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Slovo starosty •

„Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho 
ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jenž 
do  písní se skrylo nám. Zpěv mámy sladce 
uspává...“ text krásné písně Karla Gotta 
nám připomíná jedinečnost a  pomíjivost 
každého okamžiku našeho života. Užívej-
me ho s radostí tak, ať máme na co vzpo-
mínat. Ne zapomínat.

Od  1. března nastalo meteorologické 
jaro. Na to astronomické si musíme počkat 
do nočních hodin 20.března. Obecně platí, 
že nás čeká období, kdy se příroda probou-
zí a lidé zahajují venkovní práce. Pro město 
je prioritně důležitý úklid po zimě tak, aby 
od  prvního zazelenání tyto plochy oku 
lahodily. Za  mého mládí bylo normální, 
že každý objekt na  sídlišti si zorganizoval 
jarní brigádu a  blízké okolí se svépomo-
cí upravilo. Uhrabalo, zametlo, opravi-
lo. Děkujeme všem, kdo toto praktikují 
i  v  současnosti. Moc nám tím pomáháte. 
V  této souvislosti se vrátím k  odpadům. 
Občas dostávám fotografie o  nepořádku 
v  různých částech našeho města. Větši-
na oznamovatelů chápe, že město tato 
nevkusná místa nevytváří. Ale jsou i  tací, 
kteří mi rázně tvrdí, jak je naše krásné 
město zamořené odpadky a  že je to pro-
blém zaviněný městem, někdy přímo mojí 
osobou. I  z  těchto důvodů připomínám 
roky fungující systém, že pokud občan 

likviduje úměrně svým potřebám objem-
nější odpad typu postel, skříň…, tak zavolá 
na  telefon 483  369  554 (paní Valešová), 
kde si dohodne termín bezplatné likvidace 
v  součinnosti s  TS Tanvald. Pokud dojde 
k odložení těchto odpadů mimo kontejner 
bez předchozí dohody, tak vytváří černou 
skládku a vystavuje se nebezpečí možné-
ho finančního postihu ze strany MP. V pří-
padě likvidace nadlimitního množství 
odpadu bude občanovi nabídnut kontakt 
na firmu, která mu tento za úplatu odveze. 

S  nástupem stavební sezony realizu-
jeme naše připravené projekty. Prioritně 
dokončujeme kompletní rekonstrukci 
budovy ZUŠ tak, aby mohla plnohodnotně 
sloužit žákům už ve školním roce 2023/24. 
Věřím, že zahájíme dříve avizované pro-
jekty v  oblasti sídliště Výšina, Horního 
Tanvaldu a  ve  městě. Vše závisí na  získá-
ní dotací. Samozřejmě budeme věnovat 
maximum pozornosti úpravám veřejného 
prostranství, včetně všech našich volno-
časových jedinečností. S tím souvisí upo-
zornění návštěvníkům věhlasné vyhlídky 
Špička. V  průběhu března a  dubna bude 
na  severní straně Malého Špičáku pro-
bíhat plánovaná těžba dřeva, které bude 
těžkou technikou dopravováno do  pro-
storu hornotanvaldské skládky a  odváže-
no. Tímto se všem omlouváme za  možné 
komplikace. K  návštěvě vyhlídky využijte 
nově vybudovanou stezku zvanou stou-
pací trail. Cyklisté pouze jednosměrně 
nahoru, pěší oběma směry. Po těžbě bude 
vše upraveno.

A  vrátím se k  myšlence z  úvodu mého 
povídání. Velkým únorovým zážitkem byla 
pro mě návštěva představení „Než přijde 
doktor“ domácího divadelního spolku 
E. F. Burian. Tímto děkuji všem protago-
nistům za  jejich herecké výkony a  téměř 
130 divákům za  nadšené ovace na  závěr 
představení. Vězte, že kulturní kancelář 
organizuje pro občany každý měsíc před-
stavení některého divadelního spolku 
z našeho regionu v tanvaldském kině. Tak 
neváhejte!

Se závěrem mých březnových úvah Vám 
přeji svěží mysl, silné ruce k úklidu a uhra-
bání okolí vašeho domu, nezapomenutel-

Čtvrtým prezidentem České republiky je generál Petr Pavel •
Občanům Tanvaldu nebylo lho-

stejné, kdo bude jejich příštím 
prezidentem, a tak k volbám přišlo 
62,51 %. Jejich volbou získal Andrej 
Babiš 1.530 hlasů ( 51,32%) a  Petr 
Pavel 1.451 hlasů ( 48,67%).

V celorepublikových volbách zví-
tězil generál Petr Pavel s  3.359.151 
hlasem (58,32%) oproti Andreji 
Babišovi, který získal 2.400.046 
hlasů (41,67%).

ný kulturní zážitek (třeba divadelní), nebo 
„pouze“ vzpomínku na dechberoucí výhle-
dy při výletech po  našem krásném okolí. 
Prožívejte každý den aktivně a intenzivně. 
A s optimismem…

Končím úvodem: „Čas letí jako bláznivý…“
Váš starosta

Informace pro pacienty
SMRŽO-MEDIC s.r.o.

Od 1. dubna 2023 přebírá ordi-
naci SMRŽO-MEDIC s. r. o. po paní 

MUDr. Kateřině Pokorové pan 
MUDr. Tomáš Drobník, DOKTORZHOR 

s.r.o. Ordinace zůstává na stejném 
místě. Bližší informace najdete

www.tanvald.cz
a fcb města Tanvald.

V  únoru zima udeřila celou svojí silou, 
po hustém chumelení a mrznoucím dešti 
přišly kruté mrazy. V celé republice dopra-
va kolabovala, lidé padali na  neuprave-
ných chodnících jak hrušky a  na  cestách 
ležely stromy. Ne však v Tanvaldu. Kromě 
silnic byly už brzo ráno vyčištěné i chodní-
ky a s postupem času byly hned odklízeny 
i  mantinely kolem nich. Velký dík za  to 
patří technickým službám Tanvaldu, neboť 
jejich pracovníci odvedli skvělou práci.

-red-

Zima Tanvald
nezaskočila •
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Úspěchy studentek tanvaldského gymnázia na poli sportovním •
Jakkoliv tanvaldské gymnázium není 

svojí profilací školou sportovní, nezname-
ná to, že by postrádala ryzí talenty na poli 
sportovním. A to ať už jde o týmy vyrážející 
například na  florbalová utkání, běžecké 
závody, plavecké soutěže nebo i sportovní 
klání, jež už vyžadují určitou nadstavbu 
v podobě pravidelných tréninků, cíleného 
snažení v dané sportovní disciplíně. A prá-
vě zde se některým z  našich studentů 
a studentek v poslední době velmi dařilo.

Konkrétně šlo o sportovní událost Olym-
piáda dětí a  mládeže 2023, kde Andrea 
Dalecká  ze sekundy vybojovala 29. místo 
v obřím slalomu, který se konal v Horních 

Mísečkách. Viktorka Kneřová  z  kvarty 
na  téže akci obsadila 9. místo v  paralel-
ním obřím slalomu, 6. místo ve slopestyle 
a krásné 4. místo ve snowboardcrossu.

Druhou akcí byl Evropský olympijský 
festival mládeže, kde Anežka Indráčková 
ze sexty vybojovala třetí místo a svou první 
velkou medaili. Pro tu si na lyžích doskoči-
la ve slovinské Planici.

Děvčatům, a  nejen jim, ale i  ostatním, 
kteří ve sportu nacházejí životní motivaci, 
nelze než popřát štěstí a  úspěchy! Škola 
jim v tomto bude vždy vycházet vstříc.

IN

Třída oktáva Gymnázia Tanvald aktu-
álně dokončuje přípravy slavnostního 
zakončení svého studia ve  formě tra-
dičního maturitního plesu, na  který by 
vás, milí čtenáři, ráda pozvala. Naše třída 
v  této škole zažila spoustu věcí neleh-
kých, stresujících i  náročných, ale vždy 
s  nadhledem a  podporou svého blízkého 
okolí, a proto jsme se rozhodli vám podě-
kovat i prostřednictvím této tradiční akce 
a rozloučit se s vámi. Letos proběhne náš 
maturitní ples v prostorách Sportovní haly 
Tanvald dne 10.3.2023 od 20:00 hodin, a to 

za podpory Města Tanvald a ZŠ Sportovní 
Tanvald. Celým večerem, laděným do bra-
zilských témat a  kultury karnevalu, vás 
provede mladá hudební skupina What The 
Funk. Slibujeme, že se máte na co těšit.

Lístky k  sezení jsou stále k  dispozici 
na e-mailové adrese:
2015-stepanek-david@gymtan.cz.

Přijměte naše pozvání a  prožijte tak 
tento nezapomenutelný večer společně 
s námi!

Za oktávu Gymnázia Tanvald
David Štěpánek

Ples Gymnázia Tanvald 2023 •

Vážení a milí čtenáři Tan-
valdského zpravodaje, jak 
všichni víme, není marné 
čas od  času zavzpomínat 
a  porovnat, jaké to bylo 
v  dobách minulých a  jak je 

tomu dnes. S  touto myšlenkou jsem sáhl 
po almanachu „30 let gymnázia v Tanval-
dě“, který byl vydán v  roce 1986. Shodou 
okolností se jednalo o  stejný rok, ve  kte-
rém jsem zde skládal maturitní zkoušku 
za bedlivého a spravedlivého dohledu vyu-
čujících jakými byli Schreiberová, Potužá-
ková, Žáková, Hoffmanová, Kabrhelová, 
Marousek, Brus, Marek a další.

