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Masopust, masopust,
 kobližky a masa kus.

Masopust, masopust,
až to sníme, bude půst.
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Slovo starosty •

Únor záludný
„Únor je doba nebezpečná, která zahrad-

níka ohrožuje holomrazy, sluncem, vlhkem 
a větry. Tento nejkratší měsíc, záprtek mezi 
měsíci, tento měsíc nedonošený, přestupný 
a vůbec nesolidní vyniká nad všemi ostat-
ními svými potměšilými záludy, mějte se 
před ním na pozoru. Ve dne loudí na keřích 
pupence a v noci je spálí, jednou rukou nám 
lahodí a  druhou nám luská pod nosem. 
Čert ví, proč se o přestupných letech přidává 
jeden den zrovna tomuto vrtkavému, kata-
rálnímu, poťouchlému měsíčnímu skrčkovi. 
V přestupný rok by se měl přidat jeden den 
krásného počasí máji, aby jich bylo dvaatři-
cet, a bylo by to. Jakpak k tomu my zahrad-
níci přijdem?“ 

Toto, vážení spoluobčané, napsal Karel 
Čapek právě o  únoru. V  čase, kdy Vám 
píšu, je půle ledna. Prší, teploty neklesají 
pod bod mrazu ani večer a já vzpomínám, 
jakou barvu má sníh. Parafrázuji slavnou 
větu z  Vančurovy novely Rozmarné léto: 
„Tento způsob zimy zdá se mi poněkud 
nešťastným...“. Depresivní náladě se brá-

ním alespoň radostí ze zprávy hydrologů 
o  vyrovnání letního deficitu podzemních 
vod.

A píše před druhým kolem prezidentské 
volby, věřím, že depresi definitivně zaženu 
radostí ze zvolení pana prezidenta, jehož 
jednání a chování bude možné předvídat. 
Jedno, jestli to bude Petr, nebo Pavel.

V našem krásném městě je v čase nejak-
tuálnější informací znovuotevření Hotelu 
Bon. Majitelé ho pronajali firmě, která 
chce rozvíjet v  plném rozsahu všechny 
hotelové služby, na  které jsme byli zvyklí. 
Ubytování, bowling, restaurace, wellness. 
Několik měsíců Tanvaldem resonují změ-
ny ve  zdravotnických službách. Včetně 
mnoha spekulací. Předně musím naše 
občany uklidnit a  zdůraznit, že zrušení 
pohotovosti v tanvaldské nemocnici nemá 
žádnou souvislost s  rychlou záchranou 
službou. Ta nadále, a  na  vysoké úrovni 
zajišťuje prostřednictvím telefonní-
ho čísla 155 péči o  postižené na  místě 
jejich úrazu nebo náhlého onemocnění, 
v  průběhu jejich transportu k  dalšímu 
odbornému ošetření a  při jejich předání 
do  zdravotnického zařízení. Ke  změnám 
dochází u praktických lékařů. MUDr. Luk-
šanová odchází do zaslouženého důchodu. 
Její ordinaci v průběhu první poloviny roku 
převezme MUDr. Pokorová, která dle mož-
ností a  zájmu převezme i  část pojištěnců 
společnosti Smržo–medic. Její stávající 
zaměstnavatel, společnost Smržo–medic 
s.r.o., intenzivně jedná o  možném perso-
nálním obsazení uvolněné pozice. Město 
Tanvald má připravenu zásadní přestavbu 
celého 2. patra v  budově soudu. Tam by 
se už v příštím roce mohli praktičtí lékaři 
sestěhovat. Včetně podpůrných služeb 
typu odběry, rehabilitace… Vedeme jedná-
ní i s potencionálními mladými lékaři tak, 
abychom podpořili generační výměnu, 
jež u  praktických lékařů nastává v  celém 
regionu. Tím, že praktici budou v  jedné 

K místnímu poplatku za komunální odpad •

Místní poplatek za  komunální odpad  je 
splatný ve  dvou stejných splátkách vždy 
nejpozději do  31. března a  30. září kalen-
dářního roku, přičemž je možné uhradit 
jej i  jednorázově. Výše místního poplat-

ku za  komunální odpad pro rok 2023 je 
720 Kč na 1 poplatníka. 

Složenky letos nebudou zasílány. Pro 
platbu převodem (Komerční banka a.s. 
expozitura Tanvald 19-0001423451/0100) 
prosím použijte stejný variabilní symbol 
jako v  roce 2022 a  buďte pečliví při jeho 
vyplňování, aby se nestalo, že Vaše platba 
bude připsána jinému poplatníkovi. Vyva-
rujte se, prosím, používání starých varia-
bilních symbolů platných do  konce roku 
2019. Poplatek je rovněž možné uhradit 
hotově nebo platební kartou v  pokladně 
MěÚ, Palackého 359 v  aktuálně platných 
úředních hodinách. 

V  případě nejasností kontaktujte, pro-
sím, ekonomický odbor - paní Lálovou, tel. 
483 369 545.

-red-

budově a na jednom patře zajistíme poho-
dovou zastupitelnost, vzájemné konzul-
tace, možnost vzniku školícího místa pro 
začínající lékaře. Situace se zdravotním 
zajištěním tohoto typu není jednoduchá. 
Tímto řešením a současnou snahou státu 
o finanční podporu okrajových částí a ško-
litelů by se mohl tento stav v  horizontu 
několika let významně změnit.

A  co dění u  nás na  „radnici“? Po  pomy-
slných 100 dnech hájení od  voleb můžu 
konstatovat, že vše probíhá, jak má. Klidný 
a  konstruktivní průběh jednání zastupi-
telstev určitě povede k  ještě efektivněj-
šímu rozvoji našeho města. K  mé velké 
radosti se tím jednoznačně potvrzuje naše 
cesta absolutního respektování výsledků 
voleb při sestavování jednotlivých orgánů 
vedení města.

Loučím se s  Vámi  gratulací školákům 
k pololetnímu vysvědčení a poděkováním 
Vám, aktivním voličům, za  účast v  prezi-
dentských volbách.

Váš starosta

V předvánočním čase navštívila Tanvald 
delegace z  partnerského města Witti-
chenau. Jedná se o  reciproční návštěvu 
v  rámci již třicetileté spolupráce obou 
měst. Jedním z  bodů programu byla 
návštěva hřbitova a kostela sv. Petra a Pav-
la na  Horním Tanvaldu. Na  zdejším hřbi-
tově byla v roce 2022 zahájena první etapa 
postupné revitalizace hřbitovů v Tanvaldu. 
Obnova si vyžádala 475 tis. Kč. Realizace 
byla podpořena příspěvkem z  prostředků 
Česko-německého fondu budoucnosti 
ve  výši 100 tis. Kč a  příspěvkem partner-
ského města Wittichenau. Cílem projektu 
je postupná obnova německé části hřbi-
tova v  důstojné pietní místo s  odkazem 
na  původní německé kulturní dědictví 
v  Tanvaldu, které zde zanechalo původní 
německé obyvatelstvo.

-red-

Návštěva
z Wittichenau •
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Jak jsme volili v 1. kole prezidentských voleb

V době uzávěrky Tanvaldského zpravodaje jsme znali výsledky pouze 1. kola, ale v této 
chvíli, kdy náš Zpravodaj čtete, už je jasno. To se však dočtete až v  březnovém vydání.  
A  jak tedy občané Tanvaldu volili? První kolo, kterého se zúčastnilo 60,67 % voličů, 
dopadlo takto:

Více se dočtete na www.volby.cz.                                                                                                                  -red-

Skvělá reprezentace Tanvaldu •

Ke  konci roku se sešli starosta Vladi-
mír Vyhnálek a  místostarosta Jan Palme 
s úspěšnými sportovci z Tanvaldu. Pozvání 
přijala Barbora Štejfová, Zuzka Štejfová, 
Dita Anderová a  Jana Přibylová. Povídání 
to bylo velice zajímavé. Všechny dámy jsou 
velice skromné, a  proto mnoho obyva-
tel Tanvaldu ani netuší, jakých úspěchů 
dosáhly. 

S  kladivářkami Bárou a  Zuzkou přiná-
šíme rozhovor v  tomto čísle Zpravodaje 
na  straně 10, o  skvělé stolní tenisce Ditě 
jste se dočetli v  lednovém čísle. Jen při-
pomeneme, že v  roce 2022 získala Dita 
čtyři zlaté medaile - ve  smíšené čtyřhře 
(s  Portugalcem) a  jako jednotlivec v  tur-
naji Down Syndrome World Champion-
ship v  Nymburku, v  Regionálním přebo-
ru v  Hradci Králové a  na  Mistrovství ČR 
v Hradci Králové.

Krasobruslařka Jana Přibylová se již 
od  roku 2017 zúčastňuje v  Oberstdorfu 
mezinárodních závodů a  vždy si odváží 
medaili. V roce 2022 zde na International 
Adult Figure Skating Competition vybojo-
vala stříbro v  závodě Free Skating a  zlato 
v závodě Artistic Free Skating. S obdivem 
nutno podotknout, že se jedná o kategorii 
70+. V  Mariánských lázních se zúčastnila 
prvního ročníku mezinárodních závodů 
Ice Linden Adult Cup v nejvyšších senior-
ských kategoriích, kde získala dvě stříbrné 
medaile.

Po  družném rozhovoru byly ženy obda-
rovány kyticí a  malým dárkem. Lidí, kteří 
svůj volný čas věnují reprezentaci města, 

Zpráva z Místní skupiny ČČK Tanvald •

bychom si měli vážit. A být na ně hrdí. A to 
se samozřejmě netýká jen reprezentace 
ve  sportu. Žije zde mnoho lidí, díky kte-
rým se ví o Tanvaldu i za hranicemi okre-
su. A  třeba i  za  hranicemi naší republiky. 
Pokud o  někom takovém víte, dejte nám 

o něm vědět, rádi jeho úspěchy přiblížíme 
širší veřejnosti.

Zmíněným sportovkyním přejeme 
mnoho dalších úspěchů jak ve sportu, tak 
v životě.

-red-

Babiš Andrej Ing. 1 188 hlasů 41,25%
Pavel Petr Ing. M.A. 863 hlasů 29,96%
Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. 327 hlasů 11,35%
Bašta Jaroslav 212 hlasů 7,36%
Fischer Pavel 155 hlasů 5,38%
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 72 hlasů 2,50%
Diviš Karel PhDr. 43 hlasů 1,49%
Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. 20 hlasů 0,69%

Další rok své existence zahájila Místní 
skupina Českého červeného kříže Tanvald 
(dále MS ČČK Tanvald) Valným shromáž-
děním dne 7. 1. 2023. 

Mimo členy MS ČČK Tanvald, se zúčast-
nili i starosta města Tanvald Mgr. Vladimír 

Vyhnálek, starosta sboru dobrovolných 
hasičů Horní Tanvald Karel Bukvic a před-
sedkyně oblastní výkonné rady Českého 
červeného kříže Jablonec nad Nisou Lud-
mila Fidlerová. Na  Valném shromáždění 
byla shrnuta dosavadní činnost MS ČČK 
Tanvald, která se týkala hlavně zajišťová-
ní zdravotnických dozorů na  veřejných 
akcích a  osvěty první pomoci nejen pro 
školy. Dále byl navrhnut plán na  nad-
cházející rok 2023, ve  kterém hodlají být 
členové MS ČČK Tanvald neméně aktivní 
a budou nadále pokračovat v plnění hod-
not Červeného kříže i  v  budování jména 
MS ČČK Tanvald.

Simona Kožená
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Druhé trojročí Montessori tříd se představuje •

Starý kalendářní rok se nám 
s neuvěřitelnou rychlostí pře-
houpl do nového a my plynu-

le pokračujeme v tom letošním, již rozběh-
nutém. Máme za  sebou měsíc prosinec, 
kdy jedna akce střídala druhou. Nyní nás 
čeká relativně klidnější období, ve kterém 
připravujeme žáky na  akce nové, obvykle 
vrcholící v  květnu a  červnu. Ale čas běží 
tak rychle, že se nenadějeme a  s  našimi 
diváky se opět brzy a často uvidíme.

