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 Oslavy 70. výročí založení naší 
ZUŠ máme zdárně za sebou. Krásnou 
tečkou za více než půl rokem práce 
věnovanému tomuto výročí byl Ples 
přátel umění města Tanvald. Kdo tento 
ples navštívil, určitě mi dá za pravdu, 
že to byl pro všechny zúčastněné velký 
zážitek. Návštěvníci plesu vytvořili hned 
od prvních minut krásnou atmosféru, 
která vydržela až do úplného konce. 
Všem muzikantům, kteří se na velkém 
pódiu střídali, se v takovéto atmosféře 
určitě dobře hrálo, hráli výborně. Ať už 
Taneční orchestr Vladimíra Janského, 
nebo náš Big Band. O tom, že hlavní 
host večera Ondřej Ruml skvěle 
zazpívá, nikdo nepochyboval. Zazpíval 
nejen sám, ale i v doprovodu obou 
kapel. A to, že se v průběhu večera 
vmísil mezi nás, s lidmi si povídal a 
fotil, dodalo jeho účasti na plese ještě 

další rozměr. Krásnou atmosféru jistě 
v nemalé míře podpořila i povedená 
výzdoba, jejímž autorem byl výtvarný 
obor pod vedením Jany Hadravové. 
Ruce k dílu museli přiložit i další naši 
vyučující, a nejen ti, bez rady a pomoci 
zkušených sportovců bychom se neo-
bešli …
Zahájení plesu se ujal starosta města 
Tanvald Vladimír Vyhnálek, který 
všem přítomným popřál krásný večer. 
Zároveň poděkoval organizátorům za 
přípravu plesu a vyjádřil spokojenost s 
tím, že se městu opět podařilo navázat 
na dřívější tradici spolupořadatelství, 
kdy byl městský ples pořádán ve spolu-
práci s bývalým podnikem SEBA. V této 
obnovené tradici by město rádo pokra-
čovalo i do budoucna nabídnutím spo-
lupořadatelství plesu i jiným městem 
zřizovaným organizacím. Máme se 

tedy příští rok určitě na co těšit.
Ovšem do té doby v nás jistě zůstanou 
krásné vzpomínky na ples letošní. A za 
ty se sluší velmi poděkovat všem, kteří 
se na organizaci podíleli.

Petra Jedličková Šimůnková

Foto Antonín Bělonožník
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Zápis do 1. třídy ZŠ 2

Upozornění
Ekonomický odbor MěÚ Tanvald 
žádá poplatníky místních poplatků 
za komunální odpad a ze psů, aby 
přes blížící se termín jejich splatnosti 
byli trpěliví a vyčkali s placením až 
do obdržení poštovní poukázky (slo-
ženky) s platebními údaji. Je velmi 
důležité při platbě použít správné 
údaje, zejména číslo účtu a varia-
bilní symbol. Složenky by měly být 
rozeslány všem poplatníkům, tedy 
i těm, kteří již poplatek uhradili ve 
druhé polovině března. Výše míst-
ního poplatku za komunální odpad 
pro rok 2020 činí 660 Kč na 1 poplat-
níka. Poplatky jsou splatné ve dvou 
stejných splátkách vždy nejpozději 
31. března a 30. září kalendářního 
roku, přičemž je možné uhradit je i 
jednorázově. Pozdě došlé úhrady 
nebudou nijak sankcionovány, proto 
není třeba panikařit v případě, že by 
se blížil konec března a složenka 
by stále nebyla doručena. Buďte, 
prosím, trpěliví, nepoužívejte 
loňské platební údaje. Pokud by 
někomu nedorazila složenka ani do 
konce dubna, kontaktujte, prosím, 
ekonomický odbor, p. Lálovou, tel. 
483 369 545.

-red-

Pozvánka na
64. ročník Tanvaldského 

hudebního jara

Informace na str. 3

Foto Antonín Bělonožník
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Informace o ZŠ Tanvald, 
Sportovní 576

V průběhu školní docházky 
nabízíme:
1) V oblasti výchovy a vzdělávání:
• být školou pro všechny - každému 
dítěti umožnit zažít pocit úspěchu
• individuální přístup k jednotlivým 
žákům
• činnostní učení, výuka v přírodě
možnost využití podpory školního psy-
chologa a speciálního pedagoga
• snaha o vytváření bezpečného, tvůr-
čího prostředí pro žáky i pedagogy
podpora sebehodnocení
• zajištění pobytu žáků 1. st. ve školní 
družině
2) V oblasti spolupráce s rodiči:
• rodiče jsou partneři školy v nastavení 
co nejlepší společné podpory pro jejich 
dítě 
• hledání nových cest ve spolupráci s 
rodiči (využití tripartity - žák - učitel - 
rodič - společná komunikace)
• zapojení rodičů do školních akcí
3) V oblasti materiálního vybavení:
• výuka v moderně vybavených kmeno-
vých učebnách
• využívání moderních učebních pomůcek
• nově vybudované zázemí pro školní 
družinu
• nově zrekonstruovaný sportovní stadion 
• nově vybavená sportovní hala s boul-
derovou a lezeckou stěnou

• školní restaurace s pestrou nabídkou 
jídel
4) V oblasti sportovních aktivit:
• plavecký výcvik od 1. roč.
• sportovní hry pro žáky 1. st.
• celoroční sportovní soutěž Sportovec 
školy
• možnost zapůjčení sportovního vybavení
• velmi dobré sportovní zázemí pro zimní 
i letní sporty na stadionu a v okolí školy
5) Další aktivity školy:
• recitační soutěž 1. stupně
• společné školní akce - Vánoční zpí-
vání na schodech, školní akademie
• nabídka zajímavých exkurzí a výletů
• společné projektové dny
• prezentace školy na veřejnosti

Ředitelství ZŠ Tanvald, Sportovní 576

Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald
Blíží se čas, kdy se předškoláci za 
pomoci svých rodičů definitivně roz-
hodnou, kterou a jak zaměřenou školu 
začnou od září navštěvovat. Protože i 
my máme dveře pro budoucí prvňáčky 
otevřené, rádi bychom se Vám předsta-
vili. Naše škola působí na dvou praco-
vištích, na hlavní budově – Školní 416 
a odloučeném pracovišti – Šumburk, 
Raisova 333.
HLAVNÍ BUDOVA – ŠKOLNÍ 416
Ve volném čase žáci Masarykovy 
školy navštěvují Školní klub, který 
nabízí hned několik kroužků: Německý 
jazyk, Šití, Tanec, Vaření, Rozvoj 
osobnosti. Každý má možnost si ráno 
před vyučováním zahrát ping–pong 
či jít na počítače. O velké přestávce 
využíváme malou a velkou tělocvičnu 
i knihovnu, která ta je otevřená i 
v době před odpoledním vyučováním. 
Žáci prvního stupně využívají kroužky 
Deskových her, Vaření, Tancování 
nebo Doučování. 
Trojlístek 
Výuka v Trojlístku je koncipována 
v rozsahu učiva 1. – 3. třídy. Děti pra-
cují individuálně nebo ve skupinách na 
základě svého plánu. K pochopení a 
procvičení učiva využívají smyslové, 
matematické a jazykové pomůcky. 
V rámci projektů děti propojují učivo 
jednotlivých předmětů a vše komple-
tují do vlastních portfolií. Samostatně 
organizují výpravy, kde poznávají a 
objevují zákonitosti přírody a život ve 
společnosti. V Trojlístku vytváříme 

respektující prostředí pro každého. 
Běžné třídy II. A – IX. A
Třídy mají menší počet žáků, což 
přispívá k větší možnosti rozvoje indi-
viduálních schopností a dovedností. 
Klademe důraz na samostatnost 
žáků, což podporuje široká škála 
názorných pomůcek v každé třídě. 
Děti si svou práci rozvrhují v souladu 
s týdenními plány. Třídí a propojují 
informace a učí se pracovat se zpětnou 
vazbou, hodnotí samy své výsledky. 
Zaměřujeme se na finanční a čtenář-
skou gramotnost. Na druhém stupni 
využíváme informační technologie. 
Důraz klademe na smysluplnost výuky. 
Učivo demonstrujeme především 
praktickými ukázkami. Podporujeme 
kritické myšlení a tvořivost. Žáci se 
podílejí na výukových projektech, orga-
nizují kulturní akce pro své spolužáky i 
veřejnost, účastní se exkurzí spojených 
s budoucím povoláním a zkouší si teorii 
v praxi. Využíváme badatelské, aktivní 
a projektové vyučování. Cíle, obsahy a 
metody práce přizpůsobujeme potře-
bám žáků. Jedná se o prostředí, které 
je budováno na vzájemném respektu, 
úctě a pozitivním sebehodnocení. 
ŠUMBURK – RAISOVA 333
Běžné třídy I. B – V. B
Jsme odloučené pracoviště 
Masarykovy ZŠ v Tanvaldu nacházející 
se v klidné části šumburského svahu. 
Pro učení i dovádění využíváme blízký 
park i dvě hřiště s novým povrchem – 
školní a městské. Máme zde pět tříd 

1. stupně. Počet dětí se v jednotlivých 
ročnících pohybuje mezi dvanácti a 
dvaceti. Nejen díky tomu se zde všichni 
známe jménem, nehrozí anonymita vel-
kých škol, problémy rychle vyplouvají 
„na povrch“. Děti jsou zvyklé drobné 
neshody řešit slovně mezi sebou, větší 
problémy pak v rámci třídy. Učitel se 
tak stává spíše průvodcem.
Zvláště v nižších ročnících pracu-
jeme s velkým množstvím pomůcek, 
které umožní každému žákovi učit se 
vlastním tempem, přesně podle svých 
možností. V matematice využíváme 
Hejného metody.
Učíme se základním principům skupi-
nové práce, podporujeme spolupráci a 

vzájemné učení.
V minulých číslech jste si mohli pro-
hlédnout fotky z některých našich 
mimoškolních akcí, např. několikaden-
ních exkurzí a výletů, letních i zimních 
sportovních akcí, prodejních jarmarků.  
Vztahy jsou budovány na vzájemné 
úctě a respektu. Vítáme otevřenou 
komunikaci s dětmi i rodiči. 

