalájí a těžký život místních lidí. Karákorám Higway 
podél majestátní řeky Indus. V  druhé části Vás zavedeme pod 
nejvyšší horu světa Mount Everest do Nepálu, která je přístupo-
vou trekovou trasou absolutním protipólem trasy pod K2 .

Čtvrtek 9. 2. od 19 hodin
Doktor možná přijde... 
Premiéra divadelního představení místního DS E. F. Buriana 
na motivy francouzské komedie.

Další akce:  
Sobota 18. 2. od 20 hodin
Sportovní hala Výšina
Ples města Tanvaldu
K  tanci a  poslechu hraje Taneční orchestr Vladimíra Janského. 
Předprodej vstupenek v Infocentru v Tanvaldě od 23. 1. 2023. 

Městská knihovna Tanvald •
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2022/2023

Projekt vyhlásil SKIP ČR na  podporu čtenářské gramotnosti. 
Naše knihovna se do tohoto projektu zapojila také. Tento projekt 
je určen žákům prvních tříd a  jsme rádi, že se do  něj přihlásilo 
82 prvňáčků se svými učiteli ze základních škol v Tanvaldě. Děti 
se zúčastní během školního roku několika besed v naší knihov-
ně, celý projekt pak vyvrcholí pasováním prvňáčků na  čtenáře 
v červnu.

Noc s  Andersenem bude 31. 3. až 1. 4. 2023, 
přihlašovat se můžete již od  16. ledna osobně 
v naší knihovně. Neváhejte, počet spacích míst 
je omezen. Přihlásit se mohou naši čtenáři 
ve věku 7-11 let.

Kraj, ve kterém žijeme – výstava titulů z našeho knižního fondu 
ve vstupní části knihovny

Chtěli bychom poděkovat našim čtenářům, kteří přinesli svá 
dílka na výstavu Co mě baví. Výstava svou atmosférou zpříjemnila 
předvánoční čas. 

V období adventu si u nás tradičně návštěvníci knihovny mohli 
prohlédnout a  zakoupit výrobky, drobné dárečky, chráněných 
dílen našeho kraje. Tentokrát to byly: Hospic sv. Zdislavy Libe-
rec a  Dolmen z.ú.. Všichni příchozí si tak z  těchto výstav odná-
šeli nejen drobnosti, ale i hřejivý pocit, že podpořili dobrou věc. 
Děkujeme také Oddělení sociální práce a  služeb Města Tanvald 
za pomoc s organizací.

Nejen rodiče, ale i ostatní veřejnost si mohli prohlédnout a pří-
padně zakoupit drobnosti, jež vytvořily děti ze Střediska volného 
času Tanvald.                                                                                            Knihovnice

Milí přátelé amatér-
ského divadla, jménem 
divadelního souboru 
E. F. Burian při MěKK 
Tanvald Vás zdravíme 
a  přejeme všem hodně 
štěstí a  pevného zdraví 
do nového roku 2023.

Poslední dobou jsme 
stále častěji slýchali 
dotaz: „Existuje ještě amatérské divadlo v Tanvaldě? Děláte něco?“ 
S velkou radostí tedy oznamujeme, že ano, v Tanvaldě ještě pořád 
divadlo existuje a zkoušíme novou komedii, kterou chceme předsta-
vit divákům na přelomu ledna a února 2023, kdy se bude konat pre-
miéra nové divadelní hry s  názvem „Doktor možná přijde …“. Tato 
hra vznikla na motivy francouzské komedie, a jak název napovídá, 
odehrává se tak trochu v lékařském prostředí. Ostatně téma lékaři, 
zdraví a  nemoc se našeho souboru dotýkalo po  celou dobu reali-
zace této hry. Nejdříve nám téměř celou sezónu přerušila covidová 
opatření a pak přišel úraz na lyžích jedné členky souboru a její dlou-
hodobá rekonvalescence. A nakonec ještě různé choroby a operace 
dalších členů souboru. Jakmile jsme se všichni postavili na  nohy, 
naše „lyžařka“ doslova ještě i  na  berle, začali jsme opět zkoušet 
a nyní už se těšíme na premiéru. Jak bylo naznačeno, hra je tak tro-
chu z lékařského prostředí, ale hlavně je o přátelství a toleranci mezi 
lidmi. Vše doplňují humorné momenty, které jsou ostatně součástí 
i našeho všedního života.

Věříme, že se vám bude představení líbit, a těšíme se na vás při 
premiéře v  kině Jas Járy Cimrmana v  Tanvaldě. O  datu premiéry 
budeme včas informovat obvyklým způsobem.

TAK NASHLE V ROCE 2023!!! Za DS E.F.Burian Vás ještě jednou 
zdraví: Dana a Vlastimil Hozdovi, Dana Najmanová, Jana Adamco-
vá, Luděk a Helena Špráchalovi, Miloš Kašpar a Alena Jarešová. 

Za DS E. F. Burian Tanvald Dana Hozdová
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Mor prasat •

Krajská veterinární správa Státní veteri-
nární správy pro Liberecký kraj na základě 
potvrzení nebezpečné nákazy Afrického 
moru prasat u  uhynulého volně žijícího 
prasete v katastru obce Jindřichovice pod 
Smrkem, vydala Mimořádná veterinární 
opatření.
1. Vymezila pásmo infekce – katastrální 
území obcí - v ORP Frýdlant (viz mapa).
2. Stanovila mimořádná veterinární opat-
ření k  chování v  pásmu infekce, kromě 
jiného níže uvedená:
• Nález uhynulého zvířete, sraženého zví-
řete oznámit neprodleně Krajské veteri-
nární správě, tel. 720 995 207;
• Zákaz vstupu a  pohybu nepovolaných 
osob mimo vyznačené cesty a komunika-
ce v pásmu infekce; 
• Právo myslivecké stráže kontrolovat, zda 
osoby pohybující se v  příslušné honitbě, 
jsou osoby oprávněné;
• Nejpozději do 12. 12. 2022 bude umístěno 
výstražné označení v  oblasti infekce (dle 
mapy);
• Povinnost všech osob pohybujících se 
v  pásmu infekce dodržovat omezení dle 
výstražných cedulí a dbát pokynů, příkazů 
členů myslivecké stráže.