Nedá mi to, a proto se i v lednu ohlédnu 
zpět do  adventního času. Již zaznělo, že 
jedna akce střídala druhou. Kdo měl nejvíc 
v  tomto čase napilno, byly pěvecké sbory 
Hlásky a Melodia, které nechyběly praktic-
ky na žádném představení. Melodia zvlád-
la vystupovat během tří týdnů dokonce 
sedmkrát. Za  to se sluší velmi poděkovat 
nejen dětem ze sborů a jejich paní učitelce 
Zuzaně Schořovské, ale hlavně rodičům, 
které své děti ve zpívání podporují.

Základní umělecká škola Tanvald •

Opět se hlásíme 
z Masarykovy základ-
ní školy. Dnes vám 
chceme představit 
třídy druhého trojro-
čí. Sem chodí děti ze 
4., 5. a 6. ročníku, jak 

si možná pamatujete z minulého čísla. 
Ve druhém trojročí, stejně jako v prvním, 

využíváme přirozené zvídavosti dětí. Děti 
si rozšiřují již získané znalosti a  doved-
nosti při práci s  Montessori pomůckami, 
díky nimž se mnoho abstraktních infor-
mací stává prožitkem a  zažitou zkuše-
ností. Pestrá nabídka forem práce, druhů 
činností a oblastí témat umožňuje dětem 
objevovat a rozvíjet jejich talenty, zároveň 
prohlubovat potřebné školní kompetence.

Nedílnou součástí pestré nabídky je 
učení venku. V  rámci kulturních progra-
mů, odborných exkurzí a  sportovních 
aktivit mohou děti objevovat svět a  své 
místo v něm ve všech oblastech. Pravidel-
ně vyrážíme do přírody, na hory, za spor-
tem i za kulturou. Rodiče jsou u nás vítáni 
nejen ve škole, ale i na těchto společných 
akcích.

Děti jsou vedeny k  hodnocení vlastní 
práce, k  poskytování zpětné vazby dru-
hým. Dokážou si tak v  každém okamži-

ku vyhodnotit vlastní výsledek a  posun. 
Laskavá zpětná vazba vytváří nesoutěžní 
prostředí, ve kterém děti nejsou porovná-
vány mezi sebou, důležitý je osobní rozvoj. 
Na  stejném principu je založeno slovní 
hodnocení (včetně vysvědčení), které děti 
dostávají od učitelů.

Dalším principem, který vám chceme 
představit, je: Princip práce s chybou

Dělat chyby je přirozené. Chyba je přiro-
zená pomůcka k poznávání toho, jak dale-
ce zvládneme určité věci. Materiál Marie 
Montessori je koncipován tak, aby dítě 
na  chybu přišlo samo, obsahuje kontrolu 
chyb. Chyba není vnímána jako pochybe-
ní, ale jako prostředek k  rozvoji učení. Je 
to důležitý první krok k  uvědomění toho, 
v čem se zlepšit.

Dana Bartošová, Gabriela Hanzalová, 
Klára Hewitt

A jak vidí děti své třídy:
Když se řekne Montessori, vybaví se mi 

sounáležitost, přátelský kolektiv nebo všu-
dy přítomná pohoda. Učíme se samostat-
nosti, plánování vlastní práce i  dobrému 
vycházení s různorodým kolektivem. A při-
tom ještě dokážeme plně splňovat klasické 
normy vzdělání. Třeba, když už umíte něco, 
co vaši vrstevníci ještě trénují, není problém 
se naučit i  něco napřed. Klidně i  pro vyšší 

Oba sbory nechyběly ani na představení 
České Vánoce, které bylo vyvrcholením 
doby adventní u nás ve škole. Na předsta-
vení se podílely všechny obory - výtvar-
ný obor vyrobil kulisy, taneční vytvořil 
choreografie zatančené  za  doprovodu 
učitelského orchestříku, za  hudební obor 
vystoupily především soubory, ale i  dua. 
Zapojena byla samozřejmě i  Akademie 
seniorů - pěvecký sbor Sen alias Vrásky. 

Diváky jsme provedli tradicemi a  zvyky 
od  svátku sv. Kateřiny až po  Nový rok. 
Spojovacím prvkem představení byla 
videa natočená našimi žáky a  symbolic-
ké ztvárnění života rodiny v  tomto čase. 
Všichni účinkující byli oblečeni po „staru“, 
s kostýmy nám pomohli nejen rodiče, ale 
i  Divadelní spolek Krakonoš z  Vysokého 
nad Jizerou. Představení bylo organizač-
ně velmi náročné, ale díky vyučujícím, 
kteří museli pomáhat tentokrát opravdu 
všichni, a díky skvěle připraveným žákům 
nakonec vše dobře dopadlo. Soudě dle 
nadšených reakcí diváků, se pro naše 
velké potěšení líbilo. Kdo by měl chuť si 
ho připomenout, nebo ho poprvé shléd-
nout, má možnost na  našich webových 
stránkách, kde najdete odkaz na  záznam 
z představení.

Za Základní uměleckou školu Tanvald
Petra Jedličková Šimůnková

třídu. Zkrátka, myslím si, že nás nejvíc vysti-
huje přísloví: „Chybami se člověk učí.“

Helča III.M
Ahoj, jmenuji se Jasmína a vybrala jsem si 

Montessori kvůli učitelkám a kvůli přístupu 
k  učení. Mám to tu moc ráda. Druhé troj-
ročí je super. Každý den ráno si sedneme 
na elipsu a mluvíme o věcech, které zrovna 
probíráme.                                            Jasmína II.M
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Předškolička Tanvald •

Tanvaldské gymnázium na přelomu roku •

Milý předškoláčku, vážení rodiče, srdeč-
ně Vás zveme na první předškoličku!

Těšíme se, že se společně setkáme: 
• 14. 2. ve  14.15 hodin v  hlavní budově 
Masarykovy základní školy Tanvald, Škol-
ní 416, kontakt 607 906 807; paní učitelky 
ZŠ přivedou děti společně ze školky a rodi-
če si je vyzvednou v budově školy.
• 16. 2. ve  14.00 hodin v  budově základní 
školy na Šumburku, kontakt 488 388 517.
• Montessori předškolička probíhá formou 
návštěv, kontakt 737 731 758.

Na Tebe, budoucí školáčku, čeká sezná-
mení s kamarády a učiteli. Vůbec se nemu-
síš bát, bude to pro Tebe hračka. Společně 
si zazpíváme, zacvičíme, něco si vyrobíme.

Vezmi si s sebou bačkory a pití.
Těší se na Tebe děti a pedagogové Masa-

rykovy základní školy v Tanvaldu.
www.mzstanvald.cz

Pololetí tohoto školního 
roku se kvapem přiblížilo 
a  studenti našeho gymná-
zia krom plnění oněch vše-
lijakých a  pro ně nekoneč-
ných zkoušení a písemných 

prací přeci jen zažívali i okamžiky jiné.
Začněme prosincem. Ročník sexta  

16. 12. navštívil expozici Schwarzenber-
ského paláce Národní Galerie Praha, jež 
byla věnována renesančnímu a  barokní-
mu výtvarnému umění. Studenti tak měli 
možnost spatřit legendárního Ruben-
se, Brandla, Kupeckého a  další mistry 
na vlastní oči a poslechnout si fundovaný 
výklad lektorky NG. Krom toho si při-
pomněli význačné objekty na  Pražském 
hradě a  v  lokalitě Malé Strany, včetně 
Nerudova rodného domu, a dále se prošli 
Královskou cestou přes Karlův most.

Též ročníky nižšího stupně gymnázia se 
v  doprovodu třídních vyučujících vydaly 
za poznáním do regionálních muzeí – roč-
ník sekunda do  toho jabloneckého a  roč-

ník tercie naopak do  železnobrodského. 
Jediné, co mohlo vyvolat vrásky na  čele, 
byla v  oněch prosincových dnech oprav-
du neskutečná ledovka, ale zaplaťpámbu 
nedošlo k žádnému úrazu. 

Dni prosincové byly zakončeny tradiční-
mi třídními besídkami a společným zpívá-
ním koled na schodišti gymnázia.

Leden s sebou přinesl tříkrálovou sbírku, 
do níž hojně přispěli jak žáci, tak zaměst-
nanci gymnázia. Nutno poznamenat, že 
trojice náležitě oděných chlapců z ročníků 
vyššího stupně, bratři Honza a Kuba Hlu-
bučkovi a  Jáchym Kubín, nic neponechala 
náhodě a nejen o třech králích, ale i tradici 
sbírky poutavě povyprávěla. 

Škola opět realizovala dny v  rámci 
projektu NAKAP, což je rozsáhlý krajský 
projekt, díky němuž si školáci a  studenti 
rozšíří obzory v  polytechnických oborech 
a  dospělí odborníci absolvují rozmanitá 
školení, která jim pomohou zkvalitnit výu-
ku.

IN

Ve čtvrtek 15. 12. v pod-
večer se před tanvaldskou 
sportovní školou muzicí-
rovalo, zpívalo, recitovalo 
a  dokonce i  roztomilí 
andílci se snášeli z  nebe 

a  vykouzlili všem přítomným úsměv 
na tváři... Mrazivé počasí neodradilo účin-
kující ani diváky, ač mráz za nehty zalézal 
nejvíce instrumentalistům a  zvukařům. 
Po  dvou covidových letech jsme navázali 
na naše tradiční Vánoční zpívání na scho-
dech a jsme za to nesmírně vděční. Věříme, 
že se nám podařilo navodit tu správnou 
vánoční atmosféru a že jste si to společně 
s námi užili. Poděkování patří všem, kteří 
se podíleli na přípravě a hladkém průběhu 
Vánočního zpívání na  schodech – učite-
lům a nepedagogickým pracovníkům ško-
ly, žákům, rodičům, Městu Tanvald a jeho 
technickým službám.

Jana Tůmová

Vánoční zpívání
na schodech
tanvaldské sportovky
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Co nového v mateřských školách •
Před začátkem Vánoc byla ve  všech 

mateřských školách velká nemocnost dětí. 
Vzhledem k tomu se tradičního Vánočního 
svařáku zúčastnila pouze mateřská škola 
Wolkerova.

Některé Vánoční besídky pro rodiče se 
uskutečnily až v  druhém týdnu měsíce 
ledna.

Děti se v novém roce těšily do svých tříd, 
aby si užily nových stavebnic, her, skláda-
nek, interaktivních hraček, které jim Ježí-
šek nadělil do mateřských škol.

Mateřská škola Wolkerova navštívila 
kostel svatého Františka z  Assisi. Děti si 
prohlédly Betlém, zazpívaly si vánoční 
koledy a poslechly hru na varhany.

V  rámci témat O  zvířátkách v  zimě děti 
pravidelně pozorují ptáčky u  krmítek 
a  nosí jim potravu. Zavěšují lojové koule 
a  sypou zrníčka do  krmítek umístěných 

v blízkosti mateřských škol. Odměnou jim 
je možnost pozorovat přilétající ptactvo. 
Pravidelná je vždy i vycházka do lesa, kam 
děti nosí do  krmelce dobrůtky pro lesní 
zvířata.