A co se psalo v onom přes třicet let sta-
rém almanachu? „Dobrá pověst se buduje 
dlouho, ale ztrácí lehce a my bychom chtě-
li, aby naši žáci odcházeli do života dobře 
připraveni. Nikdo lépe, než sami učitelé, 
neví, jaký stálý zápas musí pedagogové 
vést, neboť se neustále mění vše – pod-
mínky studia i psychika studentů. I studi-
um na  gymnáziu se pozměnilo. Od  roku 
1983 existuje na  škole předmět označo-
vaný zkratkou ZOP, tzn. Základy odborné 
přípravy. Tento předmět připravuje žáky 
po  teoretické a  částečně i  praktickood-
borné stránce na to, aby mohli vykonávat 
funkci středně odborných kádrů ve  své 
profesi, jak je uvedeno v  kvalifikačním 
katalogu. Tato kvalifikace jim je uznána 
tehdy, jestliže z  tohoto odborného před-

Tanvaldské gymnázium v zrcadle almanachu •

mětu složí maturitní zkoušku. Zvolí-li si 
tuto možnost, nemusejí maturovat z tolik 
obávané matematiky.“ Vsuvka – a  právě 
této možnosti tehdy využil i autor článku. 
„Na  škole se vyučuje základům strojí-
renství, elektrotechniky, programování 
a administrativy. Předepsanou praxi v roz-
sahu dvakrát 14 dní pro žáky 2. a 3. ročníku 
zajišťujeme v závodech Seba, Elitex, Elek-
tro-Praga, Výzkumný ústav energetický 
v  Tanvaldě, dále v  závodech Jablonecké 
sklárny Desná, Autobrzdy Jablonec nad 
Nisou a Bižuterie Jablonec nad Nisou. Ani 
heslo moderní doby – elektronika – není 
ve  vyučovacím procesu neznámé. To vše 
přináší klady, ale vznikají i některé problé-
my, leč sbíráme rádi nové zkušenosti, aby-
chom zajistili co nejlepší přípravu našich 
žáků jak pro vysokoškolské studium, tak 
pro jejich další život.“

Tak co, jak vzpomínáte a  porovnáváte 
vy, čtenáři? Určitě se mnou budete sou-

hlasit, že mnohé z  citovaného už prostě 
není, neexistuje, například v  textu zmi-
ňované podniky. Je rovněž pravdou, že 
gymnázium současnosti již třeba nemá 
takové vazby na  výrobní procesy a  praxi, 
ale naši studenti naopak získávají mož-
nosti vyzkoušet si, co obnáší studium 
na  vysokých školách, například v  rámci 
přípravných programů Karlovy univer-
zity, ale i  jiných vysokých škol. Nad „hes-
lem moderní doby – elektronikou“ se 
dnes již spíš pousmějeme, neboť stávající 
generace studentů má na poli počítačové 
gramotnosti někdy až nadstandardní pře-
hled, přičemž škola se neustále snaží držet 
trend adekvátní a vyspělé počítačové a též 
laboratorní vybavenosti.

Nebude to až tak dlouho trvat a  naše 
gymnázium bude slavit sedmdesát let 
kontinuální existence. Doufám, že u příle-
žitosti tohoto kulatého výročí opět nějaký 
almanach v  tištěné podobě bude vydán. 
Třeba i  proto, aby si po  nějakých dese-
tiletích zase mohl někdo zavzpomínat 
a porovnat, jaké to tenkrát bylo.

Ivan Nývlt
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Zimní sportování na ZŠ Sportovní •
Bydlíme na  horách...

zasněžené kopečky, sně-
huláci, lyže, brusle, boby 
i sáňky jsou s nimi neod-
myslitelně spjaté. Letoš-
ní zima a  její proměny 

počasí byla hodně záživná a pestrá. I přes 
to všechno se v  rámci možností podařilo 
udržovat v provozu kluziště, běžecké tratě 
na stadionu a U Lesíka, rozjela se sjezdov-
ka Pionýrka. Naše škola za to velmi děkuje 
všem, kteří se o zimní sportoviště starají. 

Na  kluzišti se prostřídali téměř všich-
ni žáci naší školy. Neskutečný komfort 
máme v  tom, že vyrazíme v  bačkorách 
do bruslárny, vyměníme „bačky“ za brusle 
a jdeme na led. 

S  běžkami jsme začali už před Váno-
ci na  stadionu, šesťáci se připravovali 
na  lyžařský běžecký kurz na  Jizerce. Ten 
jsme byli nuceni vzhledem k roztání sně-
hové pokrývky i  na  Jizerkách přesunout 
na  březen. Únor k  nám byl příznivější 
a  opět jsme mohli do  běžeckých stop 
na  stadionu a  U  Lesíka naskočit. Učili se, 
zdokonalovali techniku běžeckého lyžo-

Navazujeme 
na náš „Montesse-
riál“, ve kterém vám 
postupně předsta-
vujeme Montessori 
pedagogiku a její 
principy. Právě čtete 
již čtvrtý příspěvek.

Mezi hlavní principy práce v třetím troj-
ročí, do  kterého chodí sedmáci, osmáci 
a  deváťáci, patří smysluplnost, svoboda, 
zodpovědnost a vzájemný respekt.

Princip svobody
Svoboda není chápána jako možnost 

nedělat nic, dítě není ponecháno samo 
sobě. Jakmile zahájí nějakou činnost, je 
jeho povinnost ji dokončit. Učitel bedlivě 
sleduje posuny dítěte a  nabízí mu další 
činnosti na  základě jeho individuálního 
vývoje. Dítě se postupně učí samostatnos-
ti, sebedisciplíně a  odpovědnosti za  svá 
rozhodnutí. Svoboda a respektující komu-
nikace s  dítětem pomáhá  tomu, že se 
dítě naučí poskytovat svobodu a  respekt 
ke  svým potřebám, ale také je vnímavé 
ke svobodě a potřebám druhých, a to nejen 
ve třídě, ale ke všem lidem kolem sebe.

Pro děti v tomto věku jsou důležité smy-
sluplné úkoly, se kterými se člověk setká-
vá v  reálném životě. Příkladem takových 
úkolů je třeba příprava a realizace expedic, 
žákovské „podnikání“, úprava společných 
prostor. Dvakrát ročně se ve  škole usku-
teční naše Kavárna, ve  které se sejdou 
rodiče, absolventi a  kamarádi u  dobré 
kávy a dobrot. Celá příprava je od začátku 
až po  úklid na  dětech, v  rámci projektu 
se děti naučí sestavit rozpočet, stanovit 
ceny, vytvořit systém objednávek, procvičí 
si týmovou spolupráci a  mnoho dalšího. 
Na jaře nás čeká projekt „Kurník“ a bude-
te si od  nás moci koupit čerstvá domácí 
vajíčka. Po skončení každého praktického 
projektu si mají děti možnost při hodno-
cení projektu usadit praktické poznání 
do toho teoretického.

Vedle těchto praktických projektů děti 
pracují i  na  čistě teoretických tématech. 
Jsou motivovány k  prozkoumávání témat 
do hloubky, vedeme je k odhalování příčin 
jevů a dějů a souvislostí mezi nimi. Děti si 
plánují svou práci v  rámci různých časo-
vých úseků. Povzbuzujeme je k samostat-
nosti a  intelektuální nezávislosti. Děti se 

v tomto věku také velmi zajímají o spole-
čenské otázky, mezilidské vztahy, politiku 
a  sociální témata. Jsou citlivé na  sprave-
dlnost a  to, co je správné a  co ne. Často 
proto pracují ve  skupinách, komunikují, 
pravidelně probíhá diskuzní klub, který 
si moderují sami žáci. Tím se děti učí stát 
si za  svým názorem, ale také si vyslech-
nout a  posoudit názor druhého. Citlivost 
k  morálce a  spravedlnosti v  tomto věko-
vém období nutně vyžaduje respektující 
přístup nejen od  dospělých k  žákům, ale 
také žáků mezi sebou.

Líbí se mi tu, protože můžu být sama 
sebou. Máme tady prostor pro vlastní názor, 
nesouhlas i nové nápady. V učení a v životě 
nemáme určenu jen jednu cestu. Také se 
učíme jeden od druhého. (Šárka)

V  naší třídě je velmi přátelský kolektiv. 
(Eliška)

S  učiteli se na  všem dokážeme domluvit. 
(Jula) 

Děti i učitelé jsou fajn. Jsem tu rád.
(Ondřej)

Klára Hewitt

Představuje se třetí trojročí Montessori tříd v Masarykově ZŠ •

vání, trénovali fyzičku, abychom březnový 
kurz na Jizerce bez problémů zvládli. 

Disciplíny alpského lyžování jsme letos 
premiérově vyzkoušeli v  rakouských 
Alpách. Padesátka lyžařů vyrazila na  alp-
ské svahy do střediska Zettersfeld ležícího 
nad městečkem Lienz. Díky dotačnímu 
programu z  Národního plánu obnovy se 
nám podařilo pro žáky zajistit velmi zají-
mavou a přívětivou cenu. Lyžařsky a snow-
boardově jsme se posunuli o  veliký krok 
dopředu a  na  kopcích Zettersfeldu jsme 
svým umem vynikali, z  čehož jsme my 
učitelé měli obrovskou radost. 

A  konečně bobování, sáňkování, stavě-
ní sněhuláků, které známe z  Ladovských 
obrázků. To jsme si také užili a věříme, že 
ještě užijeme. A to nejen během školního 
dopoledne, ale i  v  odpoledních hodinách 
strávených ve školní družině. 

Paní ZIMO děkujeme... Zároveň děkuji 
všem učitelům i  rodičům, kteří s  dětmi 
vyráží na  zimní sportoviště, podporují je 
v pohybu, který je obzvláště v dnešní době 
tolik potřeba. 

 Jana Tůmová



– 5 –

Tanvaldský zpravodaj březen 2023

Co nového v mateřských školách •

Děti se konečně dočkaly sněhové nadíl-
ky a náležitě si užívaly zimních radovánek. 
Počasí přálo, jak hrátkám na  sněhu, tak 
delším procházkám do přírody. V blízkosti 
všech školek mohou děti jezdit na  „ježdí-
cích“ a bobech. Na zahradách mohou sta-
vět sněhuláky i jiné sněhové stavby. Dětem 
se také moc líbí tvoření sněhových koulí 
speciálními kleštěmi a  hraní si na  „vaře-
ní“s hrnečky, kyblíčky a lopatkami.

Na  všech školkách proběhl tzv. Sněhu-
láčkův den, kdy děti i  paní učitelky přišly 
v  kostýmu sněhuláka. Děti čekal veselý 
den plný aktivit, pokusů, soutěží a  byl 
zakončen diskotékou.

Rodiče budoucích školáků si mohli 
v určený čas v každé mateřské škole popo-
vídat s  učitelkami z  Masarykovy základní 
školy. Dozvěděli se, v čem ještě přidat, aby 
přechod do ZŠ byl co nejhladší a dítě bylo 
ve škole úspěšné. Rodičům také předložili 
možnosti dané základní školy.

Jak je u  nás zvykem, žijeme i  kulturně. 
Pozvali jsme Maňáskové divadlo Štern-
berk, které dětem zahrálo tři pohádky. 
„Dlouhý, Široký a  Bystrozraký“, „O  koblíž-
kovi“ a „O třech prasátkách“.

Protože únor je měsícem karnevalů, 
proběhne na  všech mateřských školách 
v průběhu měsíce února „Karnevalový rej“, 
na který se děti moc těší. 

Učitelky MŠ

Vítězné sportovní dopoledne aneb 
úspěch našich žáků na  turnaji ve  stolním 
tenisu. Turnaj ve  stolním tenisu pořáda-
ný naší školou má již dlouholetou tradici. 
V  tomto školním roce se na  něj žáci při-
pravovali opravdu důkladně a  o  účast byl 
velký zájem. Své herní dovednosti pomě-
řovali chlapci a dívky ve čtyřech kategori-
ích se žáky dvou jabloneckých škol. Tam 
také putovaly všechny tři diplomy a odmě-
ny v kategorii starších žákyň a jedno třetí 
místo v  kategorii starších žáků. Zbylých 
osm medailí si rozdělili po  zásluze žáci 
naší školy. V  kategorii mladších žákyň 
vybojovala první místo Pavlína Vokatá 
následována Vanesou Vargovou a  Míšou 
Szostokovou. V  kategorii mladších žáků 
svedli vyrovnané boje o  umístění vítězný 
Radek Kiňa i  oba skvělí stolní tenisté se 
shodným jménem Nikolas Červeňák. Třetí 
místo patřilo Ladislavu Mikovi. V  tříseto-
vé bitvě o  vítězství mezi staršími žáky se 
nakonec štěstí přiklonilo k  Janu Červe-
ňákovi, který těsně porazil Rudu Prádle-
ra. Sportovcům gratulujeme a  těšíme se 
na další sportovní úspěchy.