Mimořádná veterinární opatření jsou 
platná jen v katastrálním území obcí ORP 
Frýdlant, a  to v  období od  2. 12. 2022 do 
1. 2. 2023.

Jiří Vaníček

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

Pravidelný program v centru:

Pondělí:
9:00 – 12:00 Dopolední hernička, podpora 
sociálních vztahů
13:00 – 17:00 Příprava na školní docházku 
s Mgr. Hýskovou
Úterý:
9:00 – 12:00 Dopolední hernička, rozvoj 
řeči (písničky, říkadla, rytmizace), pod-
pora sociálních vztahů, sdílení problémů, 
výměna zkušeností
16:00 – 18:00 Odpolední setkávání rodin, 
svépomocná skupina
13:00 – 17:00 Příprava na školní docházku 
s Mgr. Hýskovou
Středa:
9:00 – 12:00 Hravá a  tvořivá dopoledne 
pro předškoláky (bez rodičů) – informace 
a přihlášení na čísle: 607 916 131
14:00 – 17:00 Příprava na školní docházku 
s Mgr. Žáčkovou
Čtvrtek:
9:00 – 12:00 Dopolední hernička, minidíl-
nička zaměřená na přírodu, sdílení
Odpoledne - každý 1. čtvrtek v  měsíci 
setkávání seniorů ze Senior klubu II,  
Tanvald
Pátek:
9:00 – 12:00 Baby Club - setkávání mami-
nek a jejich miminek, prostor pro vzájem-
né naslouchání, sdílení, výměnu zkuše-
ností
15:00 – 16:00 Aj pro nejmenší s  R. Clover 
(tel. 776 222 527)
19:00 – 20:00 zdravotní cvičení s Rozárkou

Péče o  pěstounské rodiny, doprovázení 
a  poradenství pro ohrožené rodiny v  RC 
Maják. Klíčová pracovnice Bc.  Andrea 
Josífková, tel. 739 080 722 pondělí, čtvrtek 
8:30 – 11:00 hod., doprovázející pracovník 
ohrožených rodin Mgr.  Michaela Fričová, 
tel. 731  653  868. Poradna pro ohrožené 
rodiny vždy ve  středu 9:00 - 11:00 hod: 
Mgr.  Libuše Rydvalová, tel. 774  825  085. 
Psychoterapie: Mgr.  Petra Stěhulová, tel. 
774 953 877. Mediace: Ing. Věra Černá, tel. 
734 754 654.

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Pokud z  jakéhokoliv důvodu nemůže 

dítě vyrůstat ve své biologické rodině, tak 
je pro něj v  ideálním případě nalezena 
rodina náhradní. Rodinné prostředí je pro 
dítě vždy lepším východiskem než ústav-
ní péče. U  těch nejmenších dětí to platí 
dvojnásob. Dítě v  náhradní rodinné péči 
tak vyrůstá v  rodině s  milujícími „rodi-
či“, zažívá bezpečí, přijetí a  lásku. Má své 
místo, svoji roli, své povinnosti. Náhradní 
rodinná péče se zajišťuje formou osvojení, 
pěstounské péče, nebo pěstounské péče 
na přechodnou dobu. 

V  případě, že máte zájem o  získání 
podrobnějších informací o  možnosti stát 
se náhradním rodičem, kontaktujte RC 
Maják Tanvald, které se věnuje doprová-
zení pěstounských rodin a  poradenstvím 
v oblasti náhradní rodinné péče. Informa-
ce Vám na  tel. čísle: 774  825  085 poskyt-
ne Mgr.  Libuše Rydvalová. Jednoduché 
a  srozumitelné informace naleznete také 
na webu rodinalk.cz.

MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost, 
nebo vzácnost?“ je kampaň, která odstar-
tovala roku 2015 v Libereckém kraji. Jejím 
cílem je propagace náhradní rodinné péče 
a  získávání nových pěstounů či osvojite-
lů. RC Maják je součástí pracovní skupiny 
pro vyhledávání náhradních rodičů této 

Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby  
u domácích kotlů na pevná paliva financovaná z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2023 

Účelem je podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,  
a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., tj. kotle 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle 
s ekodesignem. 

   

Žadatel: fyzická osoba nepodnikající vlastnící „rodinný dům“ na území Libereckého kraje, ve kterém je nainstalovaná 
nová akumulační nádoba 

Termín pro podání žádosti o dotaci: 16. 1. 2023 – 29. 12. 2023 

Účelovou dotaci lze využít na již uskutečněné projekty v období od 27. ledna 2021 do data podání žádosti.  

 

 

 

 

 

Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu do maximální výše 50.000 Kč. 

Způsobilé výdaje souvisí zejména s: 

• výdaji na pořízení akumulační nádoby vč. izolace 
• výdaji na pořízení akumulační nádrže kombinované vč. izolace 
• výdaji na připojení akumulační nádoby na otopnou soustavu 

Podpora se nevztahuje na: 

• ohřev teplé užitkové vody (bojlery) 

• nákup a instalaci akumulační 
nádoby k lokálnímu topeništi 
(např. krbové vložky, kamna) 

• nákup a instalaci akumulační 
nádoby ke kotli na pevná paliva o 
celkovém jmenovitém příkonu do 
10 kW a nad 300 kW. 

