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Pozvánka na zasedání
zastupitelstva
Jednání zastupitelů města
ve velké zasedací místnosti
radnice by se mělo uskutečnit
ve středu 22. dubna od 16 hod.
Vzhledem k situaci bude tato
informace upřesněna na webu
města a ve výloze infocentra.

Oddělení následné péče v nemocnici Tanvald
pomáhá pacientům s návratem do běžného života

Sběr železného šrotu v Tanvaldě
SDH Tanvald Šumburk
provede v sobotu 25. 4. 2020
od 7:00 sběr železného šrotu.
Chcete - li darovat šrot hasičům,
informujte nás na tel. čísle
728 147 011, nebo připravte
šrot ke komunikacím.

Rozvoz nápojů
a základních potravin
až do domu!

Pacienti po těžkých úrazech, operacích nebo například cévní mozkové
Rozvoz
nápojů
a základních
příhodě
(CMP)
potřebují kompletní
potravin
až
do
domu!
zdravotnickou, ošetřovatelskou,
ale
i rehabilitační péči. Tu najdou v příjemném prostředí zrekonstruovaného
Objednávky přijímáme na tel.:
lůžkového
oddělení následné péče
603 445 119 nebo 483 394 820
v Nemocnici Tanvald.
po - pá od 8 do 10 hodiny
Jedná
se především o pacienty, kteří už
nemusejí být hospitalizováni na akutním
oddělení nemocnice, ale zároveň
*min. výše objednávky je 300 Kč
nejsou ještě dostatečně soběstační.
Erudovaný a vstřícný zdravotnický
Objednávky přijímáme na tel.:
personál jim pomáhá s návratem do
života. Ten využívá techniky a metody
603 445 119 nebo 483 394 820
moderní lékařské a rehabilitační péče:
fyzioterapii, ergoterapii, logopedickou
po - pá od 8 do 10 hodiny
a psychologickou péči.
Psychická pomoc je pro uzdravení
stěžejní
*min. výše objednávky je 300 Kč
K hospitalizaci jsou přijímáni nejen
pacienti po operacích a úrazech, ale i
osoby trpící bércovými vředy, dekubity,
chronickými ránami a dalším poškozením kůže. Kompletní rehabilitační
a ošetřovatelskou péči zde dostanou
také pacienti s problémy páteře a pohystr.
bovým aparátem. Rehabilitační lékař,
Masopust
2 fyzioterapeuti, ergoterapeuti i kliničtí
logopedi nemocným pomáhají nejen
s nácvikem sebeobsluhy, ale i s proZápis do 1. třídy
3 cvičením jemné motoriky konkrétního
pohybu, který je pro pacienta náročný.
Rada města
6 „Nezanedbáváme ani psychickou
pomoc, která je pro uzdravení stěžejní.
Pacient se u nás neplánovaně ocitá v
Bohoslužby o Velikonocích
10 nové a zcela neznámé situaci. Musí

Z obsahu čísla

si projít obtížnou cestou, má strach
z budoucna a neví, co s tím. Naším
hlavním cílem je nejen co nejvíce zmírnit jeho postižení, ale podpořit ho i psychicky v těžkém bojí s následky vážné
nemoci, a tím pomoci zlepšit kvalitu jeho
následujícího života,“ dodává MUDr.
Alena Reichel – Drašnarová, primářka
Nemocnice Tanvald, kterou provozuje
skupina VAMED MEDITERRA.
Moderní metody a lidský přístup
zároveň
V rámci skupinové léčebné tělesné
výchovy probíhá každodenní ergoterapie, pacienti nacvičují obtížnější
motoriku, trénují například správný
úchop a psaní. Pomocí testů a hlavolamů se provádí cvičení základních
mozkových funkcí a paměti. Součástí
rehabilitace mnoha pacientů je fyzioterapie. Protahovací cvičení, vodoléčba
a cvičení pod dohledem odborníků
na moderních přístrojích (například

na motodlahách) patří k běžné praxi
zařízení.
V jabloneckém okrese nabízejí následnou péči dvě zařízení – Nemocnice
Tanvald a Centrum doléčování a
rehabilitace CEDR, které se nachází
nad tanvaldskou nemocnicí. Zařízení
patří jablonecké nemocnici. „V naší
nemocnici máme na oddělení následné
péče k dispozici 35 lůžek a díky modernímu vybavení a lidskému přístupu
celého kolektivu pomáháme pacientům
a jejich rodinám zvládnout náročnou
životní zkoušku. Nemoc neovlivní jen
samotného pacienta, ale celou jeho
rodinu, proto je u nás možná spolupráce se sociální pracovnicí. Ta všem
zúčastněným pomáhá sociálním poradenstvím,“ uzavírá prim. MUDr. Alena
Reichel – Drašnarová.