Více se o aktivitách naší školy dozvíte 
na facebooku (Masarykova škola 
Tanvald) či webových stránkách naší 
školy (www.mzsaoatanvald.cz).

Základní škola Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace
Tel. 483 394 660,  www.zstanvald-sportovni.cz,

email: ivana.stehulova@zstanvald.cz

Školní rok  2020/2021                                                    

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

V souladu s ustanovením § 46 školského zákona oznamuje
 ředitelka ZŠ Tanvald, Sportovní 576, p. o. termín konání zápisu 

do1. třídy pro všechny děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Zápis se uskuteční
ve středu 1. dubna 2020 od 13 – 17 hodin

v budově ZŠ Tanvald, Sportovní 576.

K zápisu vezměte s sebou občanský průkaz 
jednoho z rodičů a rodný list dítěte.

Těšíme se na Vás!

Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald 

Více informací na www.mzsaoatanvald.cz, tel: 734 321 878, 483 394 345, e-mail: 
reditelka@mzsaoatanvald.cz 

zve všechny předškoláčky na 

ZÁPIS do 1.TŘÍDY 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ve středu 1.4.2020 
od 13:30 do 17:00 hodin 

     Trojlístek 
 770 689 354 

v budově ŠKOLNÍ 416  a  v budově RAISOVA 333          
 
     Běžná 1.A 

 770 689 347 
Šumburk 

 770 689 338 

Na uvedených  je možné domluvit dopolední předškoličku. 
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 Den otevřených dveří ZŠ Údolí 
Kamenice v Tanvaldu představil 
v letošním roce rodičům i dalším 
návštěvníkům program zaměřený na 
přípravu žáků na budoucí povolání. 
Nejprve ve svém příspěvku paní 
Pokorová z Úřadu práce v Jablonci nad 
Nisou zdůrazňovala důležitost dalšího 
vzdělávání žáků. Na její vystoupení 
navázal zástupce Střední školy hos-
podářské a lesnické ve Frýdlantu, 
který představil několik učebních oborů 
vhodných pro vycházející žáky naší 
školy. Nejvíce přítomné zaujal učební 
obor Strojírenské práce – Technické 
služby v autoservisu. Naše pozvání 
přijal i zástupce Integrované střední 
školy v Semilech, která nabízí našim 
žákům výuční list v profesích pečova-
telské služby a pro chlapce zednické 
práce.
Program návštěvního odpoledne 
doprovodily svým pohádkovým vystou-
pením i děti z přípravného ročníku 

pro ZŠ. Žáci naší školy se představili 
písničkami, básničkami, tancem i 
hrou na klávesy. O občerstvení hostů 
se již tradičně postaraly dívky, které 
vše připravily v hodinách pracovního 
vyučování. Přijďte se k nám v příštím 
roce podívat i Vy.

-zshortan-

Den otevřených dveří 
v ZŠ v Horním Tanvaldu

Sídliště Výšina získá novou tvář
srdečně vás zveme na 64. ročník 
mezinárodního hudebního festivalu 
Tanvaldské hudební jaro, které bude 
inspirováno velkými interpretačními 
osobnostmi naší národní hudby: kla-
víristou Janem Panenkou, primášem 
cimbálové muziky Martinem Hrbáčem, 
klavíristkou Valentinou Kameníkovou, 
Smetanovým kvartetem a operním 
dirigentem Zdeňkem Chalabalou.
Na koncertech pak uslyšíte Italské 
klavírní duo (3.4.), Cimbálovou muziku 
Jiřího Janouška (17.4.), klavíristu 
Ivo Kahánka s žákyní ZUŠ Tanvald 
Terezou Hausovou (1.5.), Kvarteto 
Apollon (15.5.) – vše v městském kině. 
Pátý koncert se bude konat v šumbur-
ském kostele v rámci Noci kostelů a 
vystoupí na něm smíšený komorní sbor 
Ateneo z Olomouce (5.6.).
Podrobnosti k prvnímu koncertu si 
budete moci přečíst v dubnovém 
vydání TZ.
Všechny koncerty se konají vždy 

v pátek od 19:00 hodin.
V rámci každého koncertu vystoupí 
žáci ZUŠ Tanvald.
Vstupné je 150,-.
Na vaši návštěvu se těší

Za festivalový výbor L. Vedralová

Vážení hudební přátelé,
 V únoru započala stavební firma 
s bouráním části bývalého nákupního 
střediska na sídlišti Výšina. Součástí 
stavebních prací je i vybudování nové 

lávky přes ulici Horskou, jejíž zákla-
dové patky již byly zabetonovány.

-red-

 Na začátku ledna se děti z MŠ 
Wolkerova vypravily do kostela sv. 
Františka z Assisi na prohlídku bet-
léma. Děti si připravily koledu My tři 
králové, kterou panu faráři zazpívaly. 
Společně si spolu s panem farářem 
zazpívaly ještě několik vánočních koled 
za doprovodu varhan. 
Do MŠ Wolkerova se přijely podívat 
děti z MŠ Plavy a společně zhlédly 
pohádku J. Enochové Dášenka. Užily 
si krásné dopoledne, seznámily se 
s novými kamarády. Pohádka se všem 
moc líbila. 
Bohužel nám zatím paní zima mnoho 
sněhu nenadělila, a tak si hru na 
zimu děti musí užít alespoň v prosto-
rách školek. V MŠ U Školky proběhl 
Sněhuláčkův den ve všech třídách. 
Děti si zasoutěžily, zatancovaly, vyro-
bily si iglú, ledního medvěda, huskyho, 
dělaly pokusy s vodou a sněhem a vše 
zdokumentovaly společnou fotografií.
Rovněž v MŠ Radniční se děti oblékly 
jako sněhuláčci a užily si dopoledne 

plné tance a soutěží. Například si 
sněhuláci zajezdili na lyžích a také si 
děti měly možnost sněhuláka vyrobit. 
V MŠ Wolkerova si děti zase zahrály 
na biatlon.
V MŠ Radniční se děti ještě jednou 
převlékly do barev zimy a užily si 
Pastelkový den (bílo - modrý). Kreslily, 
hrály různé hry a tvořily zajímavé 
výrobky. 
Všechny tanvaldské školky se účastní 
pohybových her, fotbalové školičky 
v tělocvičnách ZŠ Masarykova s tre-
nérem Bryscejnem, kde děti získávají 
základní pohybové dovednosti a vždy 
si hodinu plně užijí. Vždy ve středu 
na dívky ve školce Radniční čekají 
tanečky.
Doufáme, že napadne více sněhu 
a budeme si pohybových i tvořivých 
aktivit venku s dětmi užívat. To si přejí 
všechny děti i učitelky tanvaldských 
školek.

-MŠ-

Začátek roku 2020 v tanvald-
ských mateřských školkách

Foto Antonín Bělonožník
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Základní umělecká škola Tanvald
Velký počin, kterým byla oslava 
70.výročí, máme za sebou a nyní se již 
plně věnujeme dalším akcím, které nás 
v nejbližší době čekají.
Někteří naši žáci se již dlouho chystají 
na soutěž Základních uměleckých 
škol ČR, konkrétně ve hře na klavír a 
smyčcové nástroje. V úterý 25.února 
proběhne okresní kolo smyčců u nás 
ve škole. Ve středu 4.března zase 
vyrazí klavíristé do okresního kola do 
Jablonec nad Nisou. O tom, jak se jim 
bude dařit, se dozvíte v příštím čísle. 
Všem držíme palce.
Samozřejmostí se již staly Žákovské 
koncerty, které pořádáme každý měsíc 

v Koncertním sále ZUŠ. Nejbližší jsou 
ve čtvrtek 13.února a v úterý 24.března 
od 17.00.
Ve čtvrtek 5.března 2020 v 15.hodin 
navštíví naši školu místní senioři, 
které uvítáme malým koncertem, poté 
si budou moci prohlédnout jednotlivé 
učebny hudebního oboru. Na setkání s 
nimi se již moc těšíme.
V letošním roce dostala naše škola tu 
čest připravit doprovodný program na 
slavnostní akci Den učitelů 2020, která 
se uskuteční 2.dubna 2020 v multime-
diálním sále Krajského úřadu LK. V 
průběhu odpoledne budou významní 
představitelé Libereckého kraje rozdá-

vat ocenění za dlouhodobou pedago-
gickou činnost či za významný přínos 
pro rozvoj školství. Tento slavnostní akt 
bychom měli zpestřit a ozdobit hudbou, 
a proto sáhneme do řad našich nejlep-
ších žáků, zahrají si i vyučující.
Každoročně vystupují naši žáci spolu 
s hlavními aktéry na mezinárodním 
hudebním festivalu Tanvaldské 
hudební jaro a ani letos tomu nebude 
jinak. Své zástupce budeme mít na 
všech koncertech v kině i na závěreč-
ném koncertě v rámci Noci kostelů. 
Důležitou součástí naší práce je nejen 
příprava žáků na různá vystoupení, 
koncerty a soutěže, ale i příprava na 

přijímací zkoušky na školy s umělec-
kým zaměřením. Letos nám udělaly 
velkou radost hned dvě žákyně, které 
byly přijaty na konzervatoř - Eliška 
Studničková ( vyučující Zuzana 
Schořovská ) byla přijata na klasický 
zpěv do Prahy a Anna Prašivková ( 
vyučující Šárka Kourková ) na housle 
do Pardubic. Dívkám i jejich vyučujícím 
moc gratulujeme a přejeme jim, aby se 
jim ve studiu hudby dařilo a přinášelo 
jim radost.