 

 

Více informací na: https://dotace.kraj-lbc.cz 

Kontaktní osoba: Ing. Alena Klímová, tel.: 485 226 327, e-mail: alena.klimova@kraj-lbc.cz 

 

kampaně. Pracovní skupina realizuje akti-
vity pro vyhledávání náhradních rodičů 
a  nastavuje kampaň tak, aby oslovovala 
veřejnost po  celém kraji. Nejvýznamnější 
aktivitou kampaně je Týden náhradního 
rodičovství. Pro širokou veřejnost jsou 
po celém kraji přichystány volně přístup-
né besedy s  odborníky a  pěstouny, dny 
otevřených dveří, výstavy, koncert nebo 
také videoprojekce. Hlavním cílem Týdne 
náhradního rodičovství je vzbudit zájem 
veřejnosti o  náhradní rodinnou péči (tj. 
osvojení/adopce, pěstounství dlouhodobé 
a pěstounství na přechodnou dobu), zlep-
šit informovanost, vyvrátit mýty a  před-
sudky panující mezi lidmi o  náhradním 
rodičovství a  zvýšit počet náhradních 
rodičů. 
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V  šumburském parku se v  sobotu 3.12. 
otevřely brány pekelné. Nejen na  děti 
čekalo pravé peklo plné čertů, nástrah 
a  úkolů. Spravedlivý Lucifer, moudrý 
Mikuláš a  milosrdní andělé nachystali 
dětem nádherné odpoledne. Široko dale-
ko cinkaly řetězy, zářily pekelné ohně, ale 
i  andělské svatozáře. A  protože platí: „Co 
peklo schvátí, jen tak nenavrátí,“ neby-
lo snadné se dostat z  pekla ven. Během 
snahy nezůstat pekelníkem, si děti s čerty 
zahrály mariáš, dozvěděly se, že k  večeři 
bude ovar z hříšníka nebo smlouvy s pek-
lem, že se podepisují vlastní krví.

Nejedno dítko ze sebe básničku nedo-
stalo, ale opravdu všechny děti si podaly 
ruku s Luciferem, aby stvrdily slib, že zlo-
bit už nebudou. A slib je slib.

Moc děkujeme za obrovskou účast. Věří-
me, že jste s námi strávili příjemné odpo-
ledne a za rok na viděnou v pekle.

SDH Tanvald Šumburk

Ohlédnutí za sportovními úspěchy Dity Anderové v roce 2022 •

Tanvaldská sportovkyně Dita Anderová 
se v  uplynulém roce zúčastnila řady sou-
těží mentálně handicepovaných sportov-
ců ve  stolním tenisu. Ať mezinárodních, 
tak domácích. Co měly všechny soutěže 
společného? Ze všech se vrátila s medaile-
mi! Na stupních vítězů stála vždy se zlatou 
na krku.

Uvádíme zde jejich přehled a popis:
 19. - 26. 6. 2022   Down Syndrom Word 
Champions Nymburk: 1. místo jednotlivci 
ženy, 1. místo smíšená čtyřhra (Portugalec 
jako spoluhráč)
 1. 11. 2022   Regionální přebor Hradec 
Králové: 1. místo jednotlivci ženy
 13. 11. - 24. 11. 2022 Mistrovství ČR  Hra-
dec Králové: 1. místo jednotlivci ženy

 
Je jisté, že za  úspěchy stojí velké úsilí 

a tréninková píle, se kterou se Dita na jed-
notlivé soutěže připravovala. Je dobře, že ji 
hra stále baví a dělá radost. Těší se na ně, 
protože jsou také místem setkávání se 
spoluhráči i  protihráči. Podpora rodiny je 
podmínkou těchto úspěchů a nelze ji pro-
to opomenout  

Do  nového roku přejeme hodně síly 
a  spoustu dalších úspěchů ve  sportu 
i v životě.

-red-

Do nebíčka, nebo do peklíčka… •

T J  T A N V A L D  z .  s .  

XVII. TANVALDSKÝ  
SPORTOVNÍ PLES  
21. ledna 2023 (sobota) 
SPORTOVNÍ HALA ZŠ SPORTOVNÍ OD 20:00 HODIN 

HRAJE: H ! T ! 
VSTUP JEN VE SPOLEČENSKÉM ODĚVU! 

VSTUPNÉ V PŘEDPRODEJI 200,- KČ NEBO NA MÍSTĚ 250,- KČ 

BOHATÁ TOMBOLA, LOSOVÁNÍ HLAVNÍCH CEN       

 

POZOR!!! ZMĚNA SYSTÉMU PRODEJE TOMBOLOVÝCH LÍSTKŮ – PRODEJ BUDE ZAHÁJEN UŽ PŘI PŘÍCHODU DO VYPRODÁNÍ 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V INFOCENTRU TANVALD OD 4.ledna 2023 
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Tanvaldský pavouk •

Sportování seniorů v  Tanvaldě se stalo 
tradicí. Uskutečnilo se zde několik roč-
níků sportovních her dokonce na  krajské 
úrovni. V  sobotu 10. 12. se na  palubovce 
tanvaldské sportovní haly setkalo 8 čtyř-
členných družstev. Tři družstva přijela 
z partnerského města z Polska. Pro závod-
níky bylo nachystáno 6 sportovních disci-
plín: bollo ball, střelba na basketbalový koš, 
lukostřelba, střelba florbalovou hokejkou 
na branku, trefování kuželek a běh s teni-
sovou raketou. Vítězství putuje za hranice. 
Pořadí však nebylo to nejdůležitější. Hlav-
ním mottem her bylo zúčastnit se a  užít 
si předvánoční čas sportováním. Všichni 
soutěžící obdrželi medaile, diplomy, kera-
mické svícny a bonusem byla tombola pro 
všechny závodníky. Senioři se poměřovali 
nejen ve  sportu, ale i  v  pečení. V  bufe-
tu sportovní haly proběhla ochutnávka 
napečených koláčů a vánočního cukroví… 
a že si mlsné jazýčky přišly na své!