Za ZŠ Údolí Kamenice
Ivana Horčičková

ZŠ Údolí Kamenice •

Základní škola
Tanvald, Údolí Kamenice 238,

oznamuje otevření

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
s logopedickým 

zaměřením
ve školním roce 2023/2024

Jedná se o třídu pro děti od 5 let a pro 
děti s odkladem školní docházky

Docházka je zdarma

Výchovně – vzdělávací program 
bude zaměřen především na:
• Rozvoj dovedností nutných pro 

úspěšný start v 1. třídě základní 
školy

• Logopedickou péči
 (náprava a rozvoj řeči)
• Trénink jazykových schopností 

dle Elkonina a program Maxík
• Vhodné pro děti cizinců, které 

neovládají češtinu

Přípravná třída je určena pro 
následnou docházku do běžné 
základní školy. Závaznou pod-
mínkou pro přijetí je doporučení 
pedagogicko-psychologické 
poradny. Vyšetření se bude 
konat na naší škole.

Pro objednání volejte 483 394 085,
pište reditel@zshortan.cz

Konečně nás paní Zima zasypala pořád-
nou dávkou sněhu a  teploměry spadly 
pod bod mrazu. Oprašujeme tedy zimní 
sportovní vybavení a vyrážíme si užít ven-
kovních radovánek. Kluziště u  sportovní 
školy je naštěstí velké dost, abychom se tu 
mohli potkávat i  s  bruslaři z  dalších škol 
a  vzájemně si nepřekáželi. Páni ledaři se 
opravdu snaží – led udržují v přijatelném 
stavu, i  když se teplota pohybuje kolem 
nuly. I  malé děti po  počátečních obavách 
z bolestivých pádů se brzy oklepou a zjiš-
ťují, že základy bruslení zvládne opravdu 
každý. Během her – třeba Cukr, káva, limo-
náda… si užijeme hodně legrace. Nejná-
ročnější fází je vždy obouvání a šněrování 
bruslí, to se zapotíme vždy všichni dospělí.

Doufáme, že nám sněhová nadílka vydr-
ží a  zorganizujeme také sportovní den 
na lyžích.

Milena Šostková

Zima na Šumburku •

V průběhu února se každo-
ročně rozbíhá Soutěž základ-
ních uměleckých škol ČR. 

I letos budeme mít v této soutěži, které se 
účastní prakticky všechny základní umě-
lecké školy z celé republiky, své zástupce. 
A to v komorní hře s převahou smyčcových 
nástrojů. Do  okresního kola v  Železném 
Brodě vyjede komorní kvartet, kterému 
budeme moc držet palce, aby postoupil 
i do kola krajského. 

Příprava na  akce, které se nezadržitel-
ně blíží, jsou již v  plném proudu. Známe 
již i  některé termíny a  na  ty nejbližší vás 
srdečně zveme:

Středa 8. března - Žákovský koncert
Koncertní sál ZUŠ, 17.00
Vystoupí nejlepší žáci klavírního oddělení 
a  představí klavír sólově, čtyřručně i  jako 
doprovodný nástroj.

Čtvrtek 20. dubna - Žákovský koncert
Koncertní sál ZUŠ, 17.00

Za Základní uměleckou školu Tanvald
Petra Jedličková Šimůnková

Základní umělecká
škola Tanvald •
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Co projednalo zastupitelstvo města a rada města  •
Výběr z  usnesení ze schůze Rady města 
Tanvald konané dne 11. 1. 2023
■ RM vydává záměr na  pronájem 
pozemkových parcel č. 373/2 o výměře 487 
m2, č. 375/156 o výměře 2.773 m2, č. 1842/1 
o  výměře 356 m2 v  jejich celkové výměře 
a  na  pronájem částí pozemkových par-
cel č. 361/1 o výměře cca 7.785 m2, č. 361/8 
o výměře cca 3.610 m2 a č. 375/104 o výmě-
ře cca 3.625 m2, vše v k.ú. Tanvald, spolku TJ 
Tanvald z.s., se sídlem Pod Špičákem 580, 
Tanvald za  účelem provozování lyžařské-
ho vleku na dobu určitou 10 let.
■ RM:
1/ rozhodla pronajmout společnosti 
Knechtel Trans s.r.o., IČ 287 07 44, se sídlem 
Smetanova 569, Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou části pozemkových parcel č. 
171/4 a č. 171/5 vše v k.ú. Tanvald, za účelem 
parkování kamionu, od 31.01.2023 na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou;
2/ schvaluje nájemní smlouvu mezi měs-
tem Tanvald a společností Knechtel Trans 
s.r.o. podle předloženého návrhu
■ RM schvaluje Smlouvu o  pronájmu 
nebytových prostor v  objektu č.p. 593, 
Vítězná ul., Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou mezi městem Tanvald a panem M. 
dle předloženého návrhu.
■ RM schvaluje:
1/ zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
vodovodní přípojku včetně venkovní části 
domovního rozvodu vody pro každého 
vlastníka stavební parcely č. 285 v  katas-
trálním území Šumburk nad Desnou, jejíž 
součástí je stavba: Šumburk nad Desnou 
č.p. 188, rodinný dům na  části pozemko-
vé parcely č. 490/2 v  k.ú. Šumburk nad 
Desnou v  rozsahu dle geometrického 
zaměření 
2/ Smlouvu o zřízení služebnosti inženýr-
ské sítě podle předloženého návrhu.
■ RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti IV-12-4020116/
VB/01, mezi městem Tanvald a  ČEZ Dis-
tribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Tep-
lická 874/8, 405  02 Děčín IV-Podmokly 
týkající se stavby zařízení distribuční 
soustavy – kabelové vedení NN, vybudo-
vané na pozemkové parcele č. 2623/1 v k.ú. 
Šumburk nad Desnou, v  rozsahu a  době 
trvání dle předloženého návrhu. 
■ RM:
1/ na  základě vydaného a  zveřejněného 
záměru schvaluje pronájem části pozem-
kové parcely č. 67/2 o  výměře cca 47 m2 
v  k.ú. Šumburk nad Desnou, která bude 
užívána jako zahrada a  části pozemkové 
parcely č. 67/2 o výměře 7,5 m2 v k.ú. Šum-
burk nad Desnou, která je zastavěna stav-
bou kolny, paní N.;
2/ schvaluje nájemní smlouvu mezi měs-
tem Tanvald a paní N. podle předloženého 
návrhu.
■ RM schvaluje Licenční smlouvu pro 
programový produkt Evidence sociálních 
agend č. 54221201 mezi městem Tanvald 
a společností Ing. Karel Janeček – YAMACO 

Software, IČ 484 63 850, se sídlem Prostě-
jovičky 49, 798 03 Plumlov podle předlože-
ného návrhu.
■ RM uděluje souhlas Základní škole 
Tanvald, Sportovní 576, příspěvkové orga-
nizaci, s  podáním žádosti o  poskytnutí 
dotace Libereckého kraje ve výši 25.000 Kč:
Název oblasti podpory: Školství a mládež
Číslo a název programu: 4.1. Program vol-
nočasových aktivit
Název projektu: Materiální vybavení pro 
pohybové hry 1.-5. třídy
Doba realizace: 01.01.2023 – 31.12.2023
■ RM schvaluje pořízení čtyř kusů PROFI 
rozkládacích nůžkových stanů s  příslu-
šenstvím o  rozměru 4,5m x 3m, rozhodla 
využít nabídku od firmy RedX Internatio-
nal CZ s.r.o., IČ 08015155,  DIČ CZ08015155, 
se sídlem Opatovická 255/9, 370  10  Čes-
ké Budějovice v  celkové výši 102.000 Kč 
včetně DPH a  rozhodla provést rozpoč-
tové opatření č. 1/2023, kterým uvolnila 
k tomuto účelu z rozpočtové rezervy část-
ku ve výši 102.000 Kč.
■ RM souhlasí s  umístěním sídla firmy 
MUDr.  Kateřina Pokorová s.r.o. na  adrese 
U Školky 579, Tanvald.
■ RM rozhodla schválit uvolnění finanč-
ních prostředků na zpracování závěrečné-
ho vyhodnocení akce „Pumptrack Tanvald“ 
a  provést rozpočtové opatření č. 2/2023 , 
kterým uvolnila k tomuto účelu z rozpoč-
tové rezervy částku ve výši 12.100 Kč.
■ RM souhlasí s  navýšením nájemného 
o  20% s  účinností od  01.04.2023 u  bytů 
v  Domě s  pečovatelskou službou, Vítězná 
614, Tanvald, část Šumburk nad Desnou, 
v  Penzionu pro důchodce, Vítězná 593, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou 
a u bytů v objektech: 
č.p. 359, ul. Palackého, Tanvald (radnice),
č.p. 540, ul. Radniční, Tanvald (MŠ), 
č.p. 588, ul. U Stadionu, Tanvald (hala), 
č.p. 301, ul. Komenského, Tanvald (ZUŠ), 
č.p. 305, ul. Školní, Tanvald (gymnázium), 
č.p. 336, ul. Protifašistických bojovníků, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou (SVČ), 
č.p. 333, ul. Raisova, Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou (ZŠ Šumburk).

Upraveno podle obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů.

Výběr usnesení ze schůze Rady města 
Tanvald konané dne 25.01.2023
■ RM vydává záměr na  prodej pozem-
kové parcely č. 205/3 o  výměře 161 m2, 
pozemkové parcely č. 1973 o výměře 43 m2, 
části pozemkové parcely č. 205/1 (ozna-
čené dle geometrického plánu č. 1898-
299/2022 ze dne 28.11.2022 jako pozemko-
vé parcela č. 205/4 o výměře 153 m2), části 
pozemkové parcely č. 205/2 (označené dle 
geometrického plánu č. 1898-299/2022 ze 
dne 28.11.2022 jako pozemková parcela č. 
205/2 o  výměře 1.765 m2) vše v  k. ú. Tan-
vald, panu B. a slečně N. za účelem stavby 
rodinného domu.