Všichni se moc těšíme, až nám napadne 
sníh a budeme si užívat sáňkování, bobo-
vání, stavění sněhuláků a dalších zimních 
radovánek.                                             Učitelky MŠ

Co projednalo zastupitelstvo města a rada města  •
Výběr z usnesení ze zasedání Zastupitel-
stva města Tanvald konaného 19. 12. 2022
■ ZM po projednání schvaluje:
rozpočet města Tanvald na  rok 2023 se 
schodkem 17.350.758 Kč takto: 
celkové příjmy ve výši              167.588.732 Kč
financování ve výši                       17.350.758 Kč
celkové zdroje ve výši             184.939.490 Kč
běžné výdaje běžného účtu  152.001.472 Kč
rozpočtová rezerva                       2.000.000 Kč
běžné výdaje fondů                         1.717.000 Kč
kapitálové výdaje                           29.221.018 Kč
celkové výdaje ve výši             184.939.490 Kč
závazné ukazatele rozpočtu v  členění dle 
předloženého a  zveřejněného materiálu 
„Návrh rozpočtu města Tanvald na  rok 
2023“.
■ K majetkoprávním záležitostem ZM:
1/ rozhodlo na základě vydaného a zveřej-
něného záměru prodat pozemkovou par-
celu č. 240/1 (trvalý travní porost) o výmě-
ře 3342 m2 v  katastrálním území Tanvald 
panu Z. za účelem stavby rodinného domu 
pro trvalé bydlení za  kupní cenu ve  výši 
913.950 Kč;
2/ rozhodlo vykoupit:
a/ pozemkovou parcelu č. 412/2 lesní 
pozemek, v  katastrálním území Tan-
vald o  výměře 21962 m2 za  kupní cenu 
347.586 Kč;
b/ pozemkovou parcelu č. 413/2 trvalý trav-
ní porost, v  katastrálním území Tanvald 
o výměře 464 m2 za kupní cenu 2.414 Kč;
3/ rozhodlo pozemkovou parcelu č. 2751 
(ostatní plocha – jiná plocha) o  výměře 
644 m2 v  katastrálním území Šumburk 
nad Desnou v současné době neprodávat;
4/ rozhodlo schválit rozpočtové opatření 
č. 95/2022: 
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                       + 401.478 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  pořízení lesních 
hospodářských osnov ORP Tanvald  
401.478 Kč
5/ rozhodlo schválit koupi nemovitých 
věcí, a to stavby č.p. 294 na pozemku stpč. 
145/1, zemědělského stavení bez čp/če 
na  pozemku stpč. 145/3 a  zemědělského 
stavení bez čp/če na  pozemku stpč. 1598, 
vše k.ú. Tanvald.
■ ZM deleguje v  souladu s  § 84, odst. 2, 
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích,  
ve  znění pozdějších předpisů, na  valné 
hromady obchodních společností s majet-
kovou účastí města následující zástupce:
1. na  valné hromady Severočeské vodá-
renské společnosti a.s. konané v  roce 
2023 pana Mgr.  Vladimíra Vyhnálka, jako 
náhradníka pana Ing. Jana Palmeho;
2. na valné hromady Teplárenství Tanvald 
s.r.o. konané v  roce 2023 pana Ing.  Jana 
Palmeho, jako náhradníka pana Mgr. Vla-
dimíra Vyhnálka;
3. na  valné hromady Nemocnice Tanvald 
s.r.o. konané v  roce 2023 pana Mgr.  Vla-
dimíra Vyhnálka, jako náhradníka pana 
Ing. Jana Palmeho.
Upraveno podle obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů.

Pozvánka na  zasedání zastupitelstva
Jednání zastupitelů města se uskuteč-
ní ve  velké zasedací místnosti radnice 
ve  středu 15. února 2023 od  16 hodin. 

Výběr z  usnesení ze schůze Rady města 
Tanvald konané dne 28. 12. 2022
■ RM 
1/ rozhodla pronajmout společnosti 
Knechtel Trans s.r.o., části pozemkových 
parcel č. 171/4 (ostatní plocha – mani-
pulační plocha) a  171/5 (ostatní plocha 
– manipulační plocha) v  katastrálním 
území Tanvald za  účelem parkování 
kamionu na  dobu určitou od  1. 1. 2023 
do 30. 1. 2023;
2/ schvaluje nájemní smlouvu mezi měs-
tem Tanvald a společností Knechtel Trans 
s.r.o., týkající se pronájmu části pozemko-
vých parcel č. 171/4 a  171/5 v  katastrálním 
území Tanvald za účelem parkování kami-
onu na dobu určitou od 1. 1. 2023 do 30. 1. 
2023 podle předloženého návrhu.
■ RM souhlasí s  pronájmem učebny 
informatiky v  Gymnáziu Tanvald, Školní 
305, Tanvald příspěvkové organizaci Stře-
disko volného času Tanvald na  období od   
1. 1. 2023 do 30. 6. 2023. 
■ RM souhlasí s využitím pozemkových 
parcel č. 654/1 a  č. 654/7 v  katastrálním 
území Šumburk nad Desnou, které jsou 
ve vlastnictví města, v souvislosti s demo-
licí objektu čp. 314 a  čp. 315, Krkonošská 
ul., Tanvald, část Šumburk nad Desnou 
za  podmínek stanovených projektovou 
dokumentací a doporučení odboru rozvo-
je a KV MěÚ Tanvald.
■ RM souhlasí s  uzavřením Dodatku  
č. 2 k  pojistné smlouvě č. 8603550816 – 
pojištění podnikatelů TREND, mezi měs-
tem Tanvald a  Kooperativa pojišťovna, 
a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem 
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8.
■ RM po  projednání žádosti Okresní 
organizace České unie sportu Jablonec n. 
N., z.s. rozhodla poskytnout peněžitý dar 
ve výši 5.000 Kč Okresní organizaci Česká 
unie sportu Jablonec nad Nisou, z.s. a pro-
vést rozpočtové opatření č. 96/2022.

■ RM souhlasí s přijetím: 
• majetku nepatrné hodnoty, to je sou-
bor osobních věcí a  cenností uložených 
v  depozitu Psychiatrické nemocnice Kos-
monosy, se sídlem Lípy 15, Kosmonosy,
• pohledávky ve  výši 12.988 Kč za  Českou 
republikou – Českou správou sociálního 
zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5 
z titulu nevyplaceného starobního důcho-
du, po zemřelé paní K.
■ RM schvaluje v  souladu s  ustanove-
ními § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o  roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění, rozpočet na  rok 2023 
a střednědobý výhled rozpočtu:
1) Mateřské školy Tanvald, U  Školky 579, 
příspěvková organizace
2) Základní školy Tanvald, Sportovní 576, 
příspěvková organizace
3) Masarykovy základní školy Tanvald, 
Školní 416, příspěvková organizace
4) Základní umělecké školy Tanvald, pří-
spěvková organizace
5) Střediska volného času Tanvald, pří-
spěvkové organizace podle předložených 
návrhů.
■ RM souhlasí s  pokácením javorů 
nacházejících se na  pozemkové parcele 
č. 2618 v  k.ú. Šumburk nad Desnou podle 
odborného posudku Ing. Korytáře,  Agen-
tura ochrany a  krajiny ČR, Regionální 
pracoviště Liberecko s tím, že dřevo bude 
použito pro potřeby města nebo prodáno 
dle platného ceníku.
■ RM schvaluje pracovní plán Rady měs-
ta Tanvald na I. pololetí 2023 dle předlože-
ného návrhu.
Upraveno podle obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů.
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Senior klub II Tanvald Výšina
Vás zve ve čtvrtek 9. února od 16 hodin 
do  prostor Rodinného centra Maják, 
U Školky 579, Tanvald Výšina, na před-
nášku Detoxikace s paní Lýdií Elicero-
vou, poradkyní pro zdraví. Pročištění 
těla jako prevence před nemocemi. 
Káva, čaj, něco sladkého, popovídáme...
(více na straně 16)

Senior klub I. Šumburk 
Vás zve v  úterý 21. února od  15 hodin 
do  hasičské zbrojnice dobrovolných 
hasičů, Tanvald Šumburk n. D., na bese-
du Vzpomínka na  zmizelá místa Tan-
valdu (další část). Na  setkání se těší 
Miroslav Dušek. (více na straně 16)

V únoru 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!)

Jaroslava Pavlátová
Věra Špidlenová
Jaromír Stejskal
Ludmila Wabnitzová
Barbora Fečová 
Otto Šírek
Jiřina Hoffmanová

Miroslava Vernerová
Miloslav Buchar
Václav Vilda
Zdeněk Hermoch
Dušan Vavro
Alena Marousková
Jaroslav Drbal

Danuše Beldová
Michal Ševčík
Jaroslava Valentová
Naděžda Bulířová
Jan Nohejl
Jaroslav Duštíra

Ohlédnutí za Vánocemi •

Vánoce jsou už nějakou dobu za  námi, 
ale vzhledem k velkému množství prosin-
cových akcí a dřívějšímu datu uzávěrky se 
nedostaly do minulého čísla zprávy o dvou 
krásných akcích speciálně připravených 
pro obyvatele Penzionu Šumburk 593 
a  Domu s  pečovatelskou službou Šum-
burk. 614. Každoročně se obyvatelé v těch-
to dvou zařízeních těší na  předvánoční 
setkání se starostou, místostarostou, 
vedením Tabysu a vedoucí Oddělení soci-
ální práce a  sociálních služeb. Je to taky 
jedna z  mála příležitostí, kdy se mohou 
spolu setkat všichni i  jako obyvatelé zaří-
zení. Letos měli možnost poznat i nového 
místostarostu Jana Palmeho na setkáních 
6. a 14. prosince.

Celá odpoledne se nesla ve  svátečním 
duchu a  s  dobrým občerstvením došlo 
i  na  přípitek!  Všichni přítomní se dobře 
bavili, zástupci města si postupně popoví-

dali s obyvateli zařízení, a s nimi si i zazpí-
vali. 

V DPS č. 614 se paní Žáková zase jednou 
po  dlouhé době pochlubila harmonikou 
a šlo jí to náramně. A když se zpívaly staré 
české písničky, všichni se připojili, ale slo-
va dalších slok se spíš „chytala“ a domýšle-
la. Pro mne největším překvapením bylo, 
že až do  poslední sloky si slova pamato-
vala a zpěv vedla dvaadevadesátiletá Olga 
Froschová, nejstarší přítomná obyvatelka.  
Ta sama se tomu velmi divila, jak je možné, 
že ještě zná opravdu všechna slova, když si 
jinak nic nepamatuje. 

Tak budeme doufat, že si všichni budou 
aspoň pamatovat tato hezká předvánoční 
odpoledne a těšit se s námi na další příle-
žitost k setkání.                                                   -ali-

Víno, ženy zpěv… •
Tři slova v nadpisu jsou součástí anakre-

ontské poezie podle řeckého básníka Ana-
kreóna ze 6. století př. n. l. Tato slova mají 
demonstrovat radost a veselí. A to byl přes-
ně ten důvod, proč bylo v úterý 13.prosince 
v  seniorském klubu Tanvald – Šumburk 
tak veselo. Žen tam byla převaha, místo 
vína bylo šampaňské a  zpěvu bylo, až se 
hory zelenaly. Bylo příjemné, že si babičky 
a  dědečkové našli v  tom předvánočním 
shonu čas a přišli se pobavit. Nebyli na to 
rozhodně sami! Nejdříve jim zazpívaly 
děti z Mateřské školky Wolkerova a mohu 
říci, že nejedno oko bylo zvlhlé dojetím. 
Následně jim úsměv na  tváři vyvolal 
místostarosta Jan Palme, který senio-
rům předal krásné dárečky, které vyrobili 
šikulové ze Střediska volného času. A pak 
už všichni nedočkavě čekali na avizované 
překvapení. Ono to tedy zase tak velké 
překvapení nebylo, protože tak, jako každý 
rok přišel pan doktor Drobník se svými 
nástroji. Samozřejmě, že ne doktorskými, 
ale hudebními! Jedna koleda střídala dru-
hou a  všichni si svorně zazpívali. Škoda 
jen, že ten čas tak rychle utekl! Na závěr si 
všichni popřáli krásné svátky s příslibem, 
že po Novém roce se sejdou zas.

-vlakod-

Senioři nechtějí být pozadu •
Novinky ve  světě mobilních telefonů – 

přednáška s  panem Danielem Šimkem, 
majitelem prodejny SK mobil Tanvald, 
v  RC Maják. Po  úvodní diskuzi seniorů 
s  paní Zdenou Synovcovou, mohli senio-
ři shlédnout video s  ukázkami různých 
druhů mobilních telefonů vhodných pro 
seniory. Poté se senioři, kteří si donesli 
svoje mobilní telefony, dozvěděli od  pana 
Daniela Šimka o nových funkcích v mobil-
ních telefonech a jak je používat. Přednáš-
ka byla velmi zajímavá a senioři odcházeli 
zase o něco chytřejší.        Lenka Harcubová
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Dění ve Středisku volného času Tanvald •

Nový rok u nás začal tradičními i novými 
akcemi. Strávili jsme prima dopoledne se 
školáky ze ZŠ Horní Tanvald, kteří si u nás 
užili program plný tvořivých aktivit a her. 
S  několika rodinami jsme vytvářeli talis-
many pro rok 2023 a s táborníky z loňské-
ho „pobyťáku“ jsme se sešli na  tradičním 
vzpomínkovém setkání. 