TS

Vážení čtenáři Tanvaldského zpravodaje,
ráda bych Vás i v tomto měsíčníku
seznámila s aktuální situací kolem
koronaviru. Bohužel, ve chvíli, kdy se
vám do rukou dostane toto vydání, vše
bude pravděpodobně jinak než v době
uzávěrky, kdy píši tyto řádky. Chtěla
bych zde tedy poděkovat všem, kteří
respektovali pravidla nařízená vládou, i
těm, kteří pružně zajistili služby a ulehčili tak občanům zvládnutí nečekaných

komplikací.
Akce, které jsou avizované na měsíc
duben se možná uskuteční, ale v této
chvíli to vypadá, že spíše ne. Berte
tedy upoutávky s vědomím, že o
aktuálním dění budete informováni na
webu města, na stránkách jednotlivých
organizátorů a na plakátech.
-red-
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Kliksum, fiksum! Spěchám mezi vás! To jsou
hody? To je jaký kvas? Nevíte – li, že čas je
k tomu, byste všichni ze svých domů, ouprkem šli
do hospody, strojili tam tučné hody? Však nade
mne, MASOPUSTA, není žádná husa tlustá!
Rok se s rokem sešel a Tanvald
opět roztančily masopustní maškary.
Stejně jako předešlý rok i letos bylo
počasí spíš uplakané. Ale o to víc bylo
vše ostatní rozesmáté. Zastavovali se
nejen chodci, aby procházející průvod
pozdravili, ale i řidiči, kteří dávali přednost všem těm rozesmátým šaškům,
babkám, kostlivci, i samotnému králi
Masopustu. S houkáním, pískáním a
řehtáním prošel průvod celým městem
a všude rozdával dobrou náladu.
Poděkování patří všem, kteří tuto tradiční akci každoročně podporují.
-vlakod-
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Nabídka potravin a rozvoz teplého jídla:
Pojízdné prodejny pečiva
Město Tanvald ve spolupráci s Pekařstvím Jan Mašek pro obyvatele okrajo-

Informace, školství, inzerce

Nová lávka přes ulici Horská
postavena!

vých částí města zajistili služby pojízdné prodejny pečiva.
Od úterý 17.3.2020 je možnost využití služeb pojízdné prodejny pečiva v následujících místech našeho města : Horní Tanvald u Pomníku v 8:00 hodin;
Žďár – hasičárna v 8:30 hodin; Světlá – Penzion Světlá 9:00 a Český Šumburk
– sokolovna 9:30 hodin.
Bližší informace na tel. 601 372 020

Rozvoz nápojů a potravin za velkoobchodní ceny do domu v Tanvaldě a
blízkém okolí!
W+H VELKOOBCHOD, Krkonošská 146, 468 41
Tanvald, tel.: 603 445 119, tel: 483 394 820
objednávky přijímáme Po - Pá od 8 do 10 hodin na výše
uvedených číslech, výše min. objednávky 300 Kč
• Zelenina - brambory, cibule, mrkev, celer, petržel, česnek, zelí
• Ovoce - pomeranče, mandarinky, jablka, citrony

Foto Antonín Bělonožník

• Minerální vody 1,5 l a džusy
• Lahvové a sudové pivo

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

• Víno
• Alkohol
• Mouka, rýže, těstoviny, vejce, mléko
• Toaletní papír

MŠMT v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává

Nabídka teplého jídla

toto opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok
2020/2021.

Město Tanvald ve spolupráci se školním stravováním Scolarest pro vás zajistilo možnost každodenního odběru teplého jídla dle přiloženého týdenního
jídelního lístku.
Cena hlavního jídla v menuboxu: 70,-Kč s DPH.
Výdej okénkem u hlavního vchodu do ŠR
a v hasičské stanici Tanvald – Šumburk ve 12.00 hodin.
Objednávejte, prosím, den předem do 18 hodin
na telefonní číslo 731 438 470, děkujeme.