Seniorské vánoční hry si užili snad 
úplně všichni: závodníci, pořadatelé ze 
Senior klubu, ZŠ Tanvald Sportovní, města 
Tanvald, SVČ Tanvald. Výše jmenovaným 

Poslední listopadovou sobotu se v  tan-
valdské sportovní hale konal 3. ročník 
závodu v  boulderingu pro děti a  mládež 
- Tanvaldský pavouk. Celou akci organi-
zovala sehraná parta ze SVČ, ZŠ Tanvald 
Sportovní a  TJ Tanvald z.s. Partnerem 
a  sponzorem závodního klání byla firma 
Singing Rock a  Město Tanvald, kterým 
tímto velice děkujeme.

„Téměř padesát závodníků rozdělených 
do  kategorií podle věku zdolávalo v  časo-
vém limitu šest soutěžních boulderů - níz-
kých lezeckých cest, ve  kterých lezec není 
jištěn lanem a  kde o  úspěšném přelezení 
nerozhoduje jen síla paží, ale i  všelijaké 
lezecké finty a  dovednosti. Úspěšný přelez 
boulderu je podmíněn precizní koordinací 
pohybu. Boulderista v  něm místy provádí 
těžké gymnastické kroky, pracuje s těžištěm 
a  často se tělem dostává do  nejnemožněj-
ších poloh. Každý závodník Tanvaldského 
pavouka startoval z  předem daného chytu 
a  přes chyt označený jako zóna se snažil 
dostat až do  posledního chytu v  cestě, tzv. 
topu. Dosažení zóny i  topu bylo bodově 
ohodnoceno, ale o  pořadí na  bedně někdy 
rozhodoval i jen počet pokusů o přelezení.
Nejúspěšnější boulderisti:

kat. 2015 a ml.: 1. místo Anastasia Podol-
ska a Štěpán Darebný, 2. místo Eliška Balat-
ková a  Andrej Tkachuk a  3. místo Adélka 
Kozlovská a Adam Blažek

kat. 2013-2014: 1. místo Zuzka Pechoutová 
a Ondra Vyhnal, 2. místo Gabriela Suchán-
ková a Vítek Kubín a 3. místo Johanka Bar-
tovská a Vincent Amaini

kat. 2011-2012: 1. místo Taja Jefremova 
a Artem Prychodko, 2. místo Verča Bervico-

Sportovní předvánoční seniorské hry s mezinárodní účastí •

vá a Oliver Jonáš Vikotra a 3. místo Natálka 
Přiklopilová

kat. 2009-2010: 1. místo Magda Harcubo-
vá a  Prokop Verner, 2. místo Honza Kubín 
a 3. místo Kuba Jirák

kat. 2007-2008: 1. místo Štěpán Preisler, 2. 
místo Josef Bervic a 3. místo Michal Novák

Společnost SINGINGROCK připravila 
kromě dalších cen pro vítěze jednotlivých 
kategorií i  speciální cenu pro závodníky, 
kteří všech šest boulderů vylezou na  prv-
ní pokus, tzv. flash. Všemi lezci je to velice 
respektovaný výkon. To se nakonec povedlo 
Elišce Balatkové, Anastásii Podolské a Ond-
rovi Vyhnalovi.“

Autorem předešlého textu v  je hlav-
ní „motor“, vedoucí lezeckých kroužků 
a  nadšenec tanvaldského lezení pro děti 
a mládež - Honza Kuna, který stál u zrodu 
tohoto oblíbeného závodu. Jeho přípravě, 
přestavbám cest, komplexnímu zajištění 
věnuje hodiny a hodiny času a vždy to stojí 
za to. Veliké díky.

Jana Tůmová

patří veliké díky. Hlavním iniciátorem, 
tahounem a  trenérem seniorů v  jedné 
osobě je Karel Soldát. Karle, díky. Nezbývá 
než všem popřát pevné zdraví a svěží mysl, 
abychom mohli v  novém roce ve  spor-
tovním tréninku pokračovat a  uskutečnit 
květnové sportovní hry seniorů na  Měst-
ském stadionu v Tanvaldě.

Jana Tůmová
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Adventní bluegrass za hranicem •
Modré strunky Tanvald je mládežnic-

ká bluegrassová skupina, která 3.12.2022 
zahrála pár skladeb ze svého repertoáru 
jako ukázku bluegrassového žánru, který 
v Čechách má silnou tradici, kvalitu a těší 
se značné oblibě, na vánočních městských 
slavnostech v  německém Wittichenau 
(pozn. město leží v oblasti Lužice a histo-
ricky tam žijí Lužičtí Srbové/Slované, kteří 
se snaží si udržet i  svou kulturu a  jazyk, 
viz dvojjazyčné nápisy). Kromě Modrých 
strunek v  programu a  českém okén-
ku vystoupil i  „Big band“ ZUŠ Tanvald. 
Po několikaleté pauze tak zase tanvaldská 
hudebka vyslala 20 lidí do  partnerského 
města. Akce byla zdařilá a  velice dobře 
zajištěná. Tak jen doufám, že i naše vystou-
pení přispěla k  dobré vánoční atmosféře 
tamních obyvatel. Výborné průvodní slovo 
při koncertu v  němčině zajišťoval Karel 
Maryško mladší, hráč na saxofon.