Zajímá vás, co chystáme na jarní prázd-
niny i na léto? Přinášíme ucelený měsíční 
program a informace o táborech.

Program na únor 2023
6. 2. Keramika pro dospělé (rodiče s dět-

mi). Odpolední keramická dílna. Mode-
lování dle vlastní fantazie. 16.30 – 19.00. 
Přihlášky přes www.svctanvald.cz/akce.

7. 2. Čurbes herna pro batolata s dopro-
vodem. Výtvarné hry a  smyslové akti-
vity pro batolata od  1,5 do  4 let v  duchu 
„Nechte své dítě objevovat svět, ale váš 
domov zůstane čistý.“ Na  každou hernu 
je třeba se hlásit kvůli kapacitě přes sms 
na 606 691 046.

12. 2. Láska prochází žaludkem
Nedělní valentýnská akce. Upečeme si 

pizzu ve  tvaru srdce, připravíme nachos 
s  cheddarovým dipem, ozdobíme krabici 
na  pizzu a  vytvoříme valentýnky. 9.00 – 
13.00. Přihlášky: www.svctanvald.cz/akce.

14. 2. Čurbes herna pro batolata s dopro-
vodem

19. 2. Dětský karneval
Tancování, soutěže o  ceny, volba nejza-

jímavější masky. Hraje DJ Josífek. Od 14.00 
v tanvaldské sportovní hale.

Jarní prázdniny:
20. 2. Výlet do  Domu přírody České-

ho ráje na  program Tajemství netopýří 
jeskyně. Potrénujeme sluch, dozvíme se 
zajímavosti o netopýrech, jednoho si vyro-
bíme. Doprava: vlak. Odpoledne možnost 
zůstat v klubu volného času do 16.30.

21. 2. Výlet do  Národní galerie v  Pra-
ze na  program Na  stopě. Ponoříme se 
do  obrazu J. Schikanedera, staneme se 
detektivy a  pomůžeme objasnit 130 let 
starý zločin. Doprava: linkový bus, metro. 
Kapacita omezena.

22. 2. Nerf aréna s Honzou a Vildou. Nerf 
techniky a  strategie, bitvy – v  tělocvičně 
ZŠ Šumburk. Odpoledne možnost zůstat 
v klubu do 16.30. 

23. 2. Výlet do  IQlandie. Užijeme si den 
v IQlandii. Doprava: vlak. Odpoledne mož-
nost zůstat v klubu do 16.30.

24. 2. Gurmánský „výlet“ do  Asie. 
Ukuchtíme si jarní závitky a čínské koláč-
ky štěstí. Kapacita omezena.

Podrobnosti k  prázdninovému progra-
mu na www.svctanvald.cz, FB profilu Stře-
disko volného času Tanvald a  vývěskách. 
Přihlášky: www.svctanvald.cz/akce. Kroužek hravá výtvarka

Výherci knih v  rámci advetního kalendáře 
výzev klubu volného času Matyáš Müller 
(nahoře) a Monika Mikelová (dole).

27. 2. Keramika pro dospělé (rodiče 
s dětmi). Odpolední keramická dílna - gla-
zování výrobků z  6. 2. Od  16.30 do  19.00. 
Přihlášky: www.svctanvald.cz/akce.

28. 2. Čurbes herna pro batolata s dopro-
vodem

Klub volného času
Otevřený klub pro školáky od  pondělí 

do čtvrtka 13.00 – 17.00. Při čekání na krou-
žek zdarma, jinak za 20,-. Vstup od hřiště. 
Přijďte hrát hry (stolní hry, fotbálek, stolní 
tenis, Xbox…), tvořit nebo si popovídat. 
Vede Eliška Bradáčová. Týdenní program 
na  www.svctanvald.cz, FB profilu Stře-
disko volného času Tanvald a Instagramu 
svc_tanvald.

Výtvarně literární soutěž na téma „Svět, 
v  jakém chci žít“. Po  covidovém přeru-
šení navazujeme na  tradici výtvarných 
soutěží v  rámci Tanvaldského hudebního 
jara. Prosíme děti, aby se zamyslely nad 
tím, jak by měl vypadat svět, ve kterém by 
chtěly žít, a o tuto svoji fantazii se s námi 
podělily. Podrobnosti k  soutěži na  www.
svctanvald.cz, našem FB profilu a v letáčku 
rozeslaném do škol. Uzávěrka: 13. 4. 2023. 
Nejzdařilejší práce vystavíme ve foyer kina 
v rámci THJ. Na všechna dílka se moc těší-
me!

Letní tábory 2023
Připravujeme 9 příměstských a 1 pobyto-

vý tábor. Ten se letos odehraje v penzionu 
Sportturia v  Lužických horách v  termínu 
19. – 25. 8. 2023. Více v příštím TZ.

Příměstské tábory:
Malé švadlenky I  10. – 14. 7. Jehelníček, 
taška, polštářový mazlíček, sukně i  jiné 
modely – nastřihneme a  ušijeme. Pojďte 
se učit šít v ruce i na strojích.
Kutilský 10. – 14. 7. Baví tě práce se dře-
vem? Chtěl(a) bys vyzkoušet pilu, vrtačku 
i jiné nástroje? Přihlas se na kutilský tábor 
v duchu jizerskohorských pašeráků.
Detektivní 17. – 21. 7. Tábor pro zvídavé 
děti. Budeme řešit zapeklité úkoly, roz-
krývat záhady, pojedeme na  únikovku, 
vyzkoušíme kriminalistické techniky. Zve 
sám Sherlock Holmes.
Výtvarný 17. – 21. 7. Ponoříme se do  světa 
příběhů a  krásných ilustrací. Vyzkoušíme 
zajímavé techniky, budeme experimentovat 
s multimédii, poznávat ilustrátory, tvořit.
Letní hudebně výtvarný ateliér 24. – 28. 7. 
Náplň bude upřesněna.
Gurmánský 31. 7. – 4. 8. Nahlédneme pod 
pokličku kuchyní nejrůznějších koutů svě-
ta. Pojďte vařit s námi!
Přírodovědný v  Jesenném (termín bude 
upřesněn). Budeme chodit do lesa na prů-
zkum, hrát hry, tvořit. Naučíme se šetrně 
chovat k  životnímu prostředí. Vypravíme 
se do Domu přírody.
Malé švadlenky II 21. – 25. 8. Náplň jako 
Malé švadlenky I.
Toulavé boty 28. 8. – 1. 9. Poznáme hrady, 
zámky a  zříceniny našeho kraje. Výle-
ty budou zpestřeny kvízy za  keramické 
botičky.

Za SVČ Tanvald Alena Bartovská
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Kulturní akce
v únoru 2023 •
Čtvrtek 2. 2. od  19 hodin
v Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald
Cestopisná přednáška Radky Tkáčikové: 
Karákorám
Trek pod druhou nejvyšší horu světa K2 
v  divokém a  nespoutaném Karákorámu. 
Ledovec Baltoro, majestátní štíty Broad 
Peaku, Masebrunu a osmitisícovka Nanga 
Parbat v nejzápadnějším výběžku Himalájí 
a těžký život místních lidí. Karákorám Hig-
way podél majestátní řeky Indus. V druhé 
části Vás zavedeme pod nejvyšší horu 
světa Mount Everest do  Nepálu, která je 
přístupovou trekovou trasou absolutním 
protipólem trasy pod K2.
Vstupné: 80 Kč

Čtvrtek 9. 2.od 19 hodin
v Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald
Než přijde doktor
DS E. F. Burian Tanvald uvádí hořkou 
komedii na  motivy francouzské komedie, 
kterou soubor nastudoval v covidové době. 
Vhodné až od 12 let. 
Vstupné: 80 Kč, pro majitele Senior pasu 
50 Kč. Předprodej v  pokladně kina nebo 
možnost rezervace na  odkazu www.tan-
vald.cz nebo www.disdata.cz.
(více na protější straně)

Další akce:  
Sobota 18. 2. od 20 hodin
ve Sportovní hale Výšina
Ples města Tanvaldu
K tanci a poslechu hraje Taneční orchestr 
Vladimíra Janského. Předprodej vstupe-
nek v Infocentru v Tanvaldě od 23. 1. 2023. 
Vstupné: 200Kč
(více na straně 15)

Neděle 19. 2. od 14 hodin
ve Sportovní hale Výšina
Dětský karneval
Soutěže masek o  ceny, občerstvení, hud-
ba. Hraje DJ V. Josífek
Masky vstup zdarma, ostatní 50 Kč
(více na straně 10)

Připravujeme na březen
v Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald:

Čtvrtek 2. 3. od 18 hodin
Představení  Sněhová královna   DS Vojan 
Desná - Mladá haluz (pohádka)
(více článek Divadlo žije)

Neděle 5. 3. od 10 hodin
Michal Nesvadba. Představení pro děti. 
Vstupenky pouze na www.ticketportal.cz.

Čtvrtek 16. 3. od 19 hodin
Divadelní představení Sexem ke štěstí 
Hrají Martina Hudečková, Vladimír Krati-
na, Jitka Ježková a Vilém Údatný.

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

Úterý 7. 2. v 9:45 hod.
Návštěva pracovnic VZP v Majáku, které 

nás poinformují, jaké bonusy a  příspěvky 
lze u VZP čerpat v r. 2023.
Čtvrtek 9. 2. v 16 hod. Senior klub Výšina II

Povídání s  Lýdií Elicerovou na  téma 
detoxikace, pročištění těla jako prevence 
před nemocemi. K  tomu káva, čaj a  něco 
na zub...
Úterý 14. 2., od 16 hod.

Povídání s  Miluškou Mihalíkovou 
na  téma Jak si zpříjemnit život pomocí 
Bachových květových esencí.

Připravujeme: workshop macramé 
(drhání), povídání na  téma komunikace 
s nejmenšími, setkání s fyzioterapeutkou, 
vystoupení dětí MŠ, burza jarního obleče-

ní, možná bude i divadýlko pro nejmenší…
Pro aktuální informace o  akcích sle-

dujte náš web, facebookovou stránku 
a e-mail !

Pomalu se rozbíhá seriál „Ten dělá to 
a ten zas tohle“, kdy se setkáváme, učíme 
se novým dovednostem, předáváme si 
zkušenosti, a hlavně se vidíme a můžeme 
popovídat. V  únorovém dílu se setkáme 
s  Péťou Tomšovou a  budeme vyrábět 
macramé, drhání. Jde o  ruční vázání 
šňůrek, přízí, ze kterých se jednoduchým 
způsobem bez jehlic a háčků splétají uzly 
a vznikají různé tvary vzorů. 

A  vy, přidejte se k  nám! A  ať už háčku-
jete, pletete, vyšíváte, malujete kraslice či 
obrazy nebo tvoříte svíčky, šperky, vyrábí-
te domácí kosmetiku, rádi se příště přiučí-
me tomu, jak se to dělá. Pro bližší informa-
ce a pro termín macramé sledujte fb, web 
nebo se ptejte Libušky, tel. 774  825  085, 
nebo Lenky, tel. 739 054 465.

Ano, divadla už zase 
fungují tak, jak mají, a  to 
nejen ta profesionální. 
V České republice se veli-
ce daří i  divadlu ochot-

nickému a troufám si tvrdit, že je na veli-
ce vysoké úrovni. V  naší oblasti máme 
mnoho takových divadel a nejedno z nich 
dosáhlo i na metu nejvyšší, tedy na Jirás-
kův Hronov, což je žatva toho nejlepšího, 
co se v naší republice v amatérském diva-
delním umění událo.