Za Základní uměleckou školu Tanvald 
Petra Jedličková Šimůnková

 7.2. přibyl v historii našeho gymná-
zia další úžasný maturitní ples.  Co je 
ale za jeho přípravou?
Na to odpoví jeho organizátorky a orga-
nizátoři z oktávy.
Kdy začíná příprava na ples?
Jako první jsme určili termín konání. 
Poté jsme začali řešit kapelu, kterou 
jsme oslovili již v březnu 2019. Většině 
příprav jsme se začali věnovat až 
v oktávě.
Účastní se celá třída? Příprav? 
Plesu?
Každý člen naší třídy se minimálně 
jednou vyjádřil k řešeným tématům 

ohledně plesu. Přípravám na před-
tančení a půlnoční překvapení jsme 
věnovali všechny hodiny tělocviku 
od začátku tohoto školního roku. Pár 
hodin jsme věnovali také objednávání 
věcí nezbytných k maturitnímu plesu 
(kostýmy, šerpy, stužky, skleničky,…).
V tradici plesů už je to snadné? Jde 
to samo?
Inspirovali jsme se rozpočtem a radami 
bývalých maturantů a jejich třídních 
učitelů, nicméně velkou část plesu 
jsme si zařídili po svém. Rozhodně „ 
v zákulisí“ celého plesu bylo mnoho 
úsilí, práce a nervů.

Co bylo nejjednodušší a nejobtíž-
nější. V teorii a pak v praxi.
To, co jsme považovali za nejjedno-
dušší, se ukázalo býti nejobtížnějším. 
I naopak. Například jsme se obávali 
výzdoby, kterou jsme připravovali den 
před plesem, ale nakonec jsme si ji 
užili ve velkém měřítku, dokonce nás i 
stmelila. 
Uveďte pár čísel o plese.
Strop plesové haly nám zdobilo 350 
metrů světýlek.
Ples si užilo všech 31 maturantů.
Co vám z plesu a po plesu zůstane? 
Třeba princeznovské šaty?

Ztráty a nálezy. A hromada vzpomínek.
Co vzkážete septimě pro příští ples?
Po nás nemáte moc šanci, ale přijdeme 
se podívat.
A co vy ještě jednou – majáles, tedy 
ples pod širým nebem?
A proč ne?
A kdy vám začne příprava k maturitě?
Myslíte nás nebo vyučující?
Mrzí nás to, vážení čtenáři, ale za 
chvilku nás čeká a nemine písemka 
z chemie.

Studentky maturitní OKTÁVY

Po plese o plese GymTan
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 Na „Cestu kolem světa za 80 dní“ 
nás pozvalo Městské divadlo Mladá 
Boleslav, hostující v budově jablonec-
kého divadla, tedy přesněji řečeno, 
na představení trvající něco přes dvě 
hodiny plné úžasného humoru, nápadi-
tých kostýmů i kulis a bravurních nejen 
hereckých, ale i pěveckých, muzikant-
ských a tanečních výkonů. Za touto 
úžasnou výpravou a přetvořením zná-
mého díla J. Verna stál Ondřej Havelka. 
Studenti kvinty a sexty si muzikálové 
zpracování velmi pochvalovali. Nebylo 
to ale jediné představení, které jsme 
v podání umělců tohoto divadla zhlédli. 
Studenti septimy a oktávy mohli vidět 

Šumaře na střeše. 
Mladší žáci si mohli prohloubit své 
znalosti při známé Shakespearově 
hře Zkrocení zlé ženy a žáci primy 
a sekundy se pobavili u představení 
Tučňáci na Noemově arše.
Už se těšíme, co nám Městské diva-
dlo Jablonec nad Nisou připravilo za 
představení na další pololetí, abychom 
mohli žákům zpestřit výuku literatury, 
ale i jiných předmětů, ve kterých se 
získané znalosti dají uplatnit a třeba se 
jimi studenti nechají inspirovat při pří-
pravě na nadcházející akademii školy.

Vyučující gymnázia

Rozmarné počasí letošní zimy nás 
překvapovalo každým okamžikem. 
Sněhové a mrazivé podmínky v 
Tanvaldě nebyly úplně příznivé, ale 
snažili jsme se využít každé chvilky, 
kdy nám trochu nasněžilo a přimrzlo. 
Pár hodin tělocviku na běžkách a 
na bruslích bylo pro nás vítanou 
změnou. Běžecké kurzy sportovních 
tříd na Jizerce se nám vydařily. Kurz 
osmáků a deváťáků na sjezdovkách a 
snowboardu v Harrachově proběhl za 
fajnového počasí bez větru a deště. 
Všichni zvládli řezaný a smýkaný 

oblouk na sjezdovkách a většina se 
naučila i na snowboardu. Příjemné 
ubytování a stravu v hotelu Skicentrum 
všichni ocenili. Rozhodně jsme na 
kopci neudělali ostudu, naopak svým 
umem a chováním jsme vzorně repre-
zentovali naši sportovku. Než nám 
sníh na Jizerkách roztaje, tak bychom 
rádi zorganizovali běžecké i sjezdové 
závody do Sportovce školy a zúčastnili 
se okresních a krajských závodů v 
běhu na lyžích v Bedřichově. SKOL!

Jana Tůmová

Jak OKTÁVA GymTan vidí svá školní léta před maturitou?
 Už první den školy mě po cestě 
zastavil Revizor. Měl jsem tehdy Těžkou 
hodinu, samý stres. Zlepšil to až první 
pohled na naši školu, která vypadala 
jako Chrám Matky Boží v Paříži. Před 
školou nás v hloučku Bylo pět. Postupně 
Na cestě za vzděláním se doplňovali na 
Klapzubovu jedenáctku, až do chvíle, 
kdy lístky do naší třídy byly: Vyprodáno. 
Až do třeťáku to na gymplu byla Božská 
komedie, ale potom už jsme byli jen 
Nazí a mrtví. Zasáhlo nás Temno. 
Prima sezóna skončila. Náš Americký 
sen se rozplynul, i když naše Vlaky 
přijely přesně. Čekání na konec hodiny 
chemie bylo stejně záživné jako Čekání 
na Godota. Všichni jsme si začali 
uvědomovat, Jak je důležité míti Filipa. 
Ten nám na konci ale nebyl k ničemu, 
protože naše budoucí povolání bylo 

předem jasné – Spalovač mrtvol.
Kleinová, Hejsek, Mašek
Pár let po roce 1984 jsme vstoupili do 
místnosti, kde se to podobalo Farmě 
zvířat. Ale budova zvenku vypadala jako 
Chrám Matky Boží v Paříži. Setkáváme 
se tu s Maminkami, Babičkami a sem 
tam i s Bídníky. Bylo nás pět- to se říct 
nedá, spíše jsme byli jako Krysí hnízdo. 
Každý z nás sní o něčem jiném, někdo 
chce být Jeptiška, Spalovač mrtvol, 
Revizor nebo Alchymista. Ve většině 
případů Hvězdy nám nepřály, ale ve 
výsledku to byla Božská komedie, a 
právě proto se to zapíše mezi Obrazy 
ze života mého.
Možuchová, Pospíšilová, Šmídová
A na začátku bylo slovo Tři kamarádi. 
Všechno to začalo někdy v Máji. Proces 
Proměny již byl v nedohlednu poté, když 

jsme úspěšně splnili přijímací zkoušky. 
Petr a Lucie k nám nechodili, ale ve 
druháku jsme zjistili, Jak je důležité míti 
Filipa. Alkoholy nám hodně pomáhaly 
s Filosofskou historií a před každou 
písemkou jsme si zpívali Šibeniční 
písně. Když jsme přišli, byli jsme sice 
Cizinci, ale rozhodně ne Zbabělci, i 
když Rozum a cit nám do karet roz-
hodně nehrál. Když jsme se měli den 
před Nástupem učit na Těžkou hodinu, 
usoudili jsme, že Ráno je moudřejší 
večera. Na cestě Ostře sledovanými 
vlaky k nám přišel Revizor a nastala 
Božská komedie. Když se Miláček naší 
učitelky Velký Gatsby začal rvát a Muži 
byli v ofsajdu.
Kováč, Smrčková, Kutílek, Voborníková, 
Vaňurová
Byli jsme jako My děti ze stanice zoo a 

před námi stála naše školní Maminka, 
na první pohled vypadající jako Jeptiška. 
Nakonec se z ní vyklubal Vladař, jeli-
kož Hvězdy nám nepřály. Na začátku 
jsme byli jako Klapzubova jedenáctka 
a Vikouš byl náš Hobit a Malý princ 
v jednom. Z druhého Vikouše se vyvrbila 
Divá Bára a postupem času se z nás 
všech staly Staré pověsti české. Matika 
pro nás byla a je Šifra mistra Leonarda. 
Když jsme měli naši první suplovanou 
hodinu chemie, do třídy vešel Stařec 
a moře, který si hrál na Alchymistu. V 
průběhu let vznikla spousta vztahů jako 
v příběhu Romeo a Julie, ze kterých se 
staly Směšné lásky. Nakonec propukla 
Bílá nemoc a v závěru Bylo nás pět.
Strnadová, Typlt

Ples oktávy 2020 – 
poděkování maturantů

 Chtěli bychom vám všem strašně 
moc poděkovat. Večer to byl krásný 
a velice vydařený a to hlavně díky 
vám, kteří jste tam byli s námi. Nás 
už teď čeká jen hromada učení a „jen 
ta maturitka“, tak nám držte palce, ať 

se nám to všem vydaří. Ještě jednou 
děkujeme za jeden z nejkrásnějších 
večerů v životě.    