■ RM schvaluje kupní smlouvu mezi 
městem Tanvald (jako kupujícím) a  spo-
luvlastníky pozemků uvedenými na  listu 
vlastnictví číslo 403 pro k. ú. Tanvald (jako 
prodávajícími), týkající se odkupu pozem-
kových parcel č. 412/2 a č. 413/2 v k. ú. Tan-
vald, dle předloženého návrhu. 
■ RM vydává Ceník za úkony Pečovatel-
ské služby Vítězná 614 Tanvald s účinností 
od 01.03.2023 dle předloženého návrhu.
■ RM vydává záměr na  pronájem části 
pozemkové parcely č. 1998 o výměře 6 m2 
v katastrálním území Tanvald společnosti 
BILLA, spol. s  r.o., IČ 00685976, se síd-
lem Modletická 67, 250 01 Říčany u Prahy 
za  účelem umístění stavby firemního 
označení prodejny „Billa taška“.
■ RM vydává záměr na  pronájem 
nebytových prostor v  objektu č.p. 579, ul. 
U Školky, Tanvald společnosti MUDr. Kate-
řina Pokorová s.r.o., se sídlem U Školky 579, 
Tanvald od 01.04.2023.
■ RM nesouhlasí s  převzetím majet-
ku nepatrné hodnoty, tj. finanční hoto-
vosti ve  výši 1.000 Kč, platební karty Air 
Bank, 9 ks klíčů a peněženky, vše uložené 
v  Nemocnici Jablonec nad Nisou a  dále 
několika kusů spotřební elektroniky 
po panu P.
■ RM souhlasí s  pokácením 2 ks javorů, 
nacházejících se v  areálu Střediska tech-
nických služeb ve  Žďáru, na  pozemkové 
parcele č. 1679/1 v k.ú. Tanvald, dle předlo-
ženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, 
že dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku.
■ RM po projednání žádosti Spolku Lun-
gta, se sídlem Dlouhá 2, Praha 1 rozhodla, 
že se město Tanvald k mezinárodní kam-
pani „Vlajka pro Tibet“ v roce 2023 nepři-
pojí.

Upraveno podle obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů.

VYSÍLÁME 
Z JEŠTĚDU 
V LEPŠÍ 
DIGITÁLNÍ 
KVALITĚ

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

DIGITÁLNÍ  rádio DAB+
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Senior klub II. Tanvald Výšina
Vás zve ve čtvrtek 2. března od 16 hodin 
do  Caffé a  Bistro Pohoda, Krkonošská 
398, Tanvald, na  Přátelské posezení 
s  harmonikou. Drobné občerstvení 
zajištěno.

Senior klub I. Šumburk 
Vás zve v  úterý 21. března od  15 hodin 
do  Domu pro seniory, Šumburk n. 
D. 593, Tanvald, na  MDŽ s  písnič-
kou a  to nejen s  našimi nejmenšími, 
ale i  s  MUDr.  Tomášem Drobníkem. 
Na  setkání se těší Senior klub I  Šum-
burk n. D.

V březnu 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!)

Miloslava Hábová
Jiří Hák
Jaroslava Lufinková
Josef Kuna
Zdenka Votrubová

Václav Zachr
Jan Spáčil
Libuše Holatová
Jiří Piško
Jolanta Zámečníková

Dáša Janatová
Radmila Vrchovská
Milena Ryglová
Hana Lenková

Zdraví máme jen jedno •

Poděkování
V  pátek 10. února se konalo poslední 

rozloučení s  panem Oldřichem Liškou. 
Ti, kteří ho znali, ho mají spojeného 
s trumpetou a  jeho nezapomenutelnou 
Večerkou. Děkujeme všem, kteří se 
s ním přišli rozloučit, a zároveň děkuje-
me za květinové dary.

Za rodinu Marie Hornová (partnerka) 
a dcery Hana a Dana

Detoxikace neboli pročištění těla jako 
prevence před nemocemi – přednáška 
s  paní Lýdií Elicerovou poradkyní pro 
zdraví v RC Maják. Po úvodní diskuzi seni-
orů s  panem starostou Vyhnálkem mohli 
senioři shlédnout video a  poslechnout si 
prezentaci o  tom, co škodlivého se nám 
dostává do těla a jak ho poškozuje. Poté se 
senioři dozvěděli, jak se škodlivin vyva-
rovat a pečovat tak efektivně o své zdraví. 
Diskuze se rozvinula o  zvídavé otázky 
seniorů, a  přednáška tak byla velmi zají-
mavá.                                           Lenka Harcubová

Do křesla usedl první host •
Tentokrát při setkání seniorů v  Senior 

klubu I  Šumburk přibylo do  místnosti 
krásné křeslo. Bylo výbornou příležitostí 
posadit do  něj nějakého vzácného hosta. 
Kdo jiný by byl vhodnější než muž, který 
je již spoustu let ve  vedení města a  má 
v  malíčku nejen jeho aktuální dění, ale 
i jeho historii? Ano je to tak. Do křesla usedl 
tajemník Richard Seidel. A své posluchače 
rozhodně nezklamal. Jeho poutavé vyprá-
vění zaujalo natolik, že všichni zapomněli 
na čas a na závěr ho doslova „bombardo-
vali“ zvídavými otázkami. Je jasné, že toto 
setkání a povídání nebylo zdaleka posled-

ní, neboť se na  mnoho témat nedostalo. 
Těšíme se tedy na některé další setkání.

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

Čtvrtek 2. března Senior klub Výšina II, 
v 16 hodin. (POZOR !!! ve městě v kavárně)
Přátelské posezení s harmonikou v Caffé 
a Bistro Pohoda….

7. - 10. března
Jarní burza dětského a  těhotenského 
oblečení, doplňků a  hraček, kočárků 
a podobných potřeb. 

Úterý a středa dopoledne - příjem zboží 
(8:00 – 12:00 hod.), středa odpoledne až 
pátek (13:00 – 17:00 hod., pátek do  16:00 
hod.) - prodej. Věci přijímáme čisté 
a  nepoškozené!!! Každý může donést 
maximálně 80 ks oblečení (+ libovolný 
počet doplňků, hraček apod.). Za  kaž-
dý přijatý kus se účtuje 1,50 Kč + 10 % 
z  prodeje. Tabulku pro rozepsání kusů si 
vyzvedávejte v Majáku nebo je ke stažení 
na www.centrumajak.cz. Stará čísla nelze 
použít!!! V  centru si vyzvedněte nové 
samolepky. Máme jiný systém !!! Dobro-
volníci na  přípravu, prodej i  třídění věcí 
po  burze jsou nejenom vítáni, ale také 
osvobozeni od poplatků za prodej.

Pro bližší informace volejte Lenku, tel. 
739 054 465.

Pondělí 20. března Den ústního zdraví
Povídání s  MDDr.  Šebestovou na  téma 
ústní hygieny
15:00 – 16:00 hod. pro maminky s dětmi
16:00 – 17:00 hod. pro širokou veřejnost

Středa 29. března v 16 hodin
Pohádka pro rodiny s  nejmenšími 
O nemocném pejskovi
50,- Kč/rodina/člen, 90,- Kč/rodina/nečlen

Sobota 1. dubna
Celorepubliková akce Ukliďme Česko. 
Chystáme se jako každý rok. Pro aktuální 
informace o  akci sledujte náš web, face-
bookovou stránku a e-mail.

Připravujeme: Velikonoční setkání včetně 
dílny, Den pro ženy, atd…

Péče o  pěstounské rodiny, doprovázení 
a  poradenství pro ohrožené rodiny v  RC 
Maják. Klíčová pracovnice: Bc.  Andrea 
Josífková, tel. 739 080 722 - pondělí, čtvr-
tek 8:30 – 11:00 hod. Doprovázející pra-
covník ohrožených rodin: Mgr.  Michaela 
Fričová, tel. 731 653 868. 

Poradna pro ohrožené rodiny vždy 
ve středu 9:00 - 11:00 hod: Mgr. Libuše Ryd-
valová, tel. 774 825 085

Psychoterapie: Mgr. Petra Stěhulová, tel. 
774 953 877

Mediace: Ing. Věra Černá, tel. 734 754 654

Měsíc březen v knihovně
Dny lesů a vody – 21. a 22. března slavíme 

Mezinárodní den lesů a Světový den vody. 
K  této příležitosti si můžete prohlédnout 
výstavku titulů z  našeho knižního fondu 
ve vstupní části knihovny.

Noc s Andersenem
bude od 31. března do 1. dubna, přihlašo-

vat se můžete již osobně v naší knihovně. 
Neváhejte, počet spacích míst je omezen! 
Přihlásit se mohou naši čtenáři ve věku 7 
až 11 let. Těšíme se na vás.

Jaro už je tu...
Od  13. března bude probíhat výstava 

výrobků klientů organizace Dolmen z.ú.
Liberec ve výstavním sálku naší knihovny.

Březen – měsíc čtenářů
Svaz knihovníků a informačních pracov-

níků ČR vyhlašuje tradičně celostátní akci 
Březen - měsíc čtenářů. Naše knihovna 
se k  této akci také připojila následujícími 
aktivitami:
• Pro nově přihlášené čtenáře zhotovíme 

průkazku zdarma
• Vyhlašujeme amnestii pro čtenáře, kteří 

mají doma knihy velmi, velmi dlouho. 
Nebojte se a přijďte.

• Nabízíme k  prodeji vyřazené knihy 
za symbolickou cenu

• Ve vstupní části knihovny je nově insta-
lován regál s knihami a časopisy, které si 
můžete odnést zdarma.

Knihovnice

Co se děje v knihovně •

Hádej, hádej...
Předškoláčci z  MŠ Radniční Tanvald 

se v  únoru ponořili do  knihy Pták Noh 
a  ptáček Nožička. Nezalekli se ohnivého 
mužíčka a  vyřešili všechny hádanky, aby 
zachránili les.

Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka 2022/2023
Projekt vyhlásil SKIP ČR na  podporu 

čtenářské gramotnosti. Naše knihovna 
se do tohoto projektu zapojila také. V led-
nu a únoru k nám přišli prvňáčci poprvé. 
Prohlédli si celou knihovnu, naučili se, jak 
najít knížku, která by se jim líbila. Zjistili, 
že s knihami jde dělat mnohem více věcí, 
než je jen číst. Při společném čtení Knížky, 
jsme se všichni moc nasmáli. 

Již se těšíme na další, tentokráte pohád-
kové setkání.
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Kulturní akce
v březnu •

Čtvrtek 2. 3. od 18 hodin
Sněhová královna 
Divadelní představení pohádky.
Hraje DS Vojan Desná - Mladá haluz.
Vstupné: 50 Kč. Předprodej v  pokladně 
kina nebo možnost rezervace na  odkazu 
www.tanvald.eu nebo www.disdata.cz.

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

Čtvrtek 16. 3. od 19 hod.
Sexem ke štěstí
Divadelní představení. Hraje Martina 
Hudečková, Vladimír Kratina, Jitka Jež-
ková a  Vilém Údatný. Vstupné 350 Kč. 
Předprodej v pokladně kina nebo možnost 
rezervace na  odkazu www.tanvald.eu 
nebo www.disdata.cz.