Proto se Městská kulturní kancelář Tan-
vald spolu se Seniorskými kluby rozhodla 
zařadit cyklus ochotnických představení. 
Prostor dostanou ochotníci nejen z blízké-
ho okolí, ale i ze vzdálenějších koutů naší 
republiky.

Představení se budou konat vždy 
na  začátku měsíce a  většinou to budou 
čtvrteční večery. Tak si to nezapomeňte 
pohlídat!

Jako první otevře tento cyklus domá-
cí soubor E. F. Buriana. A  bude to hned 
premiéra! Přináší nám v  režii Vlastimila 
Hozdy komedii Než přijde doktor. Bude 
to hra na  motivy francouzské komedie 
a  zavede nás do  prostředí čekárny před 
ordinací lékaře. Tedy téma, které zná vět-
šina z  nás. A  kdo ví, možná vám některé 
dialogy leccos připomenou.

Březnové představení uvede soubor 
Vojan Desná – Mladá haluz, který je už 
na tanvaldském jevišti také jako doma (Ať 
žijí duchové, Zubatá story, Úžasná svatba, 
Natěrač…). Přichází tentokrát s pohádkou, 
ale určitě si přijdou na své i dospělí divá-
ci. Vždyť kdo by neznal H. CH. Andersena 
a  jeho Sněhovou královnu? Najdete v  ní 
vše, co má správná pohádka mít. Dobro se 
utká se zlem, cestou potkáte víly, květinář-
ku i upovídaného havrana. Nebude chybět 
ani zlý ďábel a trochu zmatení loupežníci.

V dubnu k nám zavítá nově vzniklý sou-
bor SMRŽ ze Smržovky, tedy od  dalších 
sousedů. Přiveze komedii Ach, ta něha 
našich dam! Pravda, komedie bude trochu 
černější a bude mít zápletku téměř detek-
tivní, ale o smích nebude nouze. Režii má 
Jana Kouřilová. 

A v květnu u nás opět přivítáme soubor 
z  Desné, který se však představí s  hrou 
z  úplně jiného soudku. K  smíchu tento-
krát moc důvodů nebude, ale zato vás 
bude mrazit ještě když půjdete domů. Hra 
se jmenuje Kyanid o  páté a  režie se ujal 
Lukáš Frydrych.

Divadelní sezónu před prázdninami 
uzavře soubor z  Lučan nad Nisou, takže 
také vzdálenost, co by kamenem dohonil 
a  zbytek doběhl. Soubor L.S.D. není třeba 
představovat, také už u nás několikrát hrál 
(Hrobka s vyhlídkou, Strašidlo Cantervill-
ské, Rozmarný duch…). Tentokrát přiveze 
třeskutou komedii Na správné adrese.

Myslím si, že se máme všichni na co těšit 
a  každý si vybere. Jako bonus chystáme 
ještě překvapení. Na  každém představení 
bude vylosován jeden divák, který bude 
odměněn malým dárkem a  volnou vstu-
penkou na další představení. 

Setkání se stejně naladěnými lidmi, kul-
turní zážitek a ještě dárek! To už stojí za to, 
ne?

Zapište si do kalendáře:
9. 2. od 19 hod. - Než přijde doktor
DS E.F.Burian Tanvald (komedie)
2. 3. od 18 hod. – Sněhová královna
DS Vojan Desná -Mladá haluz (pohádka)
6. 4. od 19 hod. – Ach, ta něha našich dam! 
DS SMRŽ Smržovka (černá komedie)
4. 5. od 19 hod. – Kyanid o páté - DS Vojan 
Desná - Mladá haluz (komorní drama)
1. 6. od 19 h. – Na správné adrese
L.S.D. Lučany n. N. (bláznivá komedie)

Za pořadatele zve Vlaďka Koďousková

Divadlo žije! •
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Oslovila jsem úspěšnou atletku Barbo-
ru Štejfovou, která spolu se svou mladší 
sestrou Zuzkou reprezentuje nejen Tan-
vald, či TJ Liaz Jablonec, ale celou Českou 
republiku. Povídání to bylo velice milé 
a  rozhovor se sympatickými děvčaty pří-
jemně plynul.

Hod kladivem… to není úplně běžná disci-
plína. Co vás k tomu vedlo?

B: Chodila jsem na  ZŠ do  Tanvaldu 
do sportovní třídy. V 7. třídě na atletických 
závodech v  hale, kde jsem šla kouli a  běh 
na 60 m, si mě všiml můj trenér, u které-
ho jsem do dnes. Přišel za mnou s tím, že 
ve mně vidí potencionál a jestli bych u něj 
nechtěla trénovat, a  tak začala má cesta 
v atletice.

Z: Dělaly jsme se ségrou obě běžky, když 
pak přestala a  začala se věnovat atletice, 
tak jsem u nich ještě chvíli vydržela, pak se 
mi ale začalo líbit, co dělá, a chtěla jsem to 
zkusit taky.
Kde jste začaly trénovat?

B: Začala jsem v  Srnčím dole v  Jablon-
ci, ale současně jsem chodila do  Desné 
do atletického oddílu, kde byla super par-
ta. První roky jsem za TJ Desná i závodila. 
Bylo to na popud trenéra, jelikož trénoval 
o dost starší děti, tak jsem chodila dvakrát 
týdně k  němu a  jednou týdně do  Desné, 
abych si taky mohla užívat svých vrstevní-
ků.

Z: Začala jsem v Srčním dole a také cho-
dila na tréninky do Desné.
Věnujete se i  jiným sportům, či jiným 
zájmovým činnostem, nebo je kladivo vaše 
jediná priorita?

B: Miluju sport celkově a  baví mě snad 
úplně všechno, ale jelikož máme tréninky 
každý den kromě neděle, tak toho času 
na  víc moc není. V  mém věku je už důle-
žité se specializovat, ale občas si zahraji 
volejbal nebo vezmu do  ruky kouli nebo 
disk, ale to je spíš doplnění k  tréninkům, 
aby nebyly tak jednostranné.

Z: Já jsem docela i  kreativně založená, 
takže když mám čas, tak ráda něco tvořím. 
Taky hraju od 10 let na klavír, kterému se 
snažím věnovat co nejvíce z volného času, 
i  když skloubit to se školou a  tréninky je 
náročné.
Kde trénujete v současné době?

B+Z: Trénujeme v  Jablonci nad Nisou 
a závodíme za TJ Liaz Jablonec.

Něžné dívky a kladivo? •
Máte společného trenéra? Kdo vás trénuje?

B+Z: Trénuje nás Vladimír Maška (český 
rekordman v  hodu kladivem). Trénujeme 
společně, ale trenér se vždy snaží všem 
věnovat individuálně hlavně v technice.
Jaké byly vaše úspěchy v minulém roce?

B: Minulá sezóna pro mě byla dost 
náročná, hlavně po  psychické stránce. 
Za svůj největší úspěch považuji mezistát-
ní utkání v  Karpaczi, kde se mi podařilo 
hodit 65,20 m, což mě posunulo na 3. mís-
to juniorských světových tabulek.

Dále se mi povedlo vyhrát MČR junio-
rek a  MČR do  22 let. Na  dospělém MČR 
jsem skončila na  4. místě. Vrcholem mé 
sezóny mělo být mistrovství světa juniorů 
v  Kolumbii, ale bohužel jsem nedokázala 
postoupit z  kvalifikace a  skončila jsem 
na 14. místě.

Z: Já si tuto sezónu velmi užila, a i se mi 
dařilo. Za  největší úspěch považuji bron-
zovou medaili z Evropského olympijského 
festivalu mládeže v  Baňské Bystřici. Také 
se mi povedlo vyhrát MČR v  dorostenec-
ké kategorii a  mezistátní utkání, které se 
konalo v Maďarsku.
Jakou školu děláte a jak jde skloubit tento 
sport se školou?

B: Momentálně čekám na  svůj odlet 
do  Ameriky, kde budu studovat psycho-
logii na  univerzitě Virginia Tech ve  státu 
Virginie. Jedu tam na  sportovní stipendi-
um, tak předpokládám, že podmínky pro 
sportovce budou úžasné a  profesoři nám 
budou vycházet vstříc.

Z: Já jsem na  sportovním gymnáziu 
Dr.  Antona Randy v  Jablonci a  jsem tam 
moc spokojená. Máme tréninky propojené 
se školou, takže se to dá zvládat. Jediné, 
co je velmi náročné, je škola už od 7 hodin 
ráno.
Máš, Báro, představu, co bude studium 
v zahraničí obnášet?

B: Myslím, že to bude hodně nároč-
né, než si zvyknu. Přeci jen budu dale-
ko od  všeho, co znám, ale jsem ráda, že 
mám takové možnosti. Samozřejmě, že 
tam jedu s  nějakou představou, ale těžko 
odhadnout, co vše mě tam čeká.
A co na to rodiče?

B: Oba dva jsou velmi podporující, co se 
sportu týče. Jsou rádi, že získám nové zku-
šenosti a naučím se pořádně jazyk. Mam-
ka to nese trošku hůř, že mě nebude mít 
doma, ale slíbila jsem, že tam nezůstanu 
a po 4 letém studiu se vrátím domů.
Budeš se moci podívat domů a eventuelně 
se tu zúčastnit i nějakých závodů?

B: Domů budu jezdit po každém semest-
ru zhruba na  2 měsíce. Vrátím se v  půlce 
června, což znamená, že bych měla stih-
nout hlavní závody i tady v ČR.
Koho bys v tom případě reprezentovala?

B: Budu zůstávat v jabloneckém oddíle TJ 
Liaz.
Byly jste zvyklé trénovat spolu? Budete si 
asi chybět, že?

B: Popravdě ségra mi bude chybět ze 

všech nejvíc. Máme spolu hodně blízký 
vztah a  je mi obrovskou oporou ve  všem, 
co dělám. Byly jsme zvyklé spolu trávit celé 
dny včetně tréninků.

Z: Mám to stejně jako Barča. Myslím, že 
bude těžké si zvyknout, že spolu nejsme 
každý den, ale je super, že máme hodně 
možností, jak zůstat ve spojení.
A co další plány do budoucna?

B: Momentálně se soustředím na  Mist-
rovství Evropy do 22 let, které je příští rok 
ve  Finsku, ale větší plány do  budoucna 
zatím nemám. Čekají mě velké změny, tak 
uvidíme, jak na ně budu reagovat.

Z: Můj plán na  příští sezónu je opět 
Evropský olympijský festival mládeže, 
který se tentokrát koná v  Mariboru. Ráda 
bych navázala na úspěch z této sezóny, tak 
uvidíme, jak se vše vydaří.
Děkuji za rozhovor a přeji vám oběma hod-
ně úspěchů.

Vlaďka Koďousková

Městská knihovna •
Noc s  Andersenem 
bude 31. 3. až 1. 4. 
Přihlašovat se můžete 
osobně v naší knihovně. 
Neváhejte, počet spa-

cích míst je omezen. Přihlásit se mohou 
naši čtenáři ve věku 7-11 let.

„Řeč je duše a  vědomí národa.“ (cita-
ce ČAPEK, Karel. Marsyas: čili Na  okraj 
literatury (1919-1931). 4. vyd., v  ČS 1. vyd. 
Praha: Československý spisovatel, 1971. 
185 s. Dílo bratří Čapků). Výstava knižních 
titulů z  našeho fondu k  Mezinárodnímu 
dni mateřského jazyka vyhlášenému 
UNESCEM dne 21.2. 1999 ve  vstupní části 
knihovny.

-knih-
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Svatoštěpánský koncert v kostele v Horním Tanvaldě •
V  pondělí 26. prosince se v  kostele sv. 