Gábina Pospíšilová, studentka oktávy

Zimní sportování na Sportovce

Gymnázium žije i kulturou 
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
dne 15.01.2020 dne 15.01.2020 

Usnesení ze schůze Rady města 
Tanvald konané dne 15.01.2020 
*RM:
1/ na základě vydaného a zveřejněného 
záměru rozhodla pronajmout část 
pozemkové parcely 
č. 167/1 o výměře cca 52 m2 a části 
pozemkové parcely č. 167/10 o 
výměře cca 3 m2 vše 
v katastrálním území Tanvald za 
účelem vybudování dobíjecích stanic 
společnosti ČEZ a.s., 
se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4 
na dobu určitou 15 let, za nájemné ve 
výši 5.000 Kč + DPH 
za rok;
2/ schvaluje Smlouvu o nájmu 
pozemků pro instalaci a provoz 
dobíjecích stanic pro elektromobily 
mezi městem Tanvald a ČEZ, a.s., se 
sídlem Duhová 2/1444, Praha 4.
*RM rozhodla schválit 
vypracování architektonické studie 
a další související práce na akci 
„Rekonstrukce objektu č.p. 301, 
ul. Školní Tanvald“ v rozsahu dle 
předložené cenové nabídky a provést 
rozpočtové opatření č. 1/2020: 
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Rekonstrukce objektu č. p. 301, ul. 
Školní, Tanvald 120.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA   
  - 120.000 Kč
*RM rozhodla uvolnit finanční 
prostředky na vypracování projektové 
dokumentace na vodovodní řad v ulici 
Vančurova pro objekty č.p. 15 a 18, 34 
a 36, 277, 278, Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou a provést rozpočtové 
opatření č. 2/2020:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
parkoviště ul. Okružní      - 106.000 Kč
vodovod ul. Vančurova      106.000 Kč
*RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene – 
služebnosti ve prospěch Severočeské 
vodárenské společnosti a.s., se sídlem 
Přítkovská 1689, Teplice, týkající se 
stavby Tanvald – ul. Protifašistických 
bojovníků – prodloužení vodovodu 
– hasičská zbrojnice číslo stavby JN 
032 035, kdy na části pozemkové 
parcely č. 18/25 v katastrálním území 
Šumburk nad Desnou je zřízena a 
vedena inženýrská síť – vodovodní 
řad a s ním související objekty;
2/ Smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č.9/2020/PANO mezi 
městem Tanvald a Severočeskou 
vodárenskou společností a.s., se 
sídlem Přítkovská 1689, Teplice, 
týkající se stavby Tanvald – ul. 
Protifašistických bojovníků – 
prodloužení vodovodu – hasičská 
zbrojnice číslo stavby JN 032 035, 
kdy na části pozemkové parcely č. 
18/25 v katastrálním území Šumburk 
nad Desnou je zřízena a vedena  
inženýrská síť – vodovodní řad 
a s ním související objekty podle 
předloženého návrhu;
3/ Smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č.10/2020/PANO mezi 
J.B., Severočeskou vodárenskou 
společností a.s., se sídlem Přítkovská 
1689, Teplice a městem Tanvald 
jako investorem stavby Tanvald 
– ul. Protifašistických bojovníků – 
prodloužení vodovodu – hasičská 
zbrojnice číslo stavby JN 032 035, 

kdy na části stavební parcely č. 453 
v katastrálním území Šumburk nad 
Desnou je zřízena a vedena inženýrská 
síť – vodovodní řad a s ním související 
objekty podle předloženého návrhu;
4/ úhradu jednorázové náhrady ve výši 
1.000 Kč za zřízení věcného břemene 
– služebnosti podle předloženého 
návrhu Smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č.10/2020/PANO mezi 
J. B., Severočeskou vodárenskou 
společností a.s., se sídlem 
Přítkovská 1689, Teplice a městem 
Tanvald, týkající se stavby Tanvald 
– ul. Protifašistických bojovníků – 
prodloužení vodovodu – hasičská 
zbrojnice číslo stavby JN 032 035.
*RM rozhodla pronajmout 
bytovou jednotku č. 19, garsoniéru 
s příslušenstvím, Vítězná 614, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou 
na dobu určitou do 31.12.2020.
*RM rozhodla provést rozpočtové 
opatření č. 3/2020:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
pořízení p. p. č. 537/20, k. ú. Tanvald 
   19.980 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA 

- 19.980 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové 
opatření č. 91/2019:
PŘIJATÉ TRANSFERY

na projekt „Tanvald – Preventivní 
prázdninové programy v Majáku 2019“ 
  - 584 Kč
na projekt „Tanvald – Pobytový týdenní 
tábor pro mládež do 15 let 2019“  

 - 17.028 Kč 
BĚŽNÉ VÝDAJE
STAROSTA                        - 17.612 Kč
*RM souhlasí se spoluprací 
s Ministerstvem kultury ČR při 
administraci programu „Podpora 
obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností“ pro rok 2020, nezřizuje 
komisi státní památkové péče a 
pověřuje výkonem prací spojených 
se spoluprací s Ministerstvem kultury 
ČR odbor rozvoje a KV MěÚ Tanvald.
*RM schvaluje Metodický pokyn pro 
zřizování vyhrazených parkovacích 
míst na území města Tanvald pro 
invalidní občany a pro konkrétní 
vozidlo nebo firmu dle předloženého 
návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu o reklamě 
v rámci ankety O nejúspěšnějšího 
sportovce  jabloneckého okresu za 
rok 2019 mezi městem Tanvald a 
Okresní organizací Česká unie sportu,  
se sídlem E. Floriánové 2834/9, 
Jablonec nad Nisou dle předloženého 
návrhu.
*RM schvaluje program zasedání 
zastupitelstva města dne 05. 02. 
2020 s tím, že může být dle potřeby 
doplněn:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti rady města 
3. Informace o činnosti výborů 
zastupitelstva města
4. Informace o činnosti společností 
s majetkovou účastí města
5. Majetkoprávní záležitosti 
6. Náměty, připomínky, diskuze
7. Závěr

*RM schvaluje Smlouvu příkazní 
mezi městem Tanvald a Ing. Luďkem 
Suchomelem, MBA, Sportovní 78, 468 
51 Smržovka na zajištění dotačního 
managementu a výběrového řízení 
na zhotovitele stavby pro projekt 
„Revitalizace hřiště u Masarykovy 
školy“ dle předloženého návrhu.
*RM po projednání žádosti pana M. 
P. rozhodla stavební parcelu č. 1705 
o výměře 23 m2 v katastrálním území 
Tanvald neprodávat a ponechat i 
nadále v pronájmu.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi 
městem Tanvald a manželi Š. týkající 
se převodu pozemkové parcely č. 
1969/3 (trvalý travní porost) o výměře 
72 m2 v katastrálním území Šumburk 
nad Desnou včetně podzemní požární 
nádrže, dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu o sdružených 
dodávkách elektřiny č.1295042739/02 
mezi městem Tanvald a společností 
ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Duhová 
1444/2, Praha dle předloženého 
návrhu.
*RM rozhodla provést rozpočtové 
opatření č. 4/2020:
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY      + 
91.600 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
pořízení osobního automobilu pro 
MěÚ  + 37.800 Kč
pořízení osobního automobilu pro TS 
 + 53.800 Kč
*RM:
b) schvaluje na základě výsledků 
elektronických aukcí vypracované 
kupní smlouvy ze dne 27. 01. 2020 
na prodej motorových vozidel s 
příslušenstvím dle bodu a) tohoto 
usnesení:
- smlouvu na prodej Kolového traktoru 
ZETOR 9540 s příslušenstvím za 
406 000 Kč mezi městem Tanvald a 
vydražitelem panem L. D.;
- smlouvu na prodej Kolového traktoru 

ZETOR 9641 Forterra 4WD za 535. 
555 Kč mezi městem Tanvald a 
vydražitelem panem M. K.;
- smlouvu na prodej Speciálního 
automobilu – univerzálního nosiče 
nástaveb MERCEDES-BENZ Unimog 
130 za 330.000 Kč mezi městem 
Tanvald a vydražitelem společností   
LUTWA s.r.o., se sídlem Brodecká 
778, 468 22 Železný Brod, IČ: 
22799648, zastoupenou jednatelem 
společnosti Lubošem Twardzikem.
*RM schvaluje Smlouvu o nájmu 
prostoru sloužícího k podnikání mezi 
městem Tanvald a společností LIVO, 
spol. s r.o., se sídlem V aleji 33, 
Jablonec nad Nisou dle předloženého 
návrhu.
*RM schvaluje Dodatek č. 2 ke 
Smlouvě o spolupráci v oblasti 
poskytování sociálních služeb  ze 
dne 18.04.2018 mezi příspěvkovou 
organizací Dům penzion pro důchodce, 
městem Smržovka a městem Tanvald 
dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o dílo na poskytování 
služeb v oblasti BOZP a PO ze dne 
01.03.2013 mezi městem Tanvald a 
panem Pavlem Lázničkou, Bzí 80, 
Železný Brod, IČO 631 34 551 dle 
předloženého návrhu.
*RM po projednání žádosti Spolku 
Lungta, se sídlem Dlouhá 2, Praha 
1 rozhodla, že se město Tanvald 
k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“ v roce 2020 nepřipojí.
*RM souhlasí s úpravou silničního 
provozu v ulici Protifašistických 
bojovníků a Husova dle návrhu 
vypracovaného Ing. Václavem 
Gebouským „Návrh změny svislého 
dopravního značení a vodorovného 
dopravního značení v ulicích 
Protifašistických bojovníků a Husova 
s cílem zvýšit kapacitu parkování 
Tanvald“.