Modré strunky vznikly na  jaře roku 
2022 za  účelem prezentace bluegrassu 
mladými hudebníky na  festivalech v  ČR. 
Většina z členů skupiny jsou žáky Základ-
ních uměleckých škol v Liberci a Tanvaldě, 
kde v  několika uplynulých letech nastalo 
podhoubí pro výuku hry na banjo a kytaru 
s orientací i na bluegrass. Základnu skupi-
na Modré strunky má v ZUŠ Tanvald, kde 
pravidelně zkouší a schází se. O sestavení 
skupiny a její úvodní repertoár se postaral 
učitel Jaroslav Žanta, který i nadále Modré 
strunky vede. Významný vliv mají i někteří 

z  rodičů členů skupiny, kteří jsou taktéž 
aktivními hudebníky a podporují žákovské 
akce svých dětí.
Složení:
Ondřej Khol – housle
Jan Handlík – banjo
Matouš Turner – banjo
Barbora Bláhová – zpěv, mandolína
Jasmína Budínová – banjo
Damián Grega – kytara
Marek Hofrichter – kontrabas.

Ing. Jaroslav Žanta, učitel hudby

Již téměř dva roky platí pro některé 
cizince ze třetích zemí povinnost absol-
vovat adaptačně-integrační kurz „Vítejte 
v České republice“. Za rok realizace kurzů 
jich v součtu proběhlo téměř 1000 a regis-
trovalo se na ně přes 15 tisíc osob. 

Absolvovat kurz je možné v 18 Centrech 
na  podporu integrace cizinců, která pra-
cují ve všech krajích České republiky, nebo 
na  jiném místě pod jejich administrací – 
například u zaměstnavatele. Účast na kur-
zu je zpoplatněna. Při nesplnění povin-
nosti absolvovat kurz může být cizinci 
uložena pokuta až do výše 10 tisíc korun.

Povinnost absolvovat kurz se obec-
ně vztahuje na  cizince ze třetích zemí 
(mimo EU), kterým bylo od  1. ledna 2021 
vydáno povolení k  dlouhodobému poby-
tu na  území České republiky, a  dále pro 
cizince, kterým po tomto datu bylo vydáno 
povolení k  trvalému pobytu bez podmín-
ky předchozího pobytu na  území. Projít 
kurzem je nutné do  jednoho roku ode 
dne převzetí průkazu o povolení k pobytu. 
Existují samozřejmě i výjimky – například 
věk (méně než 15 let, více než 61 let). Více 
o  skupinách, které mají povinnost absol-
vovat adaptačně-integrační kurz, lze zjistit 
z oficiálních stránek https://www.mvcr.cz/
clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx 

nebo www.vitejtevcr.cz. Nově může se 
základní orientací pomoci i  „kalkulačka“: 
https://aik.icpraha.com/form/ vytvořená 
Integračním centrem Praha.

Podmínkou úspěšného splnění je účast 
na  celém kurzu, na  jehož konci cizinec 
obdrží doklad o  jeho absolvování. Účast 
na  kurzu je zpoplatněna – u  veřejných 
kurzů se jedná o  částku 1500 Kč, pokud 
však hradí náklady kurzu například 
zaměstnavatel, jedná se o  částku 800 Kč 
za  osobu. Pokud cizinec svou povinnost 
nesplní, může mu být uložena pokuta až 
do výše 10 000 Kč.

Metodiku kurzů dlouhodobě zajišťuje 
nezisková organizace Slovo 21, z. s. Cílem 
je především seznámit cizince s jejich prá-
vy a  povinnostmi vyplývajícími z  pobytu 
na území České republiky a informovat je 
o místech, kde mohou obdržet další infor-
mace, případně pomoc. Kurz je veden vždy 
certifikovaným lektorem a  tlumočníkem, 
kteří cizincům představí škálu témat, 
od základních informací o České republi-
ce, včetně vzdělávání, bydlení a  pobytové 
legislativy, až po kulturní zvyky a tradice.

O  tom, že kurz nenabízí pouze strohé 
informace, ale může účastníkům pomoci 
i  v  osobním životě, svědčí zpětné vazby 
absolventů. Většina jich v  rámci evaluace 

hodnotí kurz pozitivně, a to jak jeho čtyř-
hodinovou časovou dotaci, tak i  objem 
informací. Dlouhodobě je cizinci jako 
stěžejní označována část kurzu věnovaná 
legislativě spojené s  pobytem na  území 
České republiky: „Kurz má pro mě velký 
smysl a pomáhá mi získat přehled o situ-
aci, ve které se nacházím”. 

Největší zájem byl o  kurzy tlumočené 
do  ukrajinského, ruského a  na  třetím 
místě do  anglického jazyka. Kurzy byly 
tlumočeny i  do  celé řady dalších jazyků. 
Standardně nabízenými jazyky jsou viet-
namština, mongolština, srbština, arabšti-
na, španělština, francouzština. Proběhly 
ale i  kurzy v  japonštině, thajštině nebo 
hindi.                                                                        -red-