Petra a  Pavla na  Horním Tanvaldě otřá-
saly okenní tabulky pod zpěvem známé 
gospelové zpěvačky Leony Gyöngyösi 
a Harmonia Tanvald. Tento společný pro-
jekt pod názvem Gospel night měl premi-
éru v Betlémské kapli v Praze 18. 12. a poté 
i na Horním Tanvaldě při druhém ročníku 
Svatoštěpánského benefičního koncertu, 
který pořádá spolek Zachraňme tanvald-
ské kostely. Zazněly známé písně jako Sis-
ter Act, Oh, happy day nebo Tears in Hea-
ven. Koncertem prováděl Jan Žíla. Výtěžek 
z koncertu poputuje na transparentní účet 
spolku, který shromažďuje prostředky 
na záchranu krovu zdejšího kostela. Tímto 
koncertem spolek završil svou celoroční 
činnost a přislíbil všem návštěvníkům, že 
se za rok opět sejdou na dalším, již třetím 
Svatoštěpánském koncertě.

Foto: Martin Jakoubek
-red-

Boccia klub Tanvald •
V  sobotu dne 7. 1. 2023 se po  delší 

odmlce způsobené covidem uskutečnil 
novoroční turnaj v  halové boccie v  Mar-
šovicích. (Boccia  je  sport  podobný fran-
couzské  pétanque  určený lidem s  vážný-
mi poruchami hybnosti pozn.red.)

Účast byla hojná, zúčastnilo se celkem 10 
týmů z různých koutů LBC kraje. Náš tým 
Boccia klub Tanvald ve složení: Petr Havel, 
Jitka Hochová a  Marek Pavlíček se umís-
til na  skvělém 2. místě. Inu slovy mistra: 
,,Takový úspěch jsme opravdu nečekali.“

Po  dohodě s  panem starostou Vyhnál-
kem plánujeme uspořádat někdy v dubnu 

Letošní 21. ročník masopustního prů-
vodu sice naváže na  dlouholetou tradici, 
ale v  něčem bude trochu jiný. Tak hlavně 
se nebude konat na masopustní úterý, ale 
až následující sobotu 18. 2. 2023, aby si ho 
mohli užít i ti, co v týdnu musí být v práci. 
Vyjde se jako vždy ve 14 hodin od radnice 
a za všeobecného veselí se půjde městem 
až k hasičské zbrojnici. A tam bude účast-
níky čekat další novinka. Tu tradici tedy 
budeme muset trochu „ošulit“, protože už 
bychom v  této době měli držet půst, ale 
snad nám to bude prominuto. Kdo by totiž 
odolal pozvání šumburských hasičů, kteří 
připravili bohaté občerstvení! Každo-
pádně příležitostí, jak nabrat síly na  celý 
rok, bude mnoho. A  aby těch přijatých 
kalorií nebylo příliš, dostaneme příleži-
tost je hned spálit při tanci. K němu nám 
bude hrát hudební skupina DONAHA! Tak 
nachystejte masky, vezměte všechny mož-
né nástroje, vřískadla, bouchadla i píšťalky 
a přijďte se pobavit! (více na straně 15)

Srdečně vás zve KČT Tanvald a SDH Tan-
vald – Šumburk. 

-red-

Masopust •
Navodit vánoční atmosféru, když se 

na  větvích stromů třpytí sněhové vločky 
a  všude dokola jsou bílé závěje, to není 
žádné umění. Ale dokázat to, že desítky 
lidí v  prudkém dešti prochází kalužemi 
a přitom si pobrukují koledy a usmívají se 
při vystoupení promoklých účinkujících, 
to je skoro zázrak. A přesně to se poslední 
prosincový čtvrtek stalo. 

Z  nebe se lily proudy vody, ale Vánoční 
svařák fungoval tak, jak měl. Z pódia zněly 
koledy, ve  stáncích vonělo svařené víno, 
klobásy i jelení guláš. Kromě nejrůznějších 
laskomin si návštěvníci mohli zakoupit 
i  nápadité výrobky z  dílen Střediska vol-
ného času a Rodinného centra Maják. Aby 
nikdo nebyl na pochybách, že Vánoce jsou 
skutečně za dveřmi, hned u vchodu byl při-
praven betlém s živými ovečkami a Štědré 
báby rozdávaly dobroty. Zahájení se ujal 
starosta města Vladimír Vyhnálek a  celé 
dění i nadále komentoval. O hlavní zábavu 
se postarali zpěváčci z  celého Tanvaldu 
z jednotlivých školek, škol i ZUŠ a pro sta-
tečné vytrvalce na  závěr vystoupila sku-
pina Makule. Velký dík patří sponzorům 
např. 4SOFT, pekařství Mašek i  Knechtel 
Trans, kteří přispěli ke zdárnému průběhu 
celé akce. A  samozřejmě nesmíme zapo-
menout poděkovat pořadatelům, všem 
účinkujícím, prodávajícím, technickým 

Svařák 2022 se deště nezalekl •

službám města Tanvald, ale hlavně všem, 
kdo přišli, protože bez nich by všechno to 
úsilí nemělo smysl. Hrdinové byli všichni 
zúčastnění, ať vystupující, tak přihlížející. 
Déšť, zima, mokro… a přesto všichni vydr-
želi a  podali neuvěřitelný výkon. Všem 
moc děkujeme a doufáme, že za rok už se 
podaří i to počasí!

-vlakod-

podobný turnaj i u nás v Tanvaldě ve spor-
tovní hale. Všichni jste srdečně zváni.

Za celý tým Petr
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Jubilejní předvánoční sraz rodáků v roce 2022 •

V předvánočním čase se sešlo na Park-
hotel Smržovka padesát rodáků z  obou 
břehů údolí Kamenice.

Řeka Kamenice vždy spojovala části 
města Smržovky a  Tanvaldu, které jsou 
propojeny několika mosty po  průtoku 
řeky. Mosty přes Kamenici umožnily spo-
jit části měst pro školní docházku, kama-
rádství, sport, kulturu, zábavu i vytvoření 
společné rodiny. Jako rodáci se cítíme být 
doma v  našem mikroregionu Smržovky 
a Tanvaldu. Letošní setkání prověřilo stá-
lou chuť a  potřebu se setkávat. Dvouletá 
vynucená výluka covidu nás naopak orga-
nizačně povzbudila ve  snaze pokračovat 
v  tradici setkání napříč dalšími gene-
racemi rodáků a  spolků. K  setkání jsme 
vybrali místo v  restauraci se souhlasem 
majitelů manželů Bonnanových na Park-
hotelu Smržovka. Zúčastnil se vzácný 
host Miloš Morávek, jako pamětník a stá-
lý aktivní člen sáňkařů Smržovka. Jeho 
počátky a  paměti byly na  bobové dráze 
v  Tanvaldu, kde nás seznámil s  původní 
tratí a  konstrukcí dráhy. Připomněl veli-
ký podíl na  realizaci dráhy a  týmového 
zabezpečení firmou TOTEX Tanvald. Vět-
šina rodáků na  bobové dráze vyzkoušela 
vlastní sáně s jízdou na ledu. Bobová drá-
ha prošla celkovou rekonstrukcí a dřevě-
né mantinely se nahradily stavbou z cihel 
a betonu. V dané době se vytvořila největ-
ší členská základna bobistů v  Tanvaldu, 
kde sbírali úspěchy na  stupních vítězů 
doma i  v  zahraničí. Připravovaly se další 
plány k  prodloužení bobové dráhy, ale 
k  realizaci už nedošlo z  důvodů vyšších 
nároků a požadavků na uměle chlazenou 
dráhu pro pořádání závodů a mistrovství. 
Současně se v  našem kraji rozšiřovala 
členská základna sáňkařů na  Smržovce. 
Také sáňkařský  oddíl Smržovka se dal 
do  rekonstrukce původně dřevěné sáň-
kařské dráhy za  betonovou konstrukci, 
vynesenou po celé dráze na pilířích. Svě-
tovým unikátem dodnes nepřekonaným 
je zatáčka 400 stupňů. Stavba na  pilí-
řích byla záměrně plánovaná na  montáž 
chlazení po  celé délce tratě. Jelikož mis-
trovství světa se už jede pouze na  umělé 
dráze s chlazením. Přírodní dráha už není 

zařazena do  soutěže mistrovství světa. 
Základna (Sáně Smržovka) měla hned 
několik vrcholových závodníků nomino-
vaných na mistrovství světa a oceněných 
i zlatými medailemi. 

Úspěchy závodníků vedly k  rozhodnutí 
žádat sportovní svaz o  investici na  chla-
zení závodní dráhy, kvůli prodloužení 
tréninkové sezony v  jarních měsících. 
Bohužel, svaz sportovců se přikláněl 
k  požadavku investice sáňkařské dráhy 
na  Slovensku v  Tatrách. Vzájemný spor 
se vlekl tak dlouho, až nedošlo k investici 
nikde. Smržovští sáňkaři ale začali upra-
vovat sáně na  kolečkový pojezd. Tím si 
uměli prodloužit zimní sezónu do teplej-
ších dnů. Každý sport vyžaduje investice 
a sponzory. Když zanikly národní podniky, 
které do sportu investovaly nemalé část-
ky, docházelo velmi pomalu na transfor-
maci sponzorských darů. To velmi omezilo 
udržitelnost sportovní základny mladých 
začínajících juniorů. Přesto má sportovní 
klub (Sáně Smržovka) stále aktivní člen-
ské legendy, kteří se snaží udržet historii 
sáňkařského   klubu dodnes. Alespoň 
jednou ročně pořádají celorepublikové 
závody amatérů na  saních se startem 
pod Černou Studnicí a  cílem u  lyžařské-
ho vleku Filip. Vzpomínky a  informace 
sáňkaře Miloše Morávka byly bezedné. 
Své vyprávění zpestřil několika vtipnými 
a humornými přiběhly. Tímto mu chceme 
poděkovat za jeho účast na srazu rodáků 
a popřát hodně zdraví do dalších let. 

Dalším bodem programu byly vlastní 
vzpomínky do  začleňování sportovních 
základen a  dosažení jednotlivých úspě-

chů ve  sportu, ale i  v  dalších dobrovol-
ných spolcích, jako hasiči, divadelníci, 
myslivci, zdravotníci Červeného kříže, 
chovatelé, rybáři a  svazarmovští členo-
vé. To vše nás spojovalo a vytvářelo přá-
tele a kamarády. Proto nám nebylo cizí jít 
na zábavu nebo ples do vedlejšího města, 
kde jsme se vzájemně znali. Doma jsme 
byli v celém mikroregionu pod Tanvald-
ským Špičákem a  Smržovskou Černou 
Studnicí ale i  Jiřetínem pod Bukovou. 
Náš kraj byl vždy aktivní v zimních spor-
tech a  poslední dobou i  cyklotrialu. Je 
stále vyhledávaným krajem pro aktivní 
odpočinek. Chceme poděkovat všem, co 
se o udržení sportu aktivně starají. Také 
ale zázemí ubytovací, stravovací a odpo-
činkové areály jsou nezbytné k  vytvoře-
ní udržitelnosti vítězství do  budoucna 
a psaní historie našeho kraje. Již letošní 
sraz rodáků a  aktivních spolků je plá-
nován na  letní období. Děkujeme všem 
účastníkům a  těm, co se pro nemoc 
nemohli dostavit, brzké uzdravení.

Na  příští setkání se těší organizátoři 
Rudolf Papírník a Ivan Vulterýn.

 
Rudolf Papírník

Rok 2022 byl ještě poznamenán covido-
vými opatřeními a  jak se zdá, ještě stále 
není úplně vyhráno. Každý se s  loňskou 
situací vyrovnával jinak. I  v  Tanvaldu 
například k  očkování obyvatelé přistupo-
vali různě a někoho to oslovilo natolik, že 
o  tom napsal báseň. Jednu takovou dnes 
přinášíme. Autor chtěl zůstat v utajení, ale 
i tak mu děkujeme.

Covid
Já jsem prduch starý,

ale chci mít život k mání,
nejsem poseroutka český

a šel jsem na očkování. 

Já neklepal se strachem,
vůbec nebolely vpichy,

a tak teď můžu se smíchem
odhánět ty viry neplechy. 

Já jen prosté přání mám
a myslím i konám logicky,

aby nezůstal tu nám
zlý kovid navždycky. 

Já proto volám vás lidičky, 
neneste si v sobě vinu 
a pojďme teď všecičky 
na posilovou vakcínu!