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
dne 27.01.2020dne 27.01.2020

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
dne 05.01.2020dne 05.01.2020

*RM na základě průzkumu trhu 
a výsledků poptávkového řízení 
rozhodla přijmout nabídku Pražské 
plynárenské a.s. na dodávku zemního 
plynu v letech 2022 a 2023 pro 
zařízení města Tanvald spravovaná 
MěÚ za cenu 503 Kč/MWh bez DPH 
a souhlasí s podpisem příslušných 
dodatků smluv na roky 2022-2023 s 
Pražskou plynárenskou a.s. 
*RM schvaluje Smlouvu o nájmu části 
nemovitosti číslo smlouvy v IS AVISme 
19/2604/0003 mezi městem Tanvald 
a Česká republika – Generální 
finanční ředitelství se sídlem Lazarská 
15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město 
na pronájem nebytových prostor v 
budově č.p. 350, ul. Krkonošská, 
Tanvald podle předloženého návrhu.
*RM:
1/ schvaluje podání žádostí o 
dotaci do programu Ministerstva 
vnitra ČR v souladu se Zásadami 
pro poskytování dotací ze státního 

rozpočtu na výdaje realizované 
v rámci Programu prevence kriminality 
na místní úrovni 2020 na projekty:
a) Tanvald – Pobytový týdenní tábor 
pro mládež do 15 let 2020
b) Tanvald – Preventivní prázdninové 
výlety a exkurze 2020
2/ souhlasí o dodaní žádosti o 
navýšení příspěvku na superhrubou 
mzdu asistentů prevence kriminality 
působících v sociálně vyloučených 
lokalitách na 25.000 Kč na rok 2020 
při zachování procentní spoluúčasti 
minimálně 11% v souladu s 
doporučením MV ČR  ze dne 8.října 
2019.

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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V březnu 2020
oslaví 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 Hůzová

Helga Nováková

Ivona Pavelková

Miloš Doležal

Jozefína Vašáková

Jindřich Bláha

Svatopluk Beneš

Lubomír Bartoš

Václav Albl

Jaroslav Vít

Jaroslava Galbavá

Anna Jakouběová

Jindřich Pujman

Karel Tomič

Anna Petříčková

Zdeňka Krupicová

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D. 

Vás zve na 
Básničky a písničky pro naše 

babičky,
a to nejen s našimi nejmenšími, ale 

i s MUDr. Tomášem Drobníkem.
Místo konání: Dům pro seniory 
593 Šumburk n. Desnou Tanvald

Datum konání: 17. 3. 2020 v 15:00 hod.

Na setkání se těší Senior klub I 
Šumburk n. D.

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Vás zve na 
NÁVŠTĚVU HUDEBNÍHO OBORU 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 
TANVALD

Čeká nás vystoupení žáků hu-
debního oboru, členů Akademie 

seniorů a prohlídka školy.
Čtvrtek 5.3.2020 od 15:00 hod.
Sraz v 14:45-14:55 hod před 

budovou ZUŠ,
Školní ulice 351, Tanvald. 

Pitný režim zajištěn,
něco sladkého k tomu.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 
konaného dne 05. 02. 2020konaného dne 05. 02. 2020

K majetkoprávním záležitostem *ZM:
1/ schvaluje výkup pozemkové parcely 
č. 409/7 (ostatní plocha – jiná plocha) o 
výměře 2127 m2 v katastrálním území 
Tanvald od spolku Tenis Tanvald, z.s., 
se sídlem Pod Špičákem 592, Tanvald 
za kupní cenu 282.000 Kč.
2/ schvaluje realizaci a financování 
akce „Revitalizace hřiště u Masarykovy 
školy“ a souhlasí s podáním žádosti 
o poskytnutí dotace z Národního 
programu Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR Podpora rozvoje regionů 2019+ na 
rok 2020, podprogram Podpora obcí s 
3 001 – 10 000 obyvateli.
3/ schvaluje rozpočtové opatření 
č. 5/2020 spočívající ve vrácení 
nedočerpaných prostředků účelových 
neinvestičních dotací na sociální 
práci, sociálně-právní ochranu dětí, 
asistenty prevence kriminality a volby 
do Evropského parlamentu:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ  
+ 589.416,46 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z 
minulých let  + 589.416,46 Kč
V.
*ZM rozhodlo aktualizovat Strategický 
plán rozvoje města Tanvald (2016 – 
2026) o aktivitu A. 4.3.7. „Revitalizace 
hřiště u Masarykovy základní školy“.
VI.
*ZM schvaluje:
a/ poskytnutí neinvestičních dotací 
na činnost a provozní výdaje a darů 
organizacím z rozpočtu města Tanvald 
v roce 2020 takto:
1) Český rybářský svaz, z.s., místní 
organizace Tanvald dotaci ve výši 
80.000 Kč
2) MotorGate, z.s. Tanvald dar ve výši 
5.000 Kč
3) Školní sportovní klub ZŠ Tanvald, 
Sportovní 576, z.s. dar ve výši 20.000 
Kč
4) Oblastní charita Most dotaci ve výši 
30.000 Kč.
5) Klub bojového umění karate Tanvald, 
z.s. dar ve výši 20.000 Kč.
6) Spolek zdravotně postižených 
Tanvald, z.s. dotaci ve výši 50.000 Kč
7) Tenis Tanvald, z.s. dar ve výši 
20.000 Kč
8) Rodinné centrum Maják Tanvald, 
z.s. dotaci ve výši 85.000 Kč
9) Gymnázium a Obchodní akademie 
Tanvald, příspěvková organizace 
dotaci na provoz školního

bazénu ve výši 850.000 Kč
10) Gymnázium a Obchodní akademie 
Tanvald, příspěvková organizace 
dotaci na krajem nepokryté
výdaje na provozní činnost budovy 
gymnázia a OA ve výši 100.000 Kč
11) Tělovýchovná jednota Jiskra 
Tanvald, z.s. dotaci ve výši 170.000 Kč
12) Centrum pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje, o.p.s dotaci ve výši 
50.000 Kč
13) Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, z.s. Klub 
Jablonec nad Nisou,
pobočný spolek dar ve výši 15.000 Kč
14) SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů 
Tanvald Šumburk, pobočný spolek dar 
ve výši 30.000 Kč
15) Základní škola Tanvald, Údolí 
Kamenice 238, p.o. dar ve výši 25.000 
Kč
16) TJ Velké Hamry, z.s. dar ve výši 
5.000 Kč
17) Tělovýchovná jednota Tanvald, z.s. 
dotaci ve výši 170.000 Kč
18) DH FR racing Tanvald, z.s. dar ve 
výši 30.000 Kč
19) Občanské sdružení D.R.A.K. 
Liberec, z.s. dotaci ve výši 25.000 Kč
20) Most k naději, z.s. dotaci ve výši 
20.000 Kč
b/ rozpočtové opatření č. 7/2020:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
nerozdělené dotace a dary neziskovým 
org. v oblasti soc. služeb   
 - 190.000 Kč
nerozdělené dotace   
- 1.610.000 Kč
VII.
*ZM schvaluje Dotační program č. 
1 na podporu zdravotních služeb v 
období 2020-2022 na území města 
Tanvald dle předloženého návrhu.
VIII.
*ZM schvaluje vypracování projektové 
dokumentace na akci „Rekonstrukce 
objektu č.p. 301, ZUŠ Tanvald“ a 
schvaluje rozpočtové opatření 
č.6/2020:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Rekonstrukce objektu č. p. 301, 
Tanvald  780.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku 
z minulých let 780.000 Kč

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 „Každý ví, že napsala Babičku, málo-
kdo však tuhle její novelu doopravdy 
četl. Každý ví, že hájila svou svobodu 
v nesvobodné době. Ale kdo si vůbec 
dovede představit, co všechno to 
znamenalo? Ikona feministek, národní 
mučednice, tisíckrát opěvovaná i zneu-
žitá... Složitá bytost Božena Němcová.
Na jedné straně touha prosadit se 
navzdory všemu jako spisovatelka. Na 
straně druhé starost o děti, finanční 
nouze, podlomené zdraví a marné 
odrážení pomluv těch, kteří si mysleli, 
bůhvíjak si Němcová užívá s mla-
dými milenci, když zatím horko těžko 
sháněla každý krejcar a bojovala se 
závažnými neduhy.“
Tento úvod jsem si dovolila citovat 
z článku Michala Bystrova, protože 
jeho slova přesně vystihují to, co 
nám ukázal amatérský film o Boženě 
Němcové. Šťastnou náhodou se dostal 

tento už od loňského roku dojednávaný 
film na program Literární kavárny 15. 
ledna, blízko data, kdy si všechna naše 
média připomínala 200 let od narození 
Boženy Němcové.
Autorkou filmu i představitelkou hlavní 
role je Markéta Ježková, která přijela 
osobně film uvést. Pobavila nás líče-
ním historek z natáčení filmu, které 
byly, ač zněly humorně, často velkým 
problémem při vlastním natáčení. Její 
omluvy, že jde o amatérský film s řadou 
chyb, byly zcela zbytečné, protože její 
vnímavé ženské procítění překonalo 
všechny nedokonalosti. Film na nás 
dýchl upřímností výpovědi o životě 
Boženy Němcové a hluboce na nás 
zapůsobil. 
Děkujeme, paní Ježková, že díky vám 
jsme si mohli toto výročí tak skvěle 
připomenout.