Adaptačně-integrační kurzy, povinnost pro cizince •



– 14 –

leden 2023 Tanvaldský zpravodaj

Zmizelá místa v části ulice Krkonošská •
V tomto článku bych zmínil několik míst 

podél levé části dnešní ulice Krkonošská 
mezi křižovatkami s ulicemi Nemocniční 
a  Poštovní u  pravého břehu řeky Desné. 
Poblíž křižovatky s  ulicí Nemocniční je 
železobetonový most přes řeku Desnou. 
Vodní tok řeky Desné tvořil od  nepaměti 
přírodní hranici. Mimo jiné rozděloval 
i  území patřící dvěma samostatným 
obcím Tanvaldu a Šumburku nad Desnou. 
Na starých mapách je vyobrazen most dře-
věný. Kdy byl nahrazen mostem kovovým 
s  litinovým zábradlím, se mi nepodařilo 
zjistit. Na jednom z vyobrazení datovaným 
r. 1908 je ještě most dřevěný. V dokumen-
taci pojišťovny ke  vzniklým škodám způ-
sobeným přívalovou vlnou z  protržené 
přehrady na  Bílé Desné z  roku 1918 je již 
most kovový. Uvádí se, že měl nosnost 10 
tun. Most sloužil svému účelu až do roku 
1950, kdy bylo rozhodnuto o jeho zbourání 
a  nahrazení mostem novým, železobeto-
novým. K jeho výstavbě došlo v roce 1952. 
S ohledem na zvyšující se automobilovou 
dopravu byl nový most nadimenzován 
na mnohem větší nosnost, a byl i širší. Se 
šíří mostu a  úpravou navazující komu-
nikace souvisel problém s  nedostatkem 
místa způsobený zde stojícími nemovi-
tostmi. To se vyřešilo jejich zbouráním. 
V  místě, kde most přes řeku navazuje 
na  levý břeh řeky, byla postavena nová 
široká křižovatka trojúhelníkového tvaru. 
Prvním z  objektů, který v  těchto místech 
již neuvidíme byl dům s  č.p. 219. V  roce 
1887 si jej nechal postavit Abrahám Götz. 
Jednalo se o zděný dům. Vedle něho stála 
ještě dřevěná kůlna. Nemovitost patřila 
židovskému obchodníkovi, a  proto byla 
v  rámci Norimberských zákonů vyvlast-
něna a  jako nový majitelé jsou uváděni 
němečtí manželé. Po  válce je objekt jako 
konfiskát navrácen potomkům původní 
rodiny. V roce 1950 proběhla jednání mezi 
advokátem zastupujícím rodinu majite-
lů a  místními úřady ohledně odstranění 
stavby v  zájmu výstavby nové komuni-
kace. Jako kompromis majitelům město 
nabídlo směnu za  jiný objekt. Z  několika 
domů nabídnutých městem majitelům si 
nakonec vybrali dům č.p. 97 ve Žďáře. Dle 
dochovalých dokumentů dne 15. 1. 1952 
byl vystaven demoliční výměr na  objekt 
č.p. 219 a  2. 1. 1952 byla vystavena kupní 
smlouva na  převod (výměnu) domu č.p. 
219 s pozemky na dům č.p. 97. Objekt č.p. 
219 stál v místě mezi kamenným železnič-
ním viaduktem a  mostem přes řeku (pro 
doplnění jedná se o  určení místa - via-
dukt v  době výstavby domu č.p. 219 ještě 
nestál).  V současnosti je zde autobusová 
zastávka. Na  opačné straně komunikace 
směřující na most stál objekt č.p. 300. Ten-
to si nechal postavit v  roce 1895 Wenzel 
Bradatsch. Dům stavěl šumburský stavi-
tel Karel Pekárek. V objektu se nacházelo 
holičství. Holičství zde bylo i po skončení 
druhé světové války - jen s českým národ-

Podoba domu č.p. 250 před přestavbou. 
Vchod do prodejny je již pod úrovní silnice.

ním správcem. Dům s  holičstvím svou 
polohou zasahoval do  nově naplánované 
křižovatky, a  proto byla ve  stejném ter-
mínu jako u domu č.p. 219 i zde nařízena 
demolice. Zmizel dům i s trojúhelníkovou 
zahrádkou sahající až k mostu. Na místě, 
kde dům stál, byla později umístěna ple-
chová tabule s  turistickou mapou, a  i  ta 
byla časem odstraněna. Třetí a  posled-
ní z  domů, které v  této části Krkonoš-
ské ulice stály, byl dům č.p. 250. Dům si 
nechal postavit Heinrich Stieglitz v  roce 
1883. Jednalo se o  velice honosný dům. 
Ve  spodní části domu byla zřízena pro-
dejna textilního zboží. Nezjistil jsem, jestli 
dům později odkoupil celý, nebo jestli měl 
prodejnu pouze v nájmu, ale s prodejnou 
konfekce bylo spojováno jméno pana 
Fiedlera. V době dostavby domu byl vchod 
do prodejny nad úrovní terénu a pro snaz-
ší vstup byl před dveřmi jeden kamen-
ný schod. Během let došlo několikrát 
k  opravě komunikace. Dělávalo se to tak, 
že na starý povrch silnice se nanesl nový, 
a tak silnice postupně nabývala na výšce. 
V roce 1955 dům již patřil n. p. Seba a ten 
nechal provést přestavbu objektu. V  pro-
storách prodejny konfekce byla umístě-
na prodejna potravin a  ovoce zelenina. 
Později zde byl mléčný bar. V  souvislosti 
se zmíněnými opravami silnice stále více 
docházelo ke  změně výšky dveří do  pro-
dejny proti výšce silnice a  situace došla 
tak daleko, že ke vchodu do provozovny se 
muselo sejít dolů po  několika schodech. 
Dochoval se dokument, kde domovní 
správa nechala před vstupní průčelí domu 
postavit z  bezpečnostních důvodů leše-
ní. Již v té době se řešilo, zda bude objekt 
opraven, nebo dojde k  demolici. Město 
rozhodlo o opravě domu. Ještě několik let 
sloužil a  29. 3. 1982 bylo vydáno povolení 
k  demolici. Podle dochovaných fotografií 
k  samotné demolici došlo až v  roce 1987. 
Prostor po  strženém domě byl srovnán 
a na tomto místě bylo zřízené parkoviště. 
Přesto se o  tomto domě ještě několikrát 
mluvilo. Poprvé, když se v  místě parko-
viště začaly objevovat obrysy základů 
domu. Váha vozidel je postupně vytlačo-
vala na  povrch. Šetřením, proč k  tomuto 
dochází, se zjistilo, že při demolici domu 
nebyly prolomené klenby sklepů a  pod 
vahou vozidel se začaly postupně uvolňo-
vat. Parkoviště bylo rozbagrováno, stropy 
prolomeny a místo uvedeno do původní-
ho stavu. Části sklepů domu se objevily 
na denním světle ještě jednou. Když došlo 
k  práci na  centrální kanalizaci, bylo par-
koviště rozbagrováno a  stěny sklepů byly 
vidět ve výkopech. Po skončení prací bylo 
místo opět zasypáno a  parkoviště opě-
tovně zprovozněné. Později byl u  plochy 
parkoviště postaven objekt veřejných toa-
let. Tolik asi ke zmizelým místům na levé 
straně části ulice Krkonošská mezi křižo-
vatkami s ulicí Nemocniční a Poštovní.