Zápis bude organizován bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.
Od 1. 4. 2020 do 15. 4. 2020 je potřeba žádost o přijetí doručit jedním z následujících způsobů:
1. datovou schránkou školy
Masarykova ZŠ Tanvald: 		

yqwkjb5

Základní škola Tanvald, Sportovní 576:

b7nms47

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (NELZE POSLAT JEN
PROSTÝ EMAIL!)
Masarykova ZŠ Tanvald:		

po.box@mzsaoatanvald.cz

Základní škola Tanvald, Sportovní 576: podatelna@zstanvald.cz
3. poštou (všechny dokumenty řádně podepsané),
Masarykova ZŠ a OA Tanvald, Školní 416, 468 41 Tanvald
Základní škola Tanvald, Sportovní 576, 468 41 Tanvald
Vyhlašuje výběrové řízení na pozici vrchní - staniční sestra DIOP
Požadavky: dokončené magisterské či bakalářské vzdělání v oboru všeobecná sestra nebo tříleté studium v oboru diplomovaná všeobecná sestra,

4. osobní podání po telefonické domluvě se školou
Masarykova ZŠ Tanvald: 		

Základní škola Tanvald, Sportovní 576:

specializace ARIP - sestra pro intenzivní péči výhodou.
Minimálně 5 let praxe v oboru, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost,
organizační, komunikační a řídící schopnosti.

734 321 878
483 394 660, 728 837 870

K žádosti je vhodné přiložit kopii rodného listu dítěte.
VŠECHNY DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDY A DALŠÍ
INFORMACE JSOU DISPOZICI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOL.

Nabízíme: Příjemné pracovní prostředí, seberealizaci ve stabilní společnosti,

www.mzsaoatanvald.cz

nadstandardní finanční ohodnocení, firemní bonusy, 5 týdnů dovolené, přípla-

www.zstanvald-sportovni.cz

tek na stravování, možnost dalšího vzdělávání, příspěvek na penzijní pojištění,

Vedení škol

služební telefon, podporu vedení společnosti, profesní růst, stáže v holdingu,
zajištění ubytování.
Přihlášky do výběrového řízení, včetně strukturovaného životopisu, přehledu
dosavadní odborné praxe, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání+
kopie osvědčení, výpisu rejstříku trestů (né starší než 3 měsíce), telefonické
spojení, zasílejte na adresu: Nemocnice Tanvald, s.r.o. personální oddělení,
Nemocniční 287, 468 41 Tanvald v zalepené obálce označené ¨VŘ vrchní
sestra-staniční sestra“
Uzávěrka přihlášek: 19. 4. 2020

INZERCE

PRONAJMU

prostror k podnikání cca 5 x 5 m,
v centru Tanvaldu -1.patro, vedle
ordinace ORL. Celý den slunce,
nová podlaha, WC + voda.
Bez investic.
Tel.: 773 109 187

Tanvaldský zpravodaj
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Učení venku

Se čtvrťáky jsme se rozhodli trávit
daleko více času mimo školní budovu.
Kdo si však představuje, že budeme jen
sportovat a hrát si, je na omylu. Nejen
přírodovědu a vlastivědu lze strávit pod
širým nebem. S nastávajícím příjemným počasím můžeme pracovat venku
třeba i v matematice, zvlášť když máme
k dispozici travnatý školní pozemek.
Proč venku? Pokud nám to má myslet,
potřebujeme mít hlavu vyvětranou,
dostatek kyslíku a volnosti pohybu.

Zpravodajství z mateřských škol

Jsme „outdoorová“ třída a už během
minulých akcí jsme si vyzkoušeli, že
našlapané kilometry a nepřízeň počasí
nám nijak neublíží.
V tématu Na větvi jsme se snažili
podle pupenů rozpoznat, které stromy
vyrostly v šumburském parku, nebude
dlouho trvat a své odhady budeme
moci potvrdit, či opravit podle vyrašených lístků a květů.
Milena Šostková a 4.B, Šumburk

Výprava na Štěpánku
Béčkoví druháci a třeťáci se před jarními prázdninami vydali na VÝPRAVU
NA ŠTĚPÁNKU s přespáním na
Turnovské chatě. Počasí i sněhové
podmínky byly téměř ideální, a tak jsme

si užili ježdíkování, běžkování i noční
hry s bludičkami. Bylo to super.