Herci se obešli bez doktora •

Divadlo plnou parou vpřed! •

Premiéra hry Než přijde doktor se prý 
rodila ve velkých bolestech. Stejně jako její 
název odkazoval na lékařské prostředí, ani 
samotným protagonistům se zdravotní 
potíže nevyhnuly. Kromě covidu je postih-
la i nepěkná zranění, a tak se zkoušení hry 
protáhlo ne o měsíce, ale o roky. Je to tak, 
poslední premiéra (Past na  osamělého 
muže) se odehrála před pěti lety. Ale jak 
se říká: „Všechno zlé je k  něčemu dobré,“ 
a tak měl soubor dost času si zkoušení uží-
vat a hru si „vymazlit“.

V  čekárně psychiatra se setkávají čtyři 
ženy a  dva muži různého věku, zaměst-
nání a  osudu. Spojuje je stejný problém, 
trpí obsedantní neurózou. Všichni věří 
v pomoc světoznámého odborníka, u kte-
rého se museli objednat dlouho dopředu. 

Jenže ten stále nepřichází, a  proto si krá-
tí čas skupinovou terapií. Tato hra není 
klasická komedie, na  jaké jsme zvyklí 
u francouzských autorů. Nejde ani o běžné 
vztahové zápletky, ale spíše o  obyčejnou 
lidskost. Je to originální, vtipná i  hrubší 
hra, která diváky nejen pobaví, ale vede 
k zamyšlení. Vždyť nějakou „poruchu“ má 
každý z  nás. A  právě na  to diváci velmi 
dobře slyšeli a herce odměnili upřímným 
potleskem.

Tanvaldský divadelní soubor už zase 
jede na  plné obrátky, a  to je moc dobře! 
Tak snad si všichni už veškeré zdravot-
ní nástrahy vybrali a  odehrají co nejvíce 
repríz! My jim to ze srdce přejeme a už teď 
se těšíme na další premiéru!

Vlaďka Koďousková

Divadelní cyklus ochotnických předsta-
vení začal skvěle. Byl totiž zahájen premi-
érou místního spolku E. F. Burian, který se 
nám předvedl s  hrou Než přijde doktor. 
Ještě před představením čekalo na diváky 

překvapení. Byl vylosován jeden divák, 
který byl obdarován dvěmi volnými vstu-
penkami na některé z dalších představení 
a  malým dárkem, který vyrobili šikulové 
ze Střediska volného času. 

Další představení nás čeká již ve čtvrtek 
2. března 2023 již od  18 hodin! Tentokrát 
mohou rodiče, či prarodiče vzít svá dítka 
s sebou, neboť soubor Vojan Desná – Mla-
dá haluz nám přiveze pohádku. A  mohu 
slíbit, že sněhové vločky nebudou vířit jen 
venku, ale přímo na  jevišti. Zavítá k  nám 
totiž Sněhová královna. Na  své si přijdou 
nejen děti, ale i  dospělí, protože H. CH. 
Andersen není tak úplně pohádkář pro 
malé dětičky. Hlavním motivem je dob-
rodružná cesta Gerdy za  vysvobozením 
milovaného Kaje. Nemusíte se však bát, 
že by děti po těch 50 minutách odcházely 
vyděšené, protože soubor z  Desné pojal 
tuto pohádku více laskavě a s nadhledem.

Vlaďka Koďousková
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Dění ve Středisku volného času Tanvald •

Únor ve Středisku volného času Tanvald 
tradičně patřil karnevalu, odehrály se prv-
ní dva zimní závody seriálu Pohár běžce 
Tanvaldu. Užili jsme si jarní prázdniny 
a „dospěláci“ si k nám přišli vyrábět kera-
miku.

Jarní prázdniny jsme letos pojali hlav-
ně výletově. Vyrazili jsme zkoumat život 
netopýrů do  Domu přírody Českého ráje, 
v Praze jsme nahlédli do expozic Národní 
galerie, kde jsme se inspirovali přístupy 
umělců, jak si zaznamenávat své nápady, 
a vytvořili si originální skicáky, v IQlandii 
si užili spoustu chytré zábavy a  hravých 
experimentů. Středa se odehrála v  šum-
burské tělocvičně, kde jsme nacvičovali 
bojové strategie a  stříleli na  elektronické 
terče, získané dovednosti jsme pak zúroči-
li v několika Nerf bitvách. Pátek pak patřil 
všem milovníkům vaření, kteří se vydali 
na gurmánský výlet až do Asie a ukuchtili 
si jarní závitky a čínské koláčky štěstí.

Po  covidovém přerušení jsme navázali 
na  tradici výtvarné soutěže v  rámci Tan-
valdského hudebního jara. Tentokrát pro-
síme 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 najdete na  www.
svctanvald.cz, našem FB profilu a v letáčku 
rozeslaném do škol. Uzávěrka je 13. 4. 2023. 
Nejzdařilejší práce vystavíme ve foyer kina 
v rámci THJ. Na všechna dílka se moc těší-
me!

V plném proudu je přihlašování na letní 
tábory. Některé už jsou obsazené, jinde 
zbývají poslední místa. Hlásit se ještě 
můžete na tyto příměstské tábory:
Kutilský 10. – 14. 7. 2023
Detektivní 17. – 21. 7. 2023
Výtvarný 17. – 21. 7. 2023
Rybářský 17. – 21. 7. 2023
Gurmánský 31. 7. – 4. 8. 2023
Toulavé boty 28. 8. – 1. 9. 2023

A co se u nás bude dít v březnu?
Na  9. 3. 2023 chystejte běžky, na  tratích 

u  lesíka se uskuteční další závod v  rámci 
Poháru běžce Tanvaldu.

Od 13. 3. 2023 vás zveme na Velikonoční 
prodejní výstavu do  městské knihovny, 
kde si budete moci koupit jarní dekorace 
z naší dílny.

V  březnu také přivítáme školáky z  Vel-
kých Hamrů a  Kořenova, kteří se zapojili 
do naší slohové výzvy „Zátiší s jelenem“ – 
tím jelenem, který v období Vánoc postával 
před naším vchodem. Kluci a  holky měli 
za úkol vymyslet o jelenovi příběh, napsat 
ho, případně doplnit ilustrací. Krasopisně 
napsaných slohů se nám sešla celá řádka, 

příběhy si můžete přečíst v naší venkovní 
Galerii na plotě. Všem mladým spisovate-
lům děkujeme. Za odměnu jsme je pozvali 
k nám do SVČ na tvořivý program Nejkrás-
nější místo na světě – inspirovaný knihou 
Petra Horáčka.

V  první jarní měsíc u  nás též propuk-
ne tradiční školní a  školkový „maraton“ 
vytváření jarních dekorací v  keramické 
dílně. Paní učitelky, které mají zájem přijít 
se třídou, se mohou hlásit u Dany Humlo-
vé.

Na  březen chystáme i  sobotní akci 
pro rodiče s  dětmi – informace budou 
zveřejněny na  www.svctanvald.cz nebo 
Facebook profilu Středisko volného času 
Tanvald. 

Ještě připomínáme náš klub volného 
času, kam mohou přijít školáci, když je jim 
doma dlouhá chvíle, nebo čekají na krou-
žek. V  provozu je od  pondělí do  čtvrtka 
mezi 13. a  17. hodinou, vstup spodním 
vchodem. 

Za SVČ Alena Bartovská

Foto nahoře: Galerie na Plotě, slohová výzva.
Foto vpravo: kroužek módní návrhářka, 
kroužek kutilů a kroužek vaření.
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Zimní závody Poháru běžce Tanvaldu •

Tanvaldští sportovci nezůstali pozadu •

První zimní závod PBT se uskutečnil 
na  našem městském stadionu. Pro děti 
jsme připravili ryze obratnostní závod, 
který je zábavný a  mezi dětmi oblíbený. 
Na stadionu byly rozesety rozmanité pře-
kážky. Mateřské školky a prvňáci měli trať 
jednodušší - přešlapování stříšek, slalom, 
otočka kolem terčíku, podjíždění branky. 
Žáci 2. až 5. tříd měli trať delší s  větším 
počtem a  obtížností překážek. Přejetí 
houpačky, podjíždění, jízda vzad byly asi 
nejzábavnější. Odstartovalo cca 90 závod-
níků. Těší nás tak obrovský zájem o závody 
PBT a  pohyb dětí jako takový. Děkujeme 
všem, kteří zorganizovali závod a  byli 
nápomocni: žáci a  kantoři ze ZŠ Sportov-
ní, pracovníci SVČ a TJ Tanvald. Děkujeme 
všem rodičům a  učitelům, kteří přivedli 
děti na stadion, pomáhali a fandili. Děku-
jeme sponzorům: firmě Titan Multiplast 
za  překrásné medaile, Maškovu pekař-
ství za  sladké odměny, městu Tanvald 

Poslední lednový den se v  jabloneckém 
divadle uskutečnilo vyhlášení ankety 
O  nejúspěšnějšího sportovce Jablonecka 
roku 2022. Na  slavnostním večeru byli 
vyhlášeni sportovci ve 12 kategoriích.

V kategorii Masters získala I. místo kra-
sobruslařka Jana Přibylová z  Tanvaldu, 
která v  roce 2022 vyhrála, kromě dalších 
závodů, zlatou a  stříbrnou medaili na  MS 
International ADULT Figure Skating 
v Oberstdorfu.

Oceněni byli i další tanvaldští sportovci. 
V kategorii mládeže Barča Štejfová - atle-
tika, Lucka Tůmová - běh na lyžích, v kate-
gorii dospělých Libor Milota - automobilo-
vý sport, v kategorii handicapovaných Dita 
Anderová - stolní tenis. ←  Jana Přibylová, kategorie Masters

za  podporu, Ski klubu Jablonec za  zapůj-
čené překážky. Připravujeme další zimní 
závody. Pokud sněhové podmínky dovolí, 
tak v úterý 28. 2. od 16:00 nás čeká slalom 
na  tanvaldské sjezdovce (psáno v  polovi-
ně února do  uzávěrky březnového čísla) 
a ve středu 8. 3. odpolední běžky na běžec-
kých tratích U  Lesíka. Těšíme se na  vás. 
SKOL!                                                    Jana Tůmová

Slavnostního večera se zúčastnilo 
i  vedení Libereckého kraje v  čele s  hejt-
manem Martinem Půtou, který předával 
ceny nejlepším jednotlivcům. Dalšími 
předávajícími z Libereckého kraje pak byli 
náměstci hejtmana Petr Tulpa a Jiří Čeřov-
ský. 

Hosty slavnostního večera byli bývalí 
lyžaři, držitelé olympijských medailí – 
Kateřina Neumannová a Pavel Benc.

Všem oceněným srdečně gratulujeme 
a přejeme mnoho dalších úspěchů!

-red-
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Novinky z komunitního plánování sociálních služeb
Mikroregionu Tanvaldsko v březnu 2023 

Plánování sociálních služeb systémem 
komunitní práce přináší lidem, kteří se 
ocitli v  nepříznivé situaci a  nedokáží je 
řešit vlastními silami, možnosti získání 
informací, rad i konkrétní sociální pomoci. 