-šot-

Trochu poezie
nikoho nezabije •
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Zmizelá místa v části ulice Krkonošská •
V minulém článku jsem zmiňoval mís-

ta podél levé části ul. Krkonošská od kři-
žovatky s  ulicí Nemocniční směrem 
ke křižovatce s ulicí Poštovní. V dnešním 
článku se zmíním o  pravé straně této 
části ulice. Než začnu popisovat zmizelá 
místa v  tomto úseku, chtěl bych zmínit 
tragickou událost, která zasáhla prá-
vě tuto část ulice Krkonošská. Jednalo 
se o  protržení přehrady na  Bílé Desné  
18. září 1918. O  samotné tragédii už bylo 
napsáno mnoho, a  tak se zmíním pou-
ze o  dění v  Tanvaldě. Mezi kamenným 
železničním viaduktem a  kovovým 
mostem mezi Tanvaldem a Šumburkem 
nad Desnou přívalová vlna vybudova-
la v  korytě řeky Desná hráz z  kmenů, 
kamení a dalšího materiálu, který hrnula 
s sebou. Tím se voda na zlomek okamži-
ku v  korytě zastavila, zvedla se hladina 
a  voda se přelila do  ulice Krkonošská, 
kudy pokračovala dál. Cestou zaplavovala 
sklepy a  její hladina dosahovala do  výše 
155 cm nad úrovní ulice. K  tomuto se 
dochovala dokumentace pro pojišťovnu. 
Na snímcích vyhotovených šumburským 
fotoateliérem Zeman je červenou čarou 
znázorněna výše hladiny vody, na někte-
rých snímcích je uvedena hodnota výše 
hladiny. Voda s sebou i nadále brala vše, 
co se jí postavilo do cesty. Voda v korytě 
po vylití do prostor ulice už neměla tako-
vou sílu, aby strhla most mezi Tanvaldem 
a  Šumburkem nad Desnou, ale dost síly 
na to, aby olámala kovové zábradlí mos-
tu před domem č.p. 327 (budova bývalé 
spořitelny). Když voda opadla, zbyla tu 
další hráz z  kmenů a  dalšího materiálu 
přineseného vodou, která přehradila 
ulici Krkonošskou. Část vody se vrátila 
do koryta a zbytek pokračoval ulicí Krko-
nošská. V Tanvaldě voda z protržené pře-
hrady způsobila pouze materiální škody. 
Dostupné prameny neuvádějí žádné 
oběti na  životech. Na  odklízení škod 
po katastrofě byli nasazeni váleční zajat-
ci, protože kromě této tragédie zuřila 
první světová válka. Tolik k tragédii, která 
postihla nejen sousední Desnou, kde 
způsobila jednak velké materiální škody 
a  také ztráty na  životech, ale i  několik 
měst a  obcí dále podél toku řeky Desná 
a  řeky Kamenice, kam se zmíněná řeka 
v Tanvaldě vlévá. 

Zpět do  části ulice Krkonošská. Měl 
jsem možnost prohlédnout si mimo jiné 
jeden obraz zachycující starý Tanvald. 
Zde je část ulice popisovaná v  tomto 
článku, vyobrazena jako ulička ohraniče-
ná po obou stranách alejí stromů. V mís-
tě, kde dnes stojí objekt č.p. 234, původně 
hotel Koruna, je nakreslený jediný dům. 
Jednalo se o vodní mlýn. Vodní kolo roz-
táčena tzv. horní voda. Voda dopadala 
na  lopatky kola z  vantroků shora. Voda 
přitékala z  rybníku nad mlýnem. Mís-
to a  tvar hráze rybníka připomíná část 
zakřivené ulice Školní. Dobu výstavby 

vodního mlýna se mi nepodařilo zjistit. 
Ani dobu, do kdy se v mlýně mlelo. Jeden 
z  pramenů uvádí, že budova chlapecké 
školy (dnešní gymnázium) byla postave-
na v roce 1896 na místě bývalé střelnice. 
Ta stála na vysušené bažině po rybníku, 
jehož voda roztáčela kolo mlýna. V  té 
době už mlýn v  provozu být nemohl. 
Na  základech vodního mlýna byl posta-
ven hotel Koruna. Součástí hotelu byla 
i  samostatná budova velkého tanečního 
sálu. Ten byl s  budovou hotelu spojen 
chodbou. V tanečním sále byl provozován 
i biograf až do roku 1930. Vedle tanečního 
sálu býval pozemek patřící majiteli hote-
lu. Zde se pořádaly pravidelné nedělní 
trhy. V  roce 1930 majitelka hotelu pro-
dala pozemek městu a  to zde nechalo 
postavit budovu nového kina. Kino něko-
likrát změnilo své jméno a  nakonec tu 
s  názvem kino Jas Járy Cimrmana stojí 
dodnes. I  na  budově kina se projevila 
změna výšky silnice. Po dokončení stav-
by byly před vchodem do  kina celkem 
čtyři schody. Opravami se silnice stále 
navyšovala a spolu s ní i výška chodníku. 
Dnes je vchod do kina v úrovni chodníku. 

Při pohledu na  čelní stěnu budovy 
bývalého hotelu Koruna je vidět pro-
storné parkoviště. Zde stával dům č.p. 
321. Informace o  domě se mi zjistit 
nepodařilo, snad jen to, že byl zbourán 
v době výstavby nového mostu přes řeku 
Desnou a  přilehlou křižovatku okolo 
roku 1952. 

Na  opačné straně popisované čás-
ti pravé strany ulice stojí dům č.p. 329 
s  prodejnou smíšeného zboží. Vedle 
tohoto stával dům č.p. 380. První zmín-
ka o domě je z roku 1912. Dům si nechal 
postavit Eckert Albert. Mnoho informa-
cí o  domě se nedochovalo. V  roce 1973 
proběhla kolaudace provozovny opravny 
obuvi Obnova ONV Liberec. Dochovala se 
zpráva z roku 1975. Zpráva uvádí, že kro-
mě provozovny se v  domě nachází byty 
čtvrté kategorie. V bytech této kategorie 
jsou suché WC. Byty patřily pod MěNV 
Tanvald odbor výstavby. Ten se rozhodl 
jednu bytovou jednotku modernizovat. 
Modernizace spočívala ve  vybudování 
koupelny a  splachovacího WC. Dům byl 
zbourán v souvislosti s výstavbou nákup-
ního střediska Špičák, s jehož výstavbou 
se začalo v roce 1983.

Posledním domem u křižovatky s ulicí 
Poštovní byl dům č.p. 179. Postaven byl 
někdy před rokem 1840. Původně v něm 
byla textilní manufaktura, později sou-
kromá pošta a  hostinec. V  roce 1961 byl 
dům zbourán. Nějakou dobu zde byla 
prázdná plocha až do  roku 1983, kdy 
na  základech původního domu zapo-
čala stavba obchodního domu Špičák. 
V  budově už nenajdeme samoobsluž-
nou velkoprodejnu potravin. Nicméně 
obchodní dům je zde stále. 

Miroslav Dušek

Na  snímku z  r. 1851 Dolního Tanvaldu je část 
ulice Krkonošská popsaná v  článku stromová 
alej kolem cesty, vodní mlýn ve  spodní části 
snímku a dům č.p. 179 uprostřed

Hráz z  kmenů vytvořená přívalovou vlnou 
z  protržené přehrady mezi železničním 
viaduktem a  mostem mezi Tanvaldem 
a Šumburkem nad Desnou

Přehrazení dnešní ulice Krkonošská kmeny 
a  materiálem přineseným přívalovou vlnou 
před domem č.p. 327

Jediný snímek domu č.p. 321 který se mi 
podařilo nalézt, i když focený zezadu (dům stál 
na  místě, kde je dnes vedle bývalého hotelu 
Koruna velké parkoviště)
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Novinky z komunitního plánování sociálních
služeb mikroregionu tanvaldsko •

V  pravidelných vhle-
dech Vám budeme 
přinášet novinky ze 
sociální oblasti a komu-

nitního plánování. Plánování sociálních 
služeb systémem komunitní práce se 
snaží hledat a  řešit problémy, do  nichž 
se může dostat každý z  nás v  rámci širo-
ké spolupráce lidí z  území - komunity. 
V  nepříznivé situaci, kterou nebudeme 
umět řešit vlastními silami, nám mohou 
pomoci poskytovatelé sociálních služeb 
působící v  Libereckém kraji, především 
pak organizace působící v našem blízkém 
okolí, v Mikroregionu Tanvaldsko. 

V  rámci spolupráce v  sociální oblasti 
nabízí mikroregion hned několik nástrojů:

Katalog sociálních, souvisejících 
a  návazných služeb obsahuje souhrnný 
přehled služeb, které můžeme v  rám-
ci mikroregionu využívat. Služby jsou 
v  katalogu uspořádány podle abecedy, 
vyhledávání v  obsahu jsme vám usnad-
nili rozčleněním služeb do  skupin podle 
jejich zaměření. Katalogy jsou k  dispozici 
na všech obecních úřadech mikroregionu 
a na Sociálním odboru MÚ Tanvald.

Stejný výčet a  charakteristiku sociál-
ních i  souvisejících služeb naleznete také 
na stránkách: www.sostanvaldsko.cz.

Samotné plánování sociálních slu-
žeb na  našem území zprostředkovávají 
Odborné pracovní skupiny, jejichž zamě-
ření vystihuje název:
1. Děti, mládež, rodina, vzdělávání 
2. Senioři, osoby ZTP
3. Osoby sociálně vyloučené a sociálním
 vyloučení ohrožené

Pokud byste se chtěli zapojit do komunit-
ního plánování sociálních služeb v některé 
odborné pracovní skupině, pak kontaktuj-
te koordinátorku komunitního plánování 
na telefonním čísle: +420 606 082 695.

A jak řešit nepříznivou sociální situaci? 
Nebojte se zeptat - základní informace 
poskytují všechny úřady obcí, pobočky 
Úřadu práce ČR, okresní správy sociál-
ního zabezpečení a  samotní poskytova-
telé sociálních služeb. Tyto subjekty vám 
poskytnou konkrétní specifickou pomoc, 
která vede k  řešení nepříznivé sociální 
situace, nebo doporučí, na  koho máte 
možnost se jako občan obrátit. 

Od  ledna 2023 začíná na  Tanvaldsku 
působit nový poskytovatel sociálních slu-
žeb Global Partner Péče, z.ú., který bude 
poskytovat dvě registrované sociální služ-
by:

První z  nich je odborné sociální pora-
denství, v rámci něhož sociální pracovník 
zhodnotí potřeby každého konkrétního 
člověka, který se ocitl v  komplikované 
situaci, s níž si neumí poradit. Sociální pra-
covník například pomůže nastavit pomoc 
a  péči tak, aby člověku umožnila pobývat 
co nejdéle v  jeho domácím prostředí. 
Mimo jiné také může poradit s  žádost-
mi o  příspěvek na  péči, díky němuž lze 
následně hradit platby spojené s využívá-
ním sociálních služeb. Odborné sociální 
poradenství poskytuje Global Partner 
Péče, z. ú. zdarma po  předchozí domluvě, 
a to buď v kanceláři organizace, nebo pří-
mo u Vás doma.

Další poskytovanou službou je osobní 
asistence, která nabízí podpůrné služby 
seniorům, nemocným a lidem se zdravot-
ním nebo kombinovaným postižením.

Osobní asistence jako druhá nová soci-
ální služba pomáhá s činnostmi, které lidé 
sami vzhledem ke svému stavu již nezvlá-
dají. Především se jedná o  činnosti spo-
jené s  hygienou, zajištěním stravy nebo 
pomoc při zajištění chodu domácnosti 
(pomoc s  oblékáním, s  aktivizací - pohy-
bem, s  podáním stravy, běžným úklidem 
atd). Součástí služeb je také třeba vyřízení 
úředních záležitostí, doprovod k  lékaři 
i další služby.