Miroslav Dušek
Snímek z roku 1952 ze stavby nového 
železobetonového mostu přes řeku Desnou

Podoba objektu č.p. 250 se po přestavbě již 
nezměnila až do demolice v r. 1987.

Na snímku z roku 1928 je zachycen kovový 
most přes řeku Desnou, vlevo před ním je 
dům č.p. 219 a za mostem malý domek se 
zdobeným štítem je dům č.p. 300 (holičství).

Pohled na budovu konfekce č.p. 250 krátce 
po dostavbě, kdy vchod do prodejny byl nad 
úrovní silnice.
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Zubačka Tanvald – Kořenov – Harrachov 
je nejstrmější trať v  Česku. Stavitelé si 
pomohli ozubnicí, ozubeným pásem mezi 
kolejemi, do kterého zapadá ozubené kolo 
lokomotivy. Pravidelné vlaky již ozubnici 
nepotřebují, ale díky Železniční společ-
nosti Tanvald se můžete při nostalgických 
jízdách svézt vlakem s unikátní ozubnico-
vou lokomotivou.

Pro rok 2023 připravuje Železniční spo-
lečnost Tanvald o.p.s. jízdy historických 
vlaků Zubačky doplněné bohatým dopro-
vodným programem.

Zvláštní vlaky budou vedeny unikátní-
mi motorovými ozubnicovými lokomo-
tivami řady T426.0 přezdívanými „Raku-
šanka“, soupravou historických osobních 
vozů Balm z  60. let 20. století a  histo-
rickým motorovým vozem řady M240.0 
přezdívaným „Singrovka“. Vlaky budou 
doprovázeny průvodčími v  historických 
uniformách.

Na  nádraží v  Kořenově Vás bude čekat 
zajímavý doprovodný program, bohaté 
občerstvení, navštívit zde můžete muze-
um ozubnicové dráhy, zrenovovanou 
výtopnu s historickými exponáty, svézt se 
důlním vláčkem. Ve  spolupráci se spol-

kem  Boveraclub  bude jezdit z  Kořenova 
na Jizerku a na Příchovice k areálu U Čápa 
historický autobus.

V roce 2023 si připomeneme i řadu výro-
čí vážících se k Zubačce: 100 let od elekt-
rizace železnice Jelenia Góra – Kořenov, 
60 let od obnovení provozu na trati Koře-
nov - Harrachov, 60 let motorových vozů 
řady M240.0, 35 let nostalgických vlaků 
na  Zubačce a  20 let od  založení obecně 
prospěšné společnosti Železniční společ-
nost Tanvald.

Přijďte poznat kouzlo Zubačky z okénka 
historického vlaku. Těšíme se na Vás.

Termíny jízd zvláštních vlaků na Zubačce 
v roce 2023 

Sobota 3. 6 .2023
Zahájení sezóny na  Zubačce, den dětí 

Trasy zvláštních vlaků: Tanvald – Kořenov 
a zpět, Kořenov – Harrachov a zpět. Dopro-
vodný program pro děti i dospělé

Sobota 1. 7. 2023 
Den Zubačky, zahájení prázdnin Trasy 

zvláštních vlaků: Tanvald – Kořenov a zpět, 
Kořenov – Harrachov a zpět.

Sobota 22. 7. 2023 
Za  pohádkou na  Zubačku. Trasy zvlášt-

ních vlaků: Tanvald – Harrachov a  zpět. 
Doprovodný program pro děti i dospělé

Sobota 5. 8. 2023
Modelářská sobota na  Zubačce. Trasy 

zvláštních vlaků: Benešov u Prahy – Praha 
– Kořenov a zpět, Tanvald – Kořenov a zpět, 
Kořenov – Harrachov a  zpět. Doprovodný 
program: výstava železničních modelů 
a kolejišť ve výtopně

Sobota 19. 8. 2023
Borůvková sobota na  Zubačce, setkání 

lokomotiv ř. 730 (T457.0). Trasy zvláštních 
vlaků: Liberec – Kořenov a  zpět, Tanvald 
– Kořenov a  zpět, Kořenov – Harrachov 
a  zpět. Doprovodný program: borůvkové 
hody na nádraží v Kořenově, setkání loko-
motiv ř. 730 (T457.0)

Sobota 23. 9 .2023
Bramborové ukončení sezóny na Zubač-

ce. Trasy zvláštních vlaků: Tanvald – Harra-
chov a  zpět. Doprovodný program: bram-
borové speciality na nádraží v Kořenově

Bližší informace k jízdám budou postup-
ně doplňovány. Změna programu vyhra-
zena.