Kromě Katalogu sociálních, souvise-
jících a  návazných služeb s  přehledem 
služeb, které můžeme v rámci mikroregi-
onu využívat (k  dostání zdarma na  všech 
obecních a městských úřadech mikroregi-
onu a na Sociálním odboru MÚ Tanvald), je 
v území Tanvaldska volně k dispozici také 
webová stránka www.sostanvaldsko.cz. 

Víte, jak řešit nepříznivou sociální situ-
aci? Nebojte se zeptat na  úřadech obcí 
a měst, pobočkách Úřadu práce a samot-
ných poskytovatelů sociálních služeb. 
Těchto poskytovatelů je na území Mikro-
regionu Tanvaldsko hned několik. 

V  únoru 2023 jsme představili nového 
poskytovatele sociálních služeb na  Tan-
valdsku GLOBAL PARTNER PÉČE, z.ú., 
který sídlí v  Desné a  poskytuje odborné 
sociální poradenství a  osobní asistenci. 
V případě potřeby ho kontaktujte na tel. č.: 
+420 739 286 516.

Místem, které po  velké rekonstrukci 
zase ožívá a  otevírá své dveře s  nabídkou 
sociálních služeb, je Tanvaldská KOTVA, 
kterou provozuje Charita Most.

Již od roku 2012 se na pomezí města Tan-
valdu a Smržovky realizuje sociální služba, 
která dětem a  mladým lidem ve  věku 6 – 
26 let nabízí podporu a pomoc při zvládání 
jejich těžkostí od  školy, přes první lásky, 
problémy dospívání, až po podporu při roz-
chodu rodičů, nebo nedostatečné pomoci 
ze strany rodiny či přátel. NZDM Kotva 
nabízí pochopení, porozumění a také pří-
ležitosti pro nalezení nových sociálních 
kontaktů a  přátel. Pracovníci, kteří tu 
působí, věnují svůj čas přípravě programů 
a  aktivit, které umožňují návštěvníkům 
rozvíjet své dovednosti, talent i  síť přátel 
a  motivujícího okolí. Cílem je v  této služ-
bě pomoci dětem a mladým lidem vyrůst 
a  dospět v  soběstačné, znalé, uvědomělé 
a  sebevědomé osobnosti, které si umějí 
poradit v  těžkých chvílích a  jsou schopni 
brát život s  úsměvem a  lehkostí, neboť 
právě to je v  tuto dobu nejvíce potřeba 
(telefonický kontakt: +420 778 005 951).

Svůj čas a  odbornost věnují pracovníci 
také dospělým osobám ve  věku 18 až 64 
let, které se ocitly v krizi a hledají způsob, 
jak z  ní ven. Pomáhají jim hledat a  nalézt 
možnosti řešení situací, se kterými si 
sami již nevědí rady a  častokrát jim není 
schopné pomoci ani jejich okolí. Nezřídka 
pomáhají zájemcům při hledání zaměst-
nání, domluvení a  přípravy na  pracovní 
pohovor, nebo při hledání bydlení, které by 
bylo pro ně a jejich blízké zdravé a podpo-
rovalo jejich vlastní aktivitu při stabilizaci 
své situace. KOTVA pomáhá také v  práci 
s  písemnostmi: v  komunikaci se soudy, 
Úřady práce nebo odborem sociálních věcí 
či exekutory. Správné pochopení „úřední 
řeči“ a  navázání následné komunikace je 
pro adresáta zásadní (telefonický kontakt: 
+420 606 635 113).

Zatím novou službou, která se v  KOTVĚ 
realizuje, je tzv. Sociálně aktivizační služba 
pro rodiny s dětmi. Jak již název napovídá, 
tato služba se zaměřuje na  rodiny s  dítě-
tem nebo dětmi, které hledají pomoc při 
řešení svých záležitostí. Služba pomáhá 
těm, kdo se chtějí zaměřit na  fungování 
své rodiny, zlepšení komunikace mezi její-
mi členy, plánování rodinného rozpočtu, 
komunikaci se školkou či školou, nebo dal-
šími úřady, se kterými je rodina v kontaktu 
(telefonický kontakt: +420 775 713 302).

Sociální služby jsou tu pro vás a  jejich 
cílem je zlepšení situace těch, kdo požá-
dají o pomoc. Nemějte obavy, nestyďte se 
a  přijďte. Co „nejhoršího” se může stát? 
Pokud zjistíme, že nemáme možnost vám 
pomoci, vyhledáme pro vás jiného posky-
tovatele a spojíme vás s ním. Žádná situace 
není neřešitelná, jen je třeba najít někoho, 
kdo nám může s jejím řešením pomoci. 

S  přáním všeho dobrého Michaela 
Lochmanová, vedoucí služeb Liberecka, 
Charita Most.

Centrum sociálních služeb KOTVA, 
Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Jistě znáte Rodinné centrum MAJÁK 
v Tanvaldu, ale možná jste dosud nevěděli 
všechno:

Nabízí rodinám s  malými dětmi kom-
plexní služby pro rodinu, prostor pro 
komunitní setkávání, prorodinné pora-
denství (vzájemné sdílení podobných 
problémů, naslouchání, výměnu zkuše-
ností)  a  letní programy pro děti. Zároveň 
pracuje s rodinami, kdy nejsou naplňovány 
potřeby dětí (ohrožené rodiny, pěstounské 
rodiny), pomáhá se zlepšením jejich situa-
ce i klimatu uvnitř rodiny.

Od r. 2016 je RC Maják pověřenou osobou 
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Je jedinou místní organizací, která tuto 
činnost zajišťuje. V  rámci rozhodnutí 
k  výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
rodinné centrum poskytuje pomoc rodi-
čům při řešení výchovných nebo jiných 
problémů souvisejících s péčí o dítě.

Rodinné centrum Maják doprovází pěs-
tounské rodiny a  poskytuje jim odborné 
poradenství tak, aby byla zajišťovány 
potřeby dětí v  pěstounských  rodinách. 
Uzavírá dohody o  výkonu pěstounské 
péče, navštěvuje pěstounské rodiny. 
Poskytuje poradenství osobě pečující, s níž 
má RC Maják uzavřenou dohodu o výkonu 
pěstounské péče a  sleduje naplňování 
dohody. Dále RC Maják poskytuje pomoc 
žadatelům o  zprostředkování osvojení 
nebo pěstounské péče a vyhledává fyzické 
osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěs-
touny.

Poradna péče o  pěstounské rodiny, 
doprovázení a  poradenství pro ohrožené 
rodiny:
Klíčová pracovnice: Bc. Andrea Josífková, 
tel. +420 739 080 722, 
pondělí, čtvrtek 8:30 – 11:00 hod.
Doprovázející pracovník ohrožených 
rodin: Mgr. Michaela Fričová,
tel. +420 731 653 868.
Poradna pro ohrožené rodiny:
Mgr. Libuše Rydvalová,
tel. +420 774 825 085,
vždy ve středu 9:00 - 11:00 hod.
Psychoterapie: Mgr. Petra Stěhulová,
tel. +420 774 953 877.
Mediace: Ing. Věra Černá,
tel. +420 734 754 654.

Rodinné centrum MAJÁK, U  Školky 
579, Tanvald 468  41, telefon: 734  754  654, 
e-mail: info@centrumajak.cz,
www.centrumajak.cz.

MASka pomáhá potřebným na Tanvald-
sku… To je název projetu, na  jehož reali-
zaci získala Místní Akční Skupina Rozvoj 
Tanvaldska, z.s., dotaci z evropského Ope-
račního programu Zaměstnanost +. Projet 
je tříletý a obsahuje tyto aktivity:

1. Dluhové poradenství zahrnuje řešení 
zadluženosti, insolvence a  prevenci dal-
šího zadlužování (problémy s  bydlením, 
dlouhodobou nezaměstnaností, neschop-
ností komunikovat s institucemi a nezna-
lost postupů, které se osobám stiženým 
sociálním vyloučením nabízejí). Poraden-
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Spolek Zachraňme
Tanvaldské kostely •

Dne 6. února se sešel spolek Zachraňme 
Tanvaldské kostely, aby projednal inves-
tiční i kulturní akce v roce 2023. Přítomni 
byli nejen členové spolku s místním fará-
řem, ale i vikariátní technik Ing. Svoboda.

Předsedkyně spolku paní Šebestová 
informovala o stavu veřejné sbírky, kterou 
spolek pořádá už 2 roky. Po  rozpečetění 
pokladniček na území města Tanvald byla 
zjištěna hotovost ve výši 5.366,- Kč. Všem, 
kteří touto cestou přispěli, spolek velmi 
děkuje. Dále už je znám přibližný výtěžek 
ze Svatoštěpánského benefičního kon-
certu, který se po vyúčtování předpokládá 
kolem 8.000,- Kč. Dále obdržela hotovost 
ve výši 500 Euro od rodiny pana Manfre-
da Ranfta, jejichž předkové žili na Horním 
Tanvaldě. Stav transparentního účtu k 6. 2. 
2023 byl 154.156,65 Kč.

V  letošním roce proběhne alespoň 
sanační postřik krovu kostela sv. Pet-
ra a  Pavla proti dřevokazným škůdcům 
v hodnotě cca 30.000,-, který bude finan-
covat spolek. Dále pomůže farnosti Tan-
vald administrativně připravit projekt 
na  opravu dolního schodiště před koste-
lem sv. Františka z Assisi na Šumburku.

A jaké akce spolek chystá v tomto roce?
Dne 31. března od  13 hodin proběhne 

společný předvelikonoční úklid kostela 
na  Šumburku. Budeme rádi za  každou 
pomocnou ruku.

7. dubna – Velikonoce na  Horním Tan-
valdě. Kostel bude otevřen od 13 do 15 
hodin pro křížovou cestu, a  pak další dny 
dle rozpisu.

2. června – Noc kostelů. Budou otevřeny 
oba kostely s programem.

2. července – Poutní slavnost na Horním 
Tanvaldě. Díky financím od Nadace Via by 
letos chtěl spolek k  této slavnosti upravit 
prostor kolem sochy Panny Marie s  ven-
kovní výstavou fotek Petra Poláka a neděl-
ní odpoledne by ve  spolupráci s  kempem 
Tanvaldský špičák a  panem Vinklátem 
proběhl benefiční koncert pro Horní Tan-
vald Léto s  tanvaldskými kostely. Kostely 
budou otevřeny dle rozpisů.

Tanvaldské slavnosti (pravděpodobně 
2. víkend v  září) - bude otevřen kostel sv. 
Petra a Pavla i s věží.

7. - 8. října – Svátek svatého Františka
26. prosince – Advent na  Horním Tan-

valdě se Svatoštěpánským benefičním 
koncertem.

Všechny konané akce spolku se snaží 
svým výtěžkem podpořit veřejnou sbírku. 
Děkujeme všem, kteří nás podporují, ať 
už peněžitými dary, tak účastí na  našich 
akcích. Letos se sice opravy krovu koste-
la nedočkáme, ale věříme, že v  příštích 
letech ano.