-ali- 

Složitá bytost Božena Němcová
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Informace

Rodinné centrum Maják TanvaldRodinné centrum Maják Tanvald
Březnové dění v RC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz
Facebook: Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald

Úterý 3. 3. od 16:30 Medvědí pohádka 
Jarmila Enochová a Divadlo Rolnička Liberec
Vstupné 30 Kč / rodina, členky RC Maják 20 Kč / rodina
Čtvrtek 5. 3. od 15 hod   Senior klub II – Výšina
Návštěva hudebního oboru Základní umělecké školy Tanvald. Čeká nás vy-
stoupení žáků hudebního oboru, členů seniorské akademie a prohlídka školy. 
Sraz 14:45 až 14:55 před budovou ZUŠ, Školní 351, Tanvald. Pitný režim zajiš-
těn, něco sladkého k tomu.
Sobota 7. 3. od 13:00 Náramky z minerálů
Opět si u nás můžete vyrobit originální šperk. Lenka Málková má opravdu hod-
ně velký výběr kamenů a naučí Vás to.
Cena kolem 80 až 200 Kč, podle velikosti, použitých kamenů a dalších kompo-
nentů. Přihlášky do středy 4. 3. na tel. 605 757 771
V týdnu od 16. do 22. 3. proběhne v Majáku tradiční BURZA oblečení, hraček a 
sportovních potřeb na jaro a léto. Pozor, máme nový systém a pravidla, sledujte 
facebook a web. Příjem věcí: pondělí a úterý od 9 do 17 hod, prodej: středa a 
čtvrtek 9 až 17 hod, pátek 9 až 16 hodin. Polední pauza 12 až 13 hod. Výdej 
neprodaných věcí neděle dopoledne.
Středa 18.3. od 16:30 Prarodiče ve výchově našich dětí
V tématu budeme mít možnost si "prohlédnout", jaké role mají jednotliví členo-
vé rodiny v rodinném systému, kdy a jak nám prarodiče v naší rodičovské roli 
pomáhají nebo naopak překážejí, jaká máme od prarodičů očekávání, jak se 
nám daří s nimi o našich dětech komunikovat, kde je ve vztahu dětí a rodičů 
místo pro prarodiče.
Přihlášky do 13. 3., kapacita omezena!
Vstupné 50 Kč jednotlivec nebo pár, 30 Kč členové RC Maják, 20 Kč senioři.
Čtvrtek 26.3. od 16:30 Intro Access bars 
Slyšeli jste už o této metodě? Nebo je pro Vás zcela nová a zajímá Vás, co vše 
dokáže? Zajímáte se o osobní rozvoj, hledáte cestu, řešíte nějaký problém, 
snažíte se propojit s dětmi v hlubším slova smyslu či jen víte, že je možné mít 
více lehkosti a radosti v životě a jste zvědaví, co vše se můžete dozvědět? Se-
známíme se s touto metodou a zájemci se budou moci přihlásit na následující 
kurz.
Sobota 28. 3. Kurz Access bars – Návrat ke kořenům vědomí
Během kurzu Bars si osvojíte techniku, 2× terapii dostanete, 2× terapii dáte. 
Každý účastník dostane manuál se všemi informacemi, mapu bodů na hlavě. 
Po skončení obdržíte certifikát praktika Access Bars a můžete používat techni-
ku ve své praxi.
S jakou lehkostí si můžeme všichni rozumět? Jaké to je umět si z každé situace 
odnést vědomí a vzájemné souznění, pochopení a podporu? Rozumíte svým 
emocím a svému jednání? A jaké to je rozumět jednání a emocím dětí, partnerů 
i celému okolí? To vše Vám otevře relaxační energetická metoda Access Bars. 
Úterý 31. 3. od 16:30 Prezentace novinek ekologicky šetrné drogerie. Setkání 
s top manažerkou firmy Eurona by Cerny, seznámení s novinkami, očuchání, 
ochutnávka, tombola. Všichni jsou srdečně zváni. Nejedná se o prodejní akci.
V rámci EKO aktivit proběhne v březnu stopovaná pro děti a je-
jich rodiče spojená s poznáváním přírody kolem nás. Ter-
mín upřesníme podle počasí, sledujte mail, web, facebook. 
Úterky dopoledne se u nás můžete nechat namasírovat Aničkou Kubíčkovou. 
Děti během masáže pohlídáme. Zájemci, hlaste se předem na tel. 605 757 771.
Každé pondělí u nás probíhá rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních služ-
bách ve spolupráci s organizací Pomocné ruce, z. s.

Akce, které připravujeme na duben:
Ukliďme Česko, Den pro ženy, Lampionový průvod, a další…

PÉČE O PĚSTOUNSKÉ RODINY v MDC Maják, klíčoví pracovníci:
Mgr. Libuše Rydvalová, tel. 774 825 085 
Bc. Andrea Josífková, tel. 739 080 722
pondělí, čtvrtek 8:30 – 11:00 hod.

Nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel. 775 468 418

Sbírka MAJÁK PRO MARUŠKU VOTRUBOVOU pokračuje. Maruška stále ještě 
bere chemoterapii v tabletách, na udržovací léčbě bude až do července. Každých 

14 dní jezdí do Motola na kontroly na onkologické a neurologické oddělení.
Do školy Maruška může chodit jen na jednu, maximálně dvě hodiny denně, 

jinak za ní paní učitelka dochází domů. Stále se musí dodržovat přísná hygie-
nická opatření.

Marušce na její boj můžete přispět do pokladničky, která je umístěna v pro-
dejně Barvy, laky, drogerie KABA, Žákova 144 nebo na transparentní účet 

286015899/0300. Za jakýkoliv příspěvek srdečně děkujeme. Pro potvrzení o 
daru při větším obnosu nás kontaktujte na info@centrumajak.cz.

Středisko volného času Tanvald v březnu 2020Středisko volného času Tanvald v březnu 2020
Akce SVČ Tanvald v březnu 2020:
Ve čtvrtek 5. a 12.3. proběhne kurz „Keramika pro dospělé“ - přihlášky u Dany 
Humlové (778 158 036).
Ve čtvrtek 19.3. se koná Keramická dílna pro děti ze ZŠ Údolí Kamenice.
23., 25. a 26.3. proběhnou Keramické dílničky pro děti z mateřské školy U 
Školky.
Zájemci o dopolední keramické a výtvarné dílny z řad pedagogů se mohou 
přihlásit u p. Humlové.
Připomínáme, že ve čtvrtek 19.3. je uzávěrka výtvarné soutěže „Óda na ra-
dost“. Své práce mohou děti odevzdat do tohoto termínu ve Středisku volného 
času Tanvald.

Program pro děti navštěvující školu o jarních prázdninách 9.-13.3:
Pondělí 9.3. - výlet do lezecké arény MAKAK v Jablonci nad Nisou. Sraz v 9.15 
na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě, návrat ve 13.56 tamtéž. S sebou sportovní oděv 
a obuv vhodnou na lezení, pití, svačinu a kartičku ZP nebo její kopii. Cena: 
180Kč. 
Úterý 10.3. - výlet do IQ Landie v Liberci. Sraz v 8.10 na hl. vlak. nádraží v Ta-
nvaldě, návrat ve 14.56 tamtéž. S sebou svačinu, pití, kartičku ZP a kapesné. 
Cena: 220 Kč.
Středa 11.3. - výlet do trampolínové haly v Liberci. S sebou sportovní oděv. 
Sraz v 8.10 na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě, návrat ve 13.56 tamtéž. S sebou 
svačinu, pití, kartičku ZP a kapesné. Cena: 170 Kč.
Čtvrtek 12.3. - „Tvořivý den“ v Klubu volného času SVČ Tanvald. Začátek akce 
v 8.00, ukončení ve 14.00. Na programu je barvení triček, pečení slaných keksů 
a mýdlování. S sebou svačinu, pití a přezůvky. Cena: 150 Kč.
Pátek 13.3. - „Stopovaná“ s opékáním buřtů. Hry v místnosti a venku, kvízy, 
stopovaná v přírodě zakončená opékáním buřtů. Začátek akce v 8:00, ukon-
čení ve 14:00 v SVČ. S sebou svačinu, pití, přezůvky, vhodný oděv a obuv na 
venkovní aktivity. Cena: 150 Kč.
Děti obdrží odměnu za každý den, kterého se zúčastní a vyřeší zdárně všechny 
kvízy. Ti nejúspěšnější získají dárek v podobě výletu.
Přihlášky s platbou přijímáme ve Středisku volného času Tanvald buď osobně 
nebo přes Klientské centrum na www.svctanvald.cz. 

Akce v Klubu volného času SVČ: 
Každé pondělí a pátek se ponese v tvořivém duchu, každou středu si zahra-
jeme na malé vědce a budeme dělat nejrůznější fyzikální a chemické pokusy.

Městská knihovna TanvaldMěstská knihovna Tanvald

 „Noc s Andersenem“ 
Zbývají poslední volná místa !!!
Bude se konat 27.3.-28.3.2020 , přihlašovat se můžete 
osobně v naší knihovně. Neváhejte, počet „spacích“ míst je 
omezen. Přihlásit se mohou naši čtenáři ve věku 7-11 let.