Petr Prokeš

Vánoční strom má nové šaty •
Vánoční strom darovala Tanvaldu paní 

Černá z Harrachova. Tento krásný vzrostlý 
smrk doputoval na  centrální parkoviště 
na konci listopadu v dopoledních hodinách 
a  jeho ozdobení dalo pracovníkům Tech-
nických služeb města pěkně zabrat. Jeho 
slavnostní rozsvícení proběhlo v  sobotu 
26. listopadu v  odpoledních hodinách 
s širokým doprovodným programem. 

Rozsvícení si již tradičně nenechalo 
v Tanvaldě ujít několik stovek návštěvníků. 
Ti se mohli těšit z  bohatého občerstvení, 
kterému vévodil tradiční svařák, a přede-
vším z vystoupení žáků ZUŠ. Nechyběl ani 
Betlém a  ovečky chovatele Míly Zemana 
z  Desné a  rukodělné dílny zdejšího Stře-
diska volného času. Samotné rozsvícení 
pak odpočítali nejmenší zpěváci se sboru 
Hlásky. Pro většinu bylo rozsvícení velkým 
překvapením, neboť strom byl ozdoben 
novými světly a  do  tmy zazářil vskutku 
velkolepě. I  přes nepříliš přívětivé počasí 
se celá akce vydařila a všichni účastníci si 
ji náležitě užili.

-red-

Do nového roku Zubačkou! •
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st
4. 1. 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 a so
6. a 7. 1. 17.00

Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo. Francouzský animovaný rodinný film. Oblíbená postavič-
ka poprvé ožívá na plátně v původní ilustraci Sempého. Příhody rozpustilého školáka Mikuláše 
a jeho kamarádů. České znění.

100 Kč 
přístupný
82 min.

pá a so
6. a 7. 1. 19.00

Operace Fortune: Ruse de guerre. Americká akční komedie režiséra Guye Ritchieho. Superšpión 
a jeho tým agentů musí provést tajnou misi na záchranu světa. V hlavních rolích Jason Statham, 
Josh Hartnett a Hugh Grant.

130 Kč 
nepřístupný
114 min.

st
11.  1. 19.00

Princezna zakletá v čase 2. Česká fantasy pohádka. Napínavý příběh mladé alchymistky Amélie 
a jejích kamarádů, kteří musí zachránit svět. V hlavních rolích Eliška Křenková, Natalia Germani, 
Marek Lambora a Vojtěch Kotek.

110 Kč 
přístupný
135 min

pá a so
13. a 14. 1. 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
13. 1. 19.00

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

140 Kč 
od 12 let
118 min.

so
14. 1. 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
18.  1. 19.00

M3GAN. Americký horor. Dávejte si pozor, kterou hračku kupujete dětem. Děsivý horor o moder-
nější sestře panenky Annabelle a legendárního Chuckyho.

140 Kč 
nepřístupný
101 min

pá a so
20. a 21. 1. 17.00

Úžasný Mauric. Britský animovaný rodinný film. Z knihy Terryho Pratchetta přichází do kin 
originální hrdinové v animované komedii Úžasný Mauric. Prohnaně mazaný kocour vás určitě 
pobaví. V českém znění Martin Stránský. České znění.

130 Kč 
přístupný
90 min.

pá a so
20. a 21. 1. 19.00

Přání k narozeninám. Nová česká hvězdně obsazená rodinná komedie. Příběh o jedné hodně 
bláznivé oslavě narozenin. V hlavních rolích Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Igor Orozovič, Veroni-
ka Khek Kubařová a Tomáš Klus. 

140 Kč 
přístupný
93 min.

st
25.  1. 19.00

Přání k narozeninám. Nová česká hvězdně obsazená rodinná komedie. Příběh o jedné hodně 
bláznivé oslavě narozenin. V hlavních rolích Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Igor Orozovič, Veroni-
ka Khek Kubařová a Tomáš Klus. 

140 Kč 
přístupný
93 min.

pá a so
27. a 28. 1. 17.00

Zoubková víla. Lucemburský koprodukční animovaný film pro děti. Veselý příběh nezbedné 
Violetty, která se učí na zoubkovou vílu. Dobrodružství začíná. České znění.

120 Kč
nepřístupný
85 min.

pá
27. 1. 19.00

Srdeční záležitost. Německá komedie. Bláznivý příběh filmové celebrity, která je na útěku před 
veřejností. V hlavní roli populární Elyas M’Barek (Fakjů pane učiteli). České znění.

130 Kč
od 12 let
100 min.

so
28. 1. 19.00

Babylon. Výpravné americké drama. Nejdivočejší místo na Zemi je Hollywood. Tři příběhy, které 
rámují velkolepou a bláznivou filmovou jízdu. V hlavních rolích excelují Brad Pitt, Margot Robbie 
a Diego Calva. Film trvá přes 3 hodiny. 

150 Kč
nepřístupný
188 min.

                  Senior klub II. Tanvald - Výšina
                  Vás zve na přednášku

 
 

 

s panem Danielem Šimkem 
majitelem prodejny SK mobil v Tanvaldě

 
ve středu 11. 1. 2023 od 16:00 hod. 

 

 
 Téma: Novinky ve světě mobilních telefonů 

 
          vaše mobilní telefony si vezměte s sebou 

 
 

              káva, čaj, něco sladkého, popovídáme.... 
    v prostorách Rodinného centra Maják, U Školky 579, Tanvald Výšina 