Spolek Zachraňme Tanvaldské kostely

 •
ství je poskytováno fyzicky nebo on-line 
ve spolupráci se zástupci obcí, neziskový-
mi organizacemi, poskytovateli sociálních 
služeb i  jinými subjekty. Díky podpoře 
z  evropských fondů jsou pro účastníky 
všechny aktivity zdarma.

Dluhové poradny:
A/ Centrum Sylvatica v  Jiřetíně pod 

Bukovou č.p. 15 - každá první a  poslední 
středa v  měsíci v  době od  13.00 do  17.00 
hodin (v  uvedených hodinách je poskyt-
nuto vždy a bez objednání).

B/ Rodinné centrum Maják Tanvald, 
U Školky 579, Tanvald, zde však v předem 
domluveném termínu schůzky na tel. čís-
le: +420 734 754 654. 

2. Příměstské tábory: v  době školních 
prázdnin po  dobu tří let každý rok budou 
připraveny pro děti ve věku 5 -15 let 3 tur-
nusy v  Jiřetíně pod Bukovou, 4 turnusy 
v  Rodinném centru Maják Tanvald a  také 
2 turnusy ve Středisku volného času Tan-
vald.

3. Činnost komunitních kluboven, které 
fungují jako místa pro scházení a podpůr-
ně volnočasové i zájmové aktivity.

A/ v  prostorách Centra Sylvatica v  kaž-
dý pracovní den v  době od  10.00 do  18.00 
hodin

B/ v  tanvaldském Rodinném centru 
Maják v jeho provozních hodinách.

Ing. Kateřina Preusslerová
- koordinátor komunitního plánování 

sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko

Římskokatolické bohoslužby
Křížová cesta  a obřady Květné neděle: 
sobota 1. dubna: Josefův  Důl 17.00
neděle 2. dubna: Šumburk 9.00, / Albrech-
tice 11.00 / Horní Maxov 15.00
Zelený čtvrtek 6. dubna: Šumburk 17.00
Velký pátek Křížová cesta a obřady Vel-
kého pátku 7. dubna: Velké Hamry 15.00 / 
Šumburk 17.00
Bílá sobota 8. dubna: Šumburk - tichá 
adorace od 9.00 do 17.00 / Velikonoční 
vigilie od 20.00
Boží hod velikonoční neděle 9. dubna: 
Smržovka 9.00 / Albrechtice 11.00 / Horní 
Maxov 15.00 / Velké Hamry 17.00
Pondělí velikonoční 10. dubna: Horní 
Tanvald 9.00 / Albrechtice 11.00

Velikonoce 2023 •

Carne vale - v  překladu maso-pust 
znamená předěl po  veselí spojeném 
s hodováním a opuštěním hlučných oslav 
a  hodování pro dobu vnitřního ztišení, 
pouště čtyřiceti dnů, kromě nedělí, kdy je 
čas oprostit se od  přemíry masa a  jiných 
pamlsků, počítačových zábav, přemíry 
telefonátů, kdy chceme panovat také sami 
nad sebou, zhodnotit smysl svého života, 
svého Cíle za  obzorem všednosti, který 
přesahuje náš zrak a chápání. 

Spočineme zrakem také na  čtrnácti 
obrazech Křížové cesty, ukazující nám 
i realitu současnosti, utrpení válek a kata-
strof  a úděl lidí. Krutost jedněch a nezišt-
nou pomoc druhých a  nakonec oběti 
na místě hory zvané Lebka. Pro druhé, pro 
svět.   To jsou pašije, drama slyšené i  žité. 
A pak Veliká noc, přechod mořem nesnází 
a nebezpečí, ale vítězství rána, velikonoč-
ního rána, vítězství života. Vzkříšení, jak 
je  prožívaly po  staletí národy a  prožívají 
lidé v různé míře i dnes. 

P. Pavel Ajchler
farář v Tanvaldu

Postní čas
a Velikonoce •

Do nového roku
s dobrým skutkem! •

Děkujeme všem dárcům, že svůj rok 
začali dobrým skutkem! Díky jejich pomo-
ci můžeme pomáhat dál!

Výnos z  kolednických kasiček tříkrá-
lové sbírky pro rok 2023 v  Tanvaldu 
činil 12.220 Kč! Tato částka bude použita 
na  nákup polohovatelného lůžka s  anti-
dekubitní matrací pro domácí hospic  
14 pomocníků.

M. H.
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Za bobisty do Altenbergu •
Tak jsme opět vyrazili za  hranice naší 

republiky podpořit naše sportovní repre-
zentanty. Tentokrát to bylo na  Světový 
pohár do  německého Altenbergu, kam 
jsme se těšili na   skeletonistku Annu 
Fernstädtovou a  naše bobisty s  hlavním 
lídrem Dominikem Dvořákem. Naposledy 
jsme byli osobně v německém Altenbergu 
(v  roce 2020) svědky nejlepšího výsledku 
našeho čtyřbobu, a to skvělého 6. místa. Je 
zde potřeba zmínit, že již několik let musí 
naši borci trénovat v  zahraničí, neboť 
v naší republice není pro boby a skeleton 
žádná funkční bobová dráha. Z  důvodu 
pandemie covidu nám nebylo přáno jet 
fandit i v předchozích dvou letech, a proto 
jsme doufali, že tento rok náš výjezd nic 
nezastaví.

Již předem jsme si zařídili ubytování 
poblíž hranic na  celý víkend a  v  pátek 
13. ledna ráno část naší výpravy vyrazila 
směr Altenberg, kde jsme, i  přes nepříz-
nivé páteční počasí, mohli fandit u  ledo-
vého koryta naší skeletonistce Aničce, 
která nakonec skončila na  pěkném  
7. místě (startovalo 21 děvčat) a  skončila 
jen 32 setin od rozšířeného podia, kam jde 
vždy na  vyhlášení prvních 6 jednotlivců 
či posádek. A  nutno zmínit, že tentokrát 
za sebou nechala i takovou závodnici, jako 
je Janine Flock z  Rakouska, která je cel-
kovou vítězkou SP z  roku 2015. Následně 
jsme ještě zhlédli obě jízdy mužů, kde jsme 
však neměli zastoupení našich barev. Již 
za  tmy jsme se přesunuli na  ubytování, 
kam za námi večer dorazili z Tanvaldu dal-
ší dva kamarádi.

Sobotu jsme byli po 10. hodině přímými 
účastníky startu jízdy dámského mono-
bobu, kde však také nikdo z našich nestar-
tuje, a   poté ve 14.30 hodin již začal start 
očekávaného závodu mužských dvojek. 
Máme to již tak zažité, že vždy před první 
jízdou pozdravíme u  startu naše kluky, 
kteří se před startem rozcvičují, a během 
startu závodu se přesouváme různě 
po celé trati, u níž závod sledujeme z více 
či méně atraktivních míst. Na  druhou 
jízdu jdeme vždy do  cíle, kde již od  rána 
visí na  cílové tribuně naše vlajka. Tam 
hlasitě při dojezdu povzbuzujeme naše 
kluky, kteří letos „postavili” dvě posád-
ky: posádku Adam Dobeš s  Dominikem 
Záleským a  Dominik Dvořák s  Michalem 
Dobešem. Trochu zklamáním pro nás 
byla účast pouhých 13 posádek. Toto bylo 
částečně zapříčiněno shodně probíha-
jícím MS juniorů do  23 let. Též je třeba 
zmínit obměnu reprezentačního kádru, 
ve  kterém skončili zkušení Kuba Nosek, 
Dominik Suchý a  Honza Šindelář a  noví 
borci se potřebují nyní postupně sladit. 
Jejich hlavním cílem bude ZOH v  Itálii 
v roce 2026. Ve dvojkách skončili nakonec 
naši kluci na 10. respektive 11. místě, o pár 
setin lepší byla posádka Adama Dobeše, 
právě před Dominikem Dvořákem a  jen 
lze upřesnit, že oba naše boby ztratily 

na  vítězného Johannese Lochnera více 
než 3 vteřiny. 

Víkend se postupně krátil a čekal nás již 
pouze nedělní dopolední závod dámského 
dvojbobu (též bez naší účasti) a poté odpo-
lední, královské disciplíny: jízdy mužského 
čtyřbobu. Do  nedělního závodu čtyřek 
nastoupilo bohužel také pouze 12 posádek. 
V tento den jsme oběma našim posádkám 
vytvořili bouřlivou atmosféru na  startu 
a  poté jsme opět v  cíli hlasitě fandili při 
finálové druhé jízdě. Lepší z  našich se 
nakonec umístil bob ve  složení Dvořák,  
M. Dobeš, Záleský a  Hrazdil na  celkovém  
7. místě, o 4 příčky níže dojel bob s pilotem 
A. Dobešem, který měl k  sobě   Svobodu, 
Havelku a Kopřivu. Do druhé jízdy již nena-
stoupil Ital Variola, který v 1. jízdě převrátil 
nepříjemně svůj bob a nebyl tudíž schopen 
startu ve 2. jízdě. Altenberská bobová drá-
ha je totiž považována za  jednu z  nejtěž-
ších na světě, tudíž o karamboly zde není 
nouze.  Vítězem se stal pro někoho možná 
překvapivě anglický čtyřbob  s  pilotem 
Bradem Hallem, který porazil i tři favorizo-
vané německé posádky, jimž vévodí feno-
mén tohoto sportu Francesco Friedrich. 
U něho je třeba podotknout, že se potýkal 
poslední dny se zraněním, a nemohl tudíž 
využít své největší „zbraně”, a to úžasného 
startu, který je pro výsledný čas jízdy velmi 
podstatný.

Během celého konání SP jsme byli svěd-
ky příjemné sportovní atmosféry a  velmi 
vstřícného přístupu sportovců z  mnoha 
zemí, kteří nikdy neodmítli případnou 
žádost o  společnou fotku, a  s  některými 
jsme i krátce pohovořili a popřáli jim hod-
ně štěstí v dalším průběhu sezóny.  Samo-

V  měsíci únoru se místní skupina tra-
dičně sešla nejen v Tanvaldu, ale byla pří-
tomna i  na  schůzi humanitární jednotky 
na  základně Oblastního spolku Českého 
červeného kříže v  Jablonci nad Nisou. 
Stále se se snažíme rozšiřovat naši čin-
nost, proto jsme absolvovali taktické cvi-
čení na  hledání pohřešovaných osob pro 
DZR Maxov, kterému předcházelo školení 
s  psovody, kteří se specializují na  vyhle-
dávání osob v  terénu. Také jsme poprvé 
spolupracovali s městem Smržovka zajiš-
těním zdravotnického dozoru pro akci 
Lyžníci 2023. Konaly se i  naše pravidelné 
úterní kroužky, kde jsme si pro holky při-
pravili nějaké hry a  samozřejmě jsme je 
učili první pomoc. 