„Březen – měsíc čtenářů“
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje JEDENÁCTÝ ROČ-
NÍK celostátní akce 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 dlou-
ho. Nebojte se a přijďte.
• „Bylo nebylo...“   besedy pro děti ZŠ na motivy pohádek Boženy Němcové, 
která by letos oslavila 200. narozeniny
• „ Kouzelné čtení s elektronickou Albi tužkou“ nová služba pro 
naše čtenáře. Kouzelné čtení umí díky tužce vyprávět příběhy, 
obsahuje zábavné vzdělávací nebo postřehové kvízy a k tomu 
spoustu doplňujících informací. 
•  Nabízíme k prodeji vyřazené knihy a časopisy

„ Jarní výstava“  výstava prací klientů organizace Dolmen z.ú. Liberec  - ve 
výstavním sálku od 17.3.2020
„ Klára pomáhá z.s.“  - výstava kreativních výrobků pečujících osob o zdravot-
ně postižené ve výstavním sálku od 30.3.2020
„ T.G.Masaryk „ – v letošním roce by oslavil 170. narozeniny první českoslo-
venský prezident, filozof, sociolog a pedagog T.G.Masaryk.   Výstavu knižních 
titulů z našeho fondu najdete ve vstupní části knihovny.
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Online předprodej vstupenek do kina Jas odkaz na www.tanvald.cz nebo na www.disdata.cz
Telefon do kina je: 483 394 324, internet: www.tanvald.cz

Program kina denně na RCL: 101,4 FM

3BOBULE
Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára 
(Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinař-
ství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí 
odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky v pře-
krásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastává 
rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Honza se 
za dramatických okolností po letech setkává s kumpánem Jirkou (Lukáš Langmajer). 
Ten se nadšeně hrne do návštěvy Moravy, aby pomohl se sklizní, které samozřejmě 
vůbec nerozumí...

ŠARLATÁN
Strhující životopisné drama výjimečného muže obda-
řeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových 
událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele 
Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika de-
setiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech 
společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osob-
ností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk 
bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a 
nevysvětlitelným nadáním diagnostiko vat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými 
si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s 
vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým…

Princezna zakletá v čase
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné 
kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se 
má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jak-
mile zapadne slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde posled-
ní sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna 
zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase. Pokaždé, když se 
kletba naplní, Ellena procitne do dne svých dvacátých 
narozenin a je nucena ho prožít celý znovu. Aby zachrá-
nila své království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté srdce a dávné 
kletbě se jednou provždy postavit.

FILMOVÉ TIPY FILMOVÉ TIPY 

Městská kulturní kancelářMěstská kulturní kancelář

Kulturní akce v březnu 2020 v Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald:

15. 3.  NE  19 hod.  Sébastien Thiéry:  Dva nahatý chlapi
Bláznivá divadelní komedie. Pořádá Mamut Agency.
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová a Daniela Šinkorová.
Režie: Antonín Procházka. VYPRODÁNO.

17. 3.  ÚT  9,30 hod.  Kudy cesta do pohádky?
Divadelní představení pro děti. Pohádkový příběh v písničce o zvířatech na 
selském dvoře. Hraje Liduščino divadlo. Vstupné: 30 Kč.

23. 3.  PO  18 hod.  Expediční kamera 2020
11. ročník Mezinárodního festivalu cestovatelských filmů. Budou promítnuty fil-
my Tieň jaguara, Surf Cuba, Boy Nomad, Sary Jaz a B7 - 95 kilometrů, které ti 
změní život. Filmy v českém znění i s titulky. Vstupné: 100 Kč

31. 3.  ÚT  16 hod.  Akademie Gymnázia Tanvald
Vstupné: dobrovolné.

Připravujeme na duben:

2. 4.  ČT  19 hod.  K. Tomanová a J. Kriegel : Svaté neřesti
Divadelní představení Divadla Artur z Prahy. Od čokolády až po facebook, do-
kážeme si bez těchto potěšení náš život představit? Komický příběh o tom, co 
se stane, když se lidé budou chtít stát lepšími. 
Režie: Vojta Nouzák.
Hrají: Bořek Slezáček, Pavlína Mourková, Genny Ciatti, Jindra Kriegel, Michal 
Kavalčík, Lucie Linhartová, Vlasta Korec a Petr Semerád.
Vstupné: 300 Kč. 
Vstupenky v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.
cz nebo www.disdata.cz.

15. 4.  ST  9,30 hod.  O chytrém Honzovi a krásné Madlence 
Výpravná pohádka s klasickou zápletkou s písničkami. Hraje Divadelní Agen-
tura Praha. Vstupné 30 Kč.

21. 4.  ÚT  19 hod.  Techtle Mechtle a Kočky : Nemocnice na po-
kraji zkázy
Oblíbená travesti show přijíždí znovu do našeho města, tentokrát s novým zá-
bavným pořadem ,,NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY,,. Každý si vyzkoušel za 
život už několikrát roli pacienta na vlastní kůži. Málo kdo ale ví, jak to chodí z té 
druhé strany. Během tohoto pořadu budete mít možnost nahlédnout pod poklič-
ku do nemocnice, která si žije tak trochu vlastním životem. Zdravotní sestřička 
Jiřina je sice od rány, pacienti jí často lezou krkem, ale i přesto má svoji práci 
ráda. Zábavný pořad protkaný vtipnými scénkami z nemocničního prostředí, 
plný známých melodií a písniček, s výpravou více než 70 kostýmů a divadelní 
scénou - to je ,,NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY,,. Travesti revue Techtle 
Mechtle a Kočky je aktuálně nejúspěšnější českou travesti skupinou a většina 
jejich pořadů je vyprodána dlouho dopředu. Představení této skupiny se těší za 
poslední roky stále větší oblibě, a proto připravují vždy dva nové pořady ročně. 
Více informací: Facebook: techtle mechtle revue
www.techtlemechtlerevue.cz
 Vstupné: 290 Kč v předprodeji, v den akce + 20 Kč

28. 4.  ÚT  18 hod.  Moc a síla hypnózy
Odborná interaktivní přednáška Jakuba Kroulíka.
Vstupné: 200 Kč.
Vstupenky v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.
cz nebo www.disdata.cz.

Koncerty 64. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Tanvaldské hudební 
jaro 2020
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 Od 15.ledna začala v našem oddílu 
příprava nejmladších fotbalistů na jarní 
sezónu. V současné době jsou hráči 
rozděleni do tří věkových kategorií, 
minipřípravka (rok narození 2013 a 
mladší), mladší přípravka (2011 a 
2012) a starší přípravka (2009 a 2010). 
Tréninků pod vedením Z. Duštíry, 
R. Houfka a V. Kosiny probíhajících 
v tanvaldské sportovní hale každé 
úterý a každý čtvrtek se pravidelně 
účastní čtyři desítky hráčů, mezi nimi tři 
děvčata. 
Pro zpestření pravidelného drilu 
zaměřeného na zlepšení fotbalové 
techniky s míčem a zvýšení fyzické 
kondice byla pro hráče všech kate-
gorií naplánovaná účast na halových 
turnajích v okolí. V sobotu 15. 2. měli 

velkou premiéru na fotbalové akci hráči 
nejmenší kategorie: Vítek Kubín, Kuba 
Hlaváček, Vojta Balaš, Romča Horvát 
a Jeník Vávra, kteří se zúčastnili halo-
vého turnaje pořádaného Fotbalovou 
akademií Jablonec nad Nisou. Spolu 
s námi se turnaje účastnilo dalších 43 
hráčů Slovanu Liberec, FA Jablonec 
nad Nisou a Velkých Hamrů. Na turnaji 
jsme odehráli 8 zápasů se střídavými 
úspěchy, získali jsme několik vítězství i 
porážek, pořadí na této akci není důle-
žité, proto se ani nevyhlašuje. Všichni 
hráči byli za předvedené výkony odmě-
něni sladkostmi, pochvalou trenérů 
a bouřlivým potleskem přítomných 
diváků, hlavně rodičů, prarodičů a 
sourozenců.

Za Jiskru Tanvald R.Houfek

Dita Anderová oceněna
na nejvyšších místech

 28.1 2020 byla Dita pozvána spolu 
s ostatními účastníky 5. GLOBAL 
GAME 2019 premiérem ČR Andrejem 
Babišem na Úřad vlády ČR. V úvodu 
návštěvy jim poděkoval za úspěšnou 
reprezentaci, potom probíhala téměř 
dvouhodinová debata o problémech 
handicapovaných sportovců. Zúčastnil 
se jí i Milan Hnilička, vedoucí Národní 
sportovní agentury spadající pod 
MŠMT.
6. 2. dopoledne byli tito sportovci přijati 
na půdě Senátu ČR jeho místopřed-
sedkyní Miluší Horskou. Odtud si Dita 
odnesla pohár se znakem a Pamětní 
list za vynikající reprezentaci ČR.
V odpoledních hodinách navštívila 
Poslaneckou sněmovnu, kde byla 
přijata jejím předsedou Radkem 
Vondráčkem. Její úspěchy ocenil 
Pamětním listem a Pamětní stříbrnou 
medailí za vynikající reprezentaci ČR.
Dita se tak po patnáctileté úspěšné 
reprezentaci ČR (lyžování a stolní 
tenis) dočkala ocenění na nejvyšších 
místech.
Vyhlášení ankety Nejúspěšnější spor-
tovec roku 2019 probíhalo 10. 2. 2020 
v jabloneckém divadle. Mezi sportovci 
Jablonecka obsadila 1. místo ve své 
kategorii.

V této anketě byl do Síně slávy uveden 
dlouholetý úspěšný tanvaldský trenér 
tenisu Petr Němeček.
Gratulujeme a přejeme hodně sil do 
budoucna. Pro Ditu budou důležité 
v přípravě na MS, které začíná 31.3. 
v Turecku.

-red-

Jana v těžké konkurenci
opět obstála!