Osobní asistence je pro člověka důležitá 
tam, kde jeho blízcí či rodina už nezvládají 
situaci a  potřebují vypomoci s  péčí o  něj, 
takže je zabezpečený, a přitom dále může 
zůstat ve  známém  domácím prostředí. 
Tato pomoc je poskytována za  úhradu 
dle platné vyhlášky (od  1. 2. 2023 to bude 
155 Kč za hodinu).

V našem regionu působí nejen registro-
vaní poskytovatelé sociálních služeb, ale 
i různé související služby, jako jsou komu-
nitní klubovny, rodinné centrum, dětská 
skupina atd.

Některé sociální služby fungují spoustu 
let, některé se právě rodí na základě zjišťo-
vaných potřeb. V území vznikají například 
nové Dluhové poradny, které pomohou 
s  prevencí zadlužení a  s  procesem insol-
vence. 

Další záměry se připravují, proto Vám 
budeme v  těchto pravidelných „vhledech 
do sociální oblasti“ představovat postupně 
všechny poskytovatele sociálních služeb, 
všechno pozitivní, co je u nás lidem k dis-
pozici a také co je zde nového.

Nemusíte vždy vše zvládnout sami, 
požádat o pomoc není ostuda.

Koordinátor komunitního plánování 
sociálních služeb.

Možná u  vás zazvonili, možná jste je 
potkali v  ulicích. Ano, řeč je o  Třech krá-
lích… 

Letos Tříkrálovou sbírku podpořilo 
Gymnázium Tanvald a  vyslalo své tři 
studenty, aby připomněli starobylou tra-
dici O  narození Božího syna. Tři králové 
navštívili třídy nejen gymnázia, ale i  ZŠ 
Sportovní, Scolarest a  MÚ Tanvald. A  tak 
se stala koleda atraktivním a  důstojným 
zahájením letošního ročníku sbírky…

Hlavní vlna koledování všech tříkrálo-
vých skupinek (a  bylo jich 16!) pak násle-
dovala o den později v sobotu 7. ledna. Část 
výnosu bude věnována na podporu domá-
cího hospicu 14 pomocníků na zakoupení 
polohovatelného lůžka. V  době uzávěrky 
Tříkrálové sbírky nebyly kasičky rozpeče-
těny, o  vybrané částce budeme informo-
vat.

„Jdete koledovat nejen proto, aby se 
pomohlo potřebným, ale dáte také mnoha 
lidem příležitost udělat něco pro druhé. 
Zralý člověk žije pro druhé. Když dělá druhé 
šťastným, sám se stává šťastným“, podotkl 
arcibiskup Jan Graubner. 

Děkuji všem za  přispění do  kasičky 
i za vlídné přijetí koledníků! 

Za Charitu ČR místní koordinátor
M. Hlubučková

Tříkrálová
sbírka 2023 •

VYSÍLÁME 
Z JEŠTĚDU 
V LEPŠÍ 
DIGITÁLNÍ 
KVALITĚ

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

DIGITÁLNÍ  rádio DAB+
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Už zase fandíme! •

Jelikož jsme parta sportovních fandů, 
mrzelo nás, že poslední roky nás nepus-
til covid, respektive opatření v  areálech, 
fandit na  nějaký oblíbený zimní sport 
do zahraničí. Díky ústupu pandemie jsme 
již před pár měsíci naplánovali, že koneč-
ně vyrazíme někam fandit. Konkrétně 
našim hokejistům na  tradiční Švýcarské 
hokejové hry do  Fribourgu. Kamarád vše 
naplánoval i s tím, že bychom se před pří-
jezdem podívali do  Olympijského muzea 
v  Lausanne. Pár dní před odjezdem nás 
ještě překvapil nabídkou jet fandit i našim 
biatlonistům na  SP ve  Francii, což jsme 
s radostí přijali. Vyráželi jsme 14. 12. v noci 
a  po  více než 1250 km jsme přijeli pod 
francouzské středisko Savojských Alp - Le 
Grand Bornand. Vybaveni dresy, trumpe-

tami, bubnem a jinými doplňky v českých 
národních barvách jsme zde mohli zažít 
atmosféru při čtvrtečním sprintu mužů 
a  následně i  v  pátek při sprintu žen. Le 
Grand Bornand má menší biatlonový 
areál, ale o  to více zde vynikne atmosfé-
ra. Z  Francie si krom krásných zážitků 
vezeme i  několik fotek s  našimi trenéry 
Gjellandem a Holubcem či biatlonistkami 
jiných národů. Např. mohu zmínit Lisu 
Hauser, Denis Herrmann-Wick, které mají 
ve své sbírce medaile z MS či ZOH.

V  sobotu ráno jsme se ze Savojských 
Alp přesunuli do  Švýcarského Lausanne, 
kde jsme navštívili Olympijské muzeum. 
Mně osobně muzeum nadchlo, jak úžasně 
to mají zde pro návštěvníky vybudova-
né. Všem sportovním nadšencům, kteří 
o  návštěvě uvažují, doporučuji muzeum 
navštívit, pokud někdy pojedou poblíž. My 
jsme tam strávili 2,5 hodiny.

Poté jsme přejeli na  ubytování do  švý-
carského Fribourgu, kde nás večer čekal 
od  20.15 hodin zápas s  domácí reprezen-
tací. Ve  Fribourgu je hokejová aréna pro 
více než 7 tisíc diváků. Očekávali jsme 
bouřlivou atmosféru, neboť jsme věděli ze 
sledování švýcarské ligy na  sportovních 
kanálech, že na  ligu, kterou místní klub 
hraje, chodí často plná hala. Realita nás 
trochu zklamala, neboť v aréně bylo nece-
lých 3.600 diváků. I tak jsme si mohli dobře 
zafandit v našem nevelkém „kotli“ o cca 15 
fanoušcích (my a pár dalších Čechů, kteří 

v okolí mnoho let žijí), a to i za pomoci bub-
nu a  vychutnat si vítězství 2:1. Těšili jsme 
se na  nedělní utkání, v  němž by našim 
hokejistům stačila i  remíza k  vítězství 
v turnaji, kterého se účastní ještě i Finsko 
a  Švédsko. Právě proti „Třem korunkám“ 
jsme měli v  neděli odpoledne nastoupit. 
I díky tomu, že se utkání „krylo“ s finále MS 
ve  fotbale, bylo v  hale pouze 2.127 diváků. 
Ale ani to nám nepokazilo náladu pořádně 
fandit našim barvám. Bohužel, toto utkání 
klukům vůbec nevyšlo a prohráli 0:4 a cel-
kově na turnaji skončili druzí (o pouhý bod 
za  reprezentací Švédska). I  z  Fribourgu si 
odvážíme parádní zážitky a  mnoho fotek 
s  našimi hokejovými reprezentanty i  tre-
néry, kteří ocenili naše fandění a  přede-
vším zájem cestovat takovou dálku fandit 
na  přípravný turnaj před květnovým 
MS v  lotyšské Rize. Domů jsme se vrátili 
v pondělí 19. 12. po 21. hodině.

Obohaceni o  mnoho krásných zážitků 
z  Francie i  Švýcarska se budeme těšit 
na další podobné akce, především na úno-
rové MS v biatlonu v německém Oberhofu, 
kam se chystáme 10. února na celý víkend. 
Pevně doufáme, že vše „klapne“ a  my 
budeme moci opět fandit na této očekáva-
né sportovní události.

Velký dík patří organizátorovi této akce 
Pavlovi Humhalovi a též dalším parťákům 
Matěji Trmalovi a Michalovi Slámovi.

Za účastníky této parádní „jízdy“
Jan Šedivý.

Sraz masek před tanvaldskou 
radnicí

Odchod průvodu v 14:00 hod.

Přijdeme pobejt, ochutnávat a koštovat…
Masopust vrcholí a tento den má člověk
jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při
síle. A proto pro nás na závěr průvodu 
připraví šumburští hasiči občerstvení v
hasičské zbrojnici, kde bude k tanci ale
i poslechu vyhrávat hudební skupina

                 DONAHA
Těšíme se na setkání s vámi !

******

Srdečně vás zve KČT Tanvald a SDH Tanvald - Šumburk
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pá a so
3. a 4. 2. 17.00

Mumie. Španělský rodinný animovaný film. Veselý příběh o putování tří mumií do sou-
časného Londýna, kde musí nechtění snoubenci Nefer a Thut nalézt ukradený snubní 
prsten a vzájemnou lásku. České znění.

130 Kč 
přístupný
89 min

pá a so
6. a 7. 2. 19.00

Ostrov. Nová česká dobrodružná romantická komedie. Rozhádaní manželé a jejich 
dovolená za trest. V hlavních rolích Jiří Langmajer, Jana Plodková a opuštěný ostrůvek 
v tropickém ráji.

140 Kč 
přístupný
100 min.

st
8.  2. 19.00

Někdo klepe na dveře. Americký hororový thriller režiséra M. Night Shyamalana. 
Zachránit rodinu nebo celé lidstvo? Volba je na tobě. Napínavý příběh jedné rodiny, 
která je sama v chaloupce v lese.

140 Kč 
nepřístupný
102 min.

pá a so
10. a 11. 2. 17.00

Asterix a Obelix: Říše středu. Francouzská rodinná komedie. Nové příhody oblíbené 
dvojice. Naši dva nerozluční hrdinové se vydávají na dobrodružnou výpravu za záchra-
nou císařovny. České znění.

130 Kč 
přístupný
111 min

pá a so
10. a 11. 2. 19.00

Muž jménem Otto. Americká komedie podle knižního bestselleru „Muž jménem Ove“. 
Příběh mrzutého vdovce, kterému ztráta práce a příchod nových sousedů obrátí život 
naruby. V hlavní roli slavný herec Tom Hanks.

130 Kč 
přístupný
126 min.

st
15. 2. 19.00

Bez kalhot: Poslední tanec. Americká komedie režiséra Stevena Soderbergha. Pokra-
čování úspěšné komedie. „Magic“ Mike Lane po delší pauze opět míří na scénu. V hlav-
ních rolích Chaning Tatum a Salma Hayek.

130 Kč 
nepřístupný
107 min.

pá a so
17. a 18. 2. 17.00

Asterix a Obelix: Říše středu. Francouzská rodinná komedie. Nové příhody oblíbené 
dvojice. Naši dva nerozluční hrdinové se vydávají na dobrodružnou výpravu za záchra-
nou císařovny. České znění.

130 Kč 
přístupný
111 min

pá a so
17. a 18. 2. 19.00

Ant-Man a Wasp: Quantumania. Americký akční komiksový film studia Marvel. Scott 
Lang a Hope Van Dyne spolu s Hankem Pymem a Janet Van Dyne prozkoumávají 
Quantum Realm. V hlavních rolích Paul Rudd, Michael Douglas a Michelle Pfeiffer. 
České znění.

130 Kč 
přístupný
125 min

st
22. 2. 18.00

Ant-Man a Wasp: Quantumania. Americký akční komiksový film studia Marvel. Scott 
Lang a Hope Van Dyne spolu s Hankem Pymem a Janet Van Dyne prozkoumávají 
Quantum Realm. V hlavních rolích Paul Rudd, Michael Douglas a Michelle Pfeiffer. 
České znění.

130 Kč 
přístupný
125 min

pá a so
24. a 25. 2. 17.00

Děti Nagana. Nový český rodinný film inspirovaný památným vítězstvím českých 
hokejistů na olympiádě v Naganu. Žádný sen není příliš velký. Příběh party kluků 
z jedné vesnice. V hlavní roli Hynek Čermák a Klára Issová.

140 Kč 
přístupný
98 min.

pá a so
24. a 25. 2. 19.00

Láska podle plánu. Britská romantická komedie od producentů filmů Láska nebeská 
a Deník Bridget Jonesové. Láska jako romantický výbuch citů nebo pragmatická otázka 
rozumu? V hlavních rolích Lily James a Emma Thompson.

130 Kč 
od 12 let
108 min.

st
1. 3. 19.00

Medvěd na koksu. Americká černá komedie inspirovaná skutečnými událostmi. Paše-
ráci drog, policisté, turisti, záškoláci, starostlivá matka jednoho z nich a hlavně medvěd 
k prasknutí nacpaný kokainem.

140 Kč
nepřístupný
95 min.