Dále bychom rádi obyvatelům Tanvald-
ska nabídli kurz první pomoci pro veřej-
nost, konaný dne 18.3.2023 od 15:00 v pro-
storách MS  ČČK Tanvald, Krkonošská 90. 
Zájemci prosím ať se hlásí na emailu tan-
vald@cck-jablonec.cz nebo na telefonním 
čísle 728085888. Cena kurzu je 150,- Kč. 
Těšíme se na vás

Simona Kožená
předsedkyně ČČK MS Tanvald

Uměl bys pomoci? •

zřejmě jsme měli radost, že naše fandění 
ocenila osobně skeletonistka Anička Fern-
städtová, naši bobisté a  též   komentátoři 
ČT, kde bylo možné závod živě či ze zázna-
mu sledovat

Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
mým kamarádům, kteří se akce zúčastnili, 
a  to ve  složení Pavel Humhal, Lukáš Čer-
ný, Martin Komárek, Matěj Trmal a  Vilda 
Šimek.

Za TANVALD FANS
Jan Šedivý
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Tanvaldská jatka •
Než se s Vámi podělím o informace, které jsem zjistil o jatkách, 

která také byla a jsou v Tanvaldě, chtěl bych napravit chybu, kte-
rá se objevila v článku lednového Tanvaldského zpravodaje. Zde 
jsem zmiňoval i  katastrofu způsobenou protržením přehrady 
na Bílé Desné. Zde se nedopatřením objevilo špatné datum této 
katastrofy. Místo uvedeného 18. září 1918 je správné 18. září 1916. 
Za chybu se omlouvám. A teď zpět k obsahu dnešního článku.

V  Tanvaldě bývala jatka už za  Rakouska Uherska. Ze 4. srpna 
1902 se dochovala stavební dokumentace k výstavbě jatek, ulože-
ná je v archivu Stavebního úřadu v Tanvaldě. K vyhotovení projek-
tu nových jatek byl osloven architekt Anton Möller  z Varnsdorfu. 

Pár slov k  Antonu Möllerovi. Narodil se v  Krásné Studánce 
u  Liberce 16. července roku 1864, v  Liberci vystudoval Státní 
průmyslovou školu. V roce 1891 přišel do Varnsdorfu, byl vybrán 
na  místo vedoucího stavebního úřadu, v  jehož čele stál pak 35 
roků. Byl autorem projektů, podle kterých se stavělo takřka 
po celé republice. 

A  zpět k  jatkám v  Tan-
valdě. Areál jatek byl 
podle předloženého pro-
jektu postaven. Stavbu 
provedla stavební firma 
Umann & Krause z  Dol-
ního Polubného. Tato 
stavební firma se později 
přestěhovala do  Tanval-
du, na  pozdějších pro-
jektech už je na  razítku 
firmy město Tanvald. 
Dne 3. října 1903 proběh-
la kolaudace jatek. 

Místo, kde byl areál postaven, leželo na  území Žďáru, proti 
železničnímu nádraží Desná. Do  areálu nebyla zavedena želez-
niční vlečka, ale krajní kolej vedla přímo k nakládací rampě jatek. 

Vedle nákladové rampy byla zastřešená váha. V největší budově 
s věží byla porážka telat, hovězího, vepřů, chladírny a kanceláře. 
V budově vedle měl byt správce jatek a to v patře objektu. V dal-
ším objektu byla koňská porážka a chlévy pro zvířata. Mezi tímto 
objektem a kolejemi stály ještě kůlny. V nejvzdálenějším objektu 
rovněž přízemním bývaly stáje. 

V roce 1964 byla podána žádost z podnikového ředitelství pod-
niku Seba Tanvald o rekonstrukci jatek ve Žďáře a přestavbu části 
areálu na vepřín. Zda bylo povolení na přestavbu vydáno, zjištěno 
není. V té době už pravděpodobně jatka nefungovala. 

Z  roku 1978 pochází žádost Elektropragy Jablonec nad Nisou 
ohledně pronájmu pozemků a budov bývalých jatek k uskladně-
ní stavebního materiálu po dobu od r. 1978 do r. 1982. V té době 
má probíhat výstavba nové budovy firmy Elektropraga. Žádosti 
bylo vyhověno a Elektropraga se zavázala opravit stávající objek-
ty jatek částkou 100.000,- Kč. Opravy spočívaly v  zasklení oken, 
opravě střešní krytiny a elektrického osvětlení. 

Od roku 1980 jednal s městem zástupce firmy Elitex, koncerno-
vý podnik Chrastava ohledně získání pozemků s bývalými jatky, 

Stavební dokumentace ze září 1902 od  architekta Antona Möllera 
z Varnsdorfu

kde by po jejich zbourání postavili sklady a garáže pro svůj pod-
nik. K této výstavbě už nedošlo. 

Dne 6. 1. 1986 je datováno rozhodnutí o odstranění stavby býva-
lých jatek v Tanvaldě Žďáru. Po odstranění stavby zde byl složen 
stavební materiál pro výstavbu panelových domů a  později zde 
byly postaveny garáže pro technické služby města Tanvald.

Z  uvedených objektů areálu jatek zůstal pouze ten nejvzdále-
nější, kde bývaly stáje. Když byl areál zbořen, tento objekt byl pro-
dán a přestavěn na rekreační objekt. Má označení ev. č. 1. 

Vedle samotného areálu stálo ještě několik budov. Po  pravé 
straně u cesty vedoucí k hlavní komunikaci a dále k železničnímu 
přejezdu stojí tři objekty. Ten nejblíže k areálu jatek č.p. 98 býval 
hostinec „Černá Máry“. Dnes jsou zde kanceláře technických slu-
žeb města Tanvaldu.

Další dům č. p. 97, byl postaven jako ubytovna dělníků pracují-
cích na jatkách. Na boční stěně je na jednom z žulových kamenů 
vytesaný letopočet 1903, rok výstavby areálu jatek. V roce 2012 se 
na domě prováděly práce související s novou omítkou. Po dokon-
čení kámen s letopočtem asi definitivně zmizí. 

Od roku 2011 jsou v Tanvaldě opět v provozu jatka. Nejsou už 
ve  Žďáru, ale v  Horním Tanvaldě. V  roce 1961 došlo k  výstav-
bě kravína. Ten byl spravován jako JZD Tanvald. Po  roce 1989 
JZD postupně zanikala. Před více než 20 lety vznikla v  místě 
bývalého JZD ekologická farma. Ta se nachází v  ulici Pod Špi-
čákem v Tanvaldě. Do roku 2010 zde prý chovali skot na mléko 
a  od  roku 2011 se zaměřuje na  chov mastného skotu. Podle 
vyprávění majitele ekologické farmy pana Františka Berky zde 
pracuje celkem šest osob. Výhledově by chtěli kromě prodeje 
masa z  porážky otevřít farmářský krámek, kde budou navíc 
v nabídce uzenářské výrobky.                                      Miroslav Dušek 

Areál jatek proti nádraží ČD Desná 
v  době provozu, objekt ev. č. 1 zcela 
vlevo

Č. p.  97 ubytovna pro dělníky jatek, snímek 
z r. 2012 v době opravy fasády

Ev. č. 1, poslední objekt z areálu jatek Snímek z roku 2018, současná podoba 
areálu technických služeb
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Kino Jas Járy Cimrmana březen 2023

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.

pá a so
3. a 4. 3. 17.00

Bella a Sebastian: Nová generace. Francouzský rodinný film. Milovaná klasika o přá-
telství malého chlapce a velkého bílého psa přichází do kin v novém zpracování. České 
znění.

130 Kč 
přístupný
96 min.

pá a so
3. a 4. 3. 19.00

Creed III. Americké sportovní drama. Před minulostí neutečeš! Napínavý příběh 
z prostředí boxu. V hlavní roli Michael B. Jordan a Jonathan Majors. 

130 Kč 
od 12 let
116 min.

st
8. 3. 19.00

Zatmění. Nový český komediální thriller. Krvavý měsíc. Krev. Zatmění. Trochu ostřejší 
komedie. V hlavních rolích Jakub Štáfek, Jan Zadražil, Albert Čuba a Josef Carda.

130 Kč 
nepřístupný
85 min

pá a so
10. a 11. 3. 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.

130 Kč 
přístupný
89 min.

pá a so
10. a 11. 3. 19.00

Vřískot 6. Americký horor. Vražedné řádění vraha v masce Ghostface začíná novou 
kapitolu v New Yorku. Další pokračování úspěšné hororové filmové série.

130 Kč 
nepřístupný
119 min.

st
15. 3. 19.00

Jizerské hory. Poslední uvedení celovečerního dokumentu Viktora Kuny o kráse Jizer-
ských hor. Jizerské hory skrývají i mnohá tajemství, za kterými se tvůrci vydali. Příběh 
jedinečné krajiny Jizerských hor.

100 Kč 
přístupný
91 min

pá a so
17. a 18. 3. 18.00

Shazam! Hněv bohů. Americká rodinná komiksová komedie. Film je pokračováním 
příběhu dospívajícího chlapce, který se po vyslovení kouzelného slova „SHAZAM!“ 
promění ve své dospělé alter ego superhrdiny Shazama. České znění.

130 Kč 
přístupný
131 min

st
15. 3. 19.00

Bastardi: Reparát. Nový český film režiséra Tomáše Magnuska. Další příběhy učitele 
Majera, který je propuštěný z vězení. V hlavních rolích Tomáš Magnusek, Zdeněk Godla 
a Jiří Krampol.

140 Kč 
od 12 let
86 min

pá a so
24. a 25. 3. 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.

120 Kč 
přístupný
111 min.

pá a so
24. a 25. 3. 19.00

Buď chlap!. Nová česká dobrodružná komedie. Komedie o jednom setkání, které změní 
život hned několika lidem. V hlavních rolích Jakub Prachař, Tereza Ramba, Ondřej Sokol 
a Sabina Remundová. 

140 Kč 
přístupný
96 min.

st
15. 3. 19.00

65. Americký sci-fi thriller. Po nouzovém přistání na neznámé planetě pilot Mills 
(Adam Driver) rychle zjistí, že se nachází na Zemi… před 65 miliony let. Boj o život 
začíná. Titulky

140 Kč 
od 12 let
110 min

pá a so
31. 1. a 1. 4. 16.30

Dungeons & Dragons: Čest zlodějů. Americká dobrodružná fantasy komedie. Film 
vychází z jedné z celosvětově nejoblíbenějších her Dračí doupě. V hlavních rolích Chris 
Pine, Michelle Rodriguez a Hugh Grant. České znění.

150 Kč 
přístupný
134 min.

pá a so
31. 1. a 1. 4. 19.00

John Wick: Kapitola 4. Americký akční thriller. John Wick odhalí cestu, jak porazit Nej-
vyšší radu. Než se mu však podaří získat svobodu, musí čelit novému nepříteli. V hlavní 
roli Keanu Reeves.

130 Kč 
nepřístupný
169 min.