 20. 1. 2020 se vrátily z desetiden-
ního pobytu v Innsbrucku paní Jana 
Přibylová a její dcera Jana Přibylová, 
které se zúčastnily krasobruslařských 
závodů v rámci Winter World Masters 
Games 2020. Paní Jana závodila 
v kategorii nad 69 let, dcera Jana 
v kategorii nad 49 let.
Na WWMG 2020 přijelo více než 3200 
závodníků starších 30 let z celého 
světa (údajně 54 zemí) a soutěžilo 
v celkem 11 zimních sportech (sjezdové 
lyžování, biatlon, skoky, krasobruslení, 
rychlobruslení, hokej, …). Vzhledem 
k organizaci, charakteru a skuteč-
nému průběhu závodu je neoficiálně 
považován OH pro závodníky Masters 
– všichni účastníci toto označení použí-
vají. Historicky poprvé do WWMG bylo 
zařazeno krasobruslení. Příští závod 
se má konat za pět let.
Ve velmi těžké konkurenci získala ve 
dvou závodech paní Jana jednu stříbr-
nou a jednu bronzovou medaili, dcera 
Jana pak dvě stříbrné medaile!
Paní Jana se účastnila v posledních 
třech letech osmi velkých mezinárod-
ních závodů, letošní WWMG 2020 
Innsbruck byl závodem devátým. 
Získala celkem šestnáct medailí a 
s velkou radostí a hrdostí vzpomíná 
na to, jak mohla na stupních vítězů 
pozdvihnout nad hlavu českou vlajku!
Pokud se bude všechno vyvíjet 
dle plánu, čekají paní Janu letos 
ještě závody v Lódži, Eindhovenu, 
Oberstdorfu a Bledu.
Ve světě se závody Masters (nad 30 let 

věku) již řadu let těší stále větší oblibě 
a vážnosti. Bohužel tomu tak není 
v ČR, kde v krasobruslení v kategorii 
Adult závodí paní Jana běžně s dív-
kami ve věku 16+ („dcery a vnučky“), 
což, bohužel, svědčí o „zvláštním“ 
přístupu Českého krasobruslařského 
svazu, který zcela pomíjí tuto kategorii 
starších závodníků, i když jsou to právě 
oni, kteří ve světě běžně porážejí 
závodníky z takových krasobruslař-
ských velmocí jako je Rusko, USA, 
Kanada, Německo, Japonsko atd.

-red-

Zprávy z fotbalu

Nemocnice Tanvald, s.r.o.
Přijme:

IT technika
Údržbáře

Nabízíme:
zajímavé finanční ohodnocení, podnikové benefity, možnost dalšího vzdě-

lávání, stravování v areálu nemocnice. 
Nástup možný ihned. Kontakt: Věra Chvojková – personální oddělení 

Tel. 483 367 354, 

životopisy zasílejte na e-mail: vera.chvojkova@mediterra.cz
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 Podještědské novoroční praní dětí, 
mladších a starších žáků v judu se 
konalo v Liberci. Tanvaldský Marek 
Horáček z Judo klubu Jablonec nad 
Nisou vybojoval v kategorii mladších 
borců do 34 kg stříbrnou medaili. Marek 
se v březnu bude prát na VC v Hradci 
Králové a na VC v Jablonci nad Nisou. 
Držíme palce.

-red-

Pohádkové bytosti
ve víru her a tance

 Nedělní odpoledne po tradičním 
městském plese bylo věnováno dět-
skému karnevalu. Ve sportovní hale 
se sešlo mnoho nejrůznějších masek. 
Na parketu řádili piráti, kovbojové, 
princezny, berušky, upíři, chobotnice, 
popelnice, Flinstounovi, a dokonce 
na parket přišel i Rumcajs s Mankou 
a Cipískem. Děti se věnovaly nejen 

tanci, ale i nejrůznějším soutěžím, 
které pro ně připravilo Středisko vol-
ného času spolu s oddílem volejbalu 
TJ Jiskra Tanvald. Hudbu pouštěl a 
mluveným slovem celé odpoledne pro-
vázel Vladimír Josífek. Na závěr byly 
nejhezčí masky odměněny krásným 
dortem.

-red-

Marek Horáček 
stříbrný!

INZERCE

 Naši knihovnu navštívilo 15 401 
návštěvníků, dalších 42 999 se podí-
valo do naší knihovny prostřednictvím 
webových stránek.
Naši čtenáři si mohli vybírat dle své 
chuti z bezmála 19 492 knih, 87 druhů 
periodik, 45 společenských her, 141 
audioknih a 2 tematických batůžků pro 
nejmenší čtenáře.
Za celý rok se půjčilo 28 949 titulů 
z našeho fondu (knih, časopisů, her, 
audio....) 
Nakoupili jsme 1 083 nových knih. 
Aktuální knižní novinky jsou k nahléd-
nutí u pultu v tištěné podobě nebo na 
našich webových stránkách.
Přehled audioknih a společenských 
her najdete v tištěných katalozích na 
pultě nebo na elektronickém katalogu 
knihovny https://lck.tritius.cz/library/
tanvald?device=101 . Pro hry zadejte 
do řádku Klíčové slovo: společenské 
hry, pro zvukové nosiče zadejte do 

řádku Klíčové slovo: audiokniha.
Mezi novinkami audioknih tak 
najdete např.: Doktor v domě 
(G.Richard), Čtyři dohody (D.M.Ruiz) 
nebo Než jsem tě poznala (J. Moyes)
Fond společenských her jsme nově 
doplnili o: Dobble, Bliss - hrajeme 
si s jógou, Quoridor nebo Dřevěné 
pexeso.
Čtenáři nebyli omezeni pouze fondem 
naší knihovny, ale také jsme pro ně 
objednávali literaturu z ostatních 
knihoven ČR formou Meziknihovní 
výpůjční služby. V loňském roce jsme 
takto vypůjčili na 455 titulů nejen z 
libereckého kraje, ale také například 
z vědeckých knihoven v Olomouci či 
Hradci Králové, Národní knihovny ČR 
nebo Moravské zemské knihovny v 
Brně.
Krom výpůjček mohli návštěvníci využít 
i dalších aktivit a služeb, které knihovna 
celoročně nabízí. Jsou to:

„Už jsem čtenář – Knížka pro prv-
ňáčka 2018/2019„ – projekt vyhlásil 
SKIP ČR na podporu čtenářské gra-
motnosti. Je určen výhradně žákům 
prvních tříd, které několikrát navštívily 
knihovnu a celoroční snažení pak vyvr-
cholilo pasováním prvňáčků na čtenáře 
v červnu. Děti obdržely knihy, které 
byly vytištěny pouze pro tento projekt, 
pasovací dekret a dobrůtku. Celkem se 
jej zúčastnilo 52 dětí se svými učiteli.
„Týden knihoven“ – vyhlašuje SKIP 
ČR v říjnu a my se jej každoročně 
účastníme. V loňském roce se na 50 
prvňáčků setkalo s opravdovou  spi-
sovatelkou Dankou Šárkovou nad její 
knihou Alenka a Krakonoš. 
„Noc s Andersenem“ – je celosvětová 
akce pořádaná nejen v knihovnách. 
U nás proběhl již 12.ročník. „ Včelí“ 
noc byla protkána soutěžemi, čtením, 
vyráběním a setkáním s  včelařem 
p.Habou. Celkem u nás spalo 12 dětí a 
2 včelky pomocnice.
„Besedy na různá témata“ – navště-
vovaly děti z MŠ, ZŠ z Tanvaldu a 
okolí (Zásada, Kořenov).  V nabídce 
pro školy máme aktuálně 12 besed na 
rozličná témata, není však problém se 
na tématu a obsahu besedy domluvit. 
V loňském roce nás takto navštívilo 44 
dětí.
„Výstavy“ – probíhaly po celý rok 
ve výstavním sálku. Díky spolupráci 
s Oddělením sociální práce a soc.
služeb Městského úřadu Tanvald si 
návštěvníci mohli prohlédnout výrobky 
hendikepovaných klientů ze sdružení 
Dolmen z.ú.Liberec, Domov Harcov 
Liberec o.p.s., Fokus Liberec o.p.s., 
Hospic sv.Zdislavy. Vystavovali zde 
také studenti a žáci z Gymnázia Tanvald 
a ZUŠ Tanvald. Nesmíme zapomenout 
na naše čtenáře, kteří u náš již tradičně 

představili své koníčky.
„PC připojený k internetu“ – pro naše 
čtenáře máme dvě místa ve Studovně, 
kde krom počítačů mohou využít 
také stolky s lampičkami. Pro ostatní 
návštěvníky je k dispozici jedno místo 
v prostorách hlavní výpůjční místnosti. 
Tyto služby využilo 353 osob.
„Nový knihovnický program“ - 
v polovině loňského roku naše knihovna 
přešla na knihovnický program nové 
generace Tritius. Má moderní, rychlé a 
přehledné uživatelské rozhraní. Čtenáři 
přivítali možnost svá konta spravovat 
pohodlně ze svých mobilních zařízení 
a také vzhled on-line katalogu.

„Malý pohled na dění v knihovně v uplynulém roce“
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NABÍZÍME VOLNÉ PROSTORY K PRONÁJMU:
Výrobní vytápěné plochy: celkem 1140m2 
Skladovací kryté plochy: celkem 880m2 

Kancelářské vytápěné prostory: celkem 250m2 
Kontakt: tel. 483 359 311

                                               HLEDÁME:                                                  
Montážní dělnice (dvousměnný provoz)

Kontakt: tel. 483 359 371 

     

Nemocnice 
na pokraji zkázy

KDE: KINO JAS TANVALD 
KDY: 21. 4. 2020 od 19:00 
Vstupné : 290,-Kč v předprodeji , 
                       v den akce + 20 ,-Kč
Rezervace: www.tanvald.cz 

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

liberec.rozhlas.cz
Liberec-březen.indd   1 3.2.2020   13:11:29