Šárka Kozáková a 2.+3.B, Šumburk

Trojlístek
Děti z Trojlístku uskutečňují každý
týden výpravy s konkrétním výukovým cílem. Tentokrát se vydaly do
přírody zkoumat skupenství látek.
Vzaly s sebou své deníky, zapisovaly
a určovaly skupenství látek, které
kolem sebe viděly. Nakonec nabraly
vzorky látek s sebou do školy a dále je
zkoumaly - jak se tyto látky zahřátím,
nebo naopak ochlazením mění, nebo
nemění v jiná skupenství? Venku je
výuka vždy zábava.
Cílem další výpravy bylo probádat
svět geometrie ze všech stran. Děti
navštívily Oblastní galerii v Liberci, kde
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se zúčastnily programu Příběh linek.
A že čáry, útvary a tělesa jsou velká
výzva pro další tvoření a zkoumání
nejen v umělecké sféře, to si vyzkoušely samy. Děti jsou nadšené, když se
mohou vzdělávat i mimo školu. Výpravy,
které již proběhly, můžete shlédnout na
našich webových stránkách.
Moc se těšíme na budoucí školáky,
a tak se každou středu věnujeme
předškoláčkům. Ti si mohou vyzkoušet
práci s pomůckami a užít si i tělocvičny.
Přijďte se k nám také podívat, rádi vás
přivítáme!!!
Šárka Kozáková a 2.+3.B, Šumburk

Akce v mateřských školách se
nesly v duchu pohádek a pohádkových karnevalů. Děti z MŠ
Radniční a U Školky si pohádkové
aktivity, soutěže a taneční rej
masek užily ve svých třídách. MŠ
Wolkerova již tradičně v sokolovně
na Českém Šumburku v doprovodu karnevalově oblečených
rodičů. Pohádka O nezbedné
princezně přijela do MŠ Radniční,
kam se na ni přišly podívat i děti
ze Šumburku. Svoji oblíbenou
knížku si přinesly děti do MŠ

Radniční a ukazovaly kamarádům, která pohádka nebo postava
se jim nejvíc líbí a proč ji mají
rády. Návštěvu obou základních
škol si užily děti z MŠ Radniční.
Seznámili se s prostředím tříd,
tělocvičen, pozorovali výuku.
Prvňáci ukázali, jak už dokáží číst
a psát. Předškoláčci byli nadšení
a nejraději by již zítra do 1. třídy
nastoupili. Děti z ostatních mateřských škol návštěva prvních tříd
teprve čeká.
Učitelky MŠ

Gymnazisté v domově
důchodců Velké Hamry
Letos se náš školní sbor neobvykle vypravil i s kytarou a klavírem
do horského domova Hamrovák,
tedy domova důchodců ve Velkých
Hamrech. Vystoupení bylo částečně
i k příležitosti dne žen 8. 3. (publikum
podle toho i vypadalo), ale proběhlo
s předstihem 3 dní. Připravili jsme
si 6 písniček – lidovky jako Čechy
krásné, Čechy mé či Mezi horami, ale
i modernější hudbu – notoricky známé
Hallelujah. Sbor složený z téměř 20
studentů nižších ročníků tedy mohli
doprovázet i odvážnější posluchači.
Další neobvyklostí pro nás bylo, že
se při většině písniček navzájem
doprovázela kytara a piano. Využili
jsme párkrát i funkcí našeho stále ještě
nového piana pro plnější zvuk zajištěný

registrem se smyčci.
Vystoupení proběhlo bez problémů,
naše publikum si písně, zdá se, také
užilo. Po nás následovalo ještě jedno
vystoupení menších a roztomilejších
děti, které odrecitovaly několik kratších básniček a vystoupení zakončily
zpěvem a cappella. Společně s nimi
jsme nakonec všichni vzali jednu
kytičku – trojici tulipánů – a předali ji
libovolné posluchačce z publika.
Jak paní učitelky, tak muzikanti a
členové sboru si akci užili, jelikož
v domově panovala velmi příjemná
atmosféra. Drobné pohoštění v podobě
kávy, nápojů a sladkého pečiva bylo
také od domova velice milé.
Vítek Hanzlík, oktáva
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Střípky ze Sportovky
V měsíci únoru jsme se ve škole
nenudili. Uspořádali jsme celodenní
běžecké výlety všech sportovních tříd
2. stupně do Jizerek. Nejstarší deváťáci pojali výlet tak trochu „po staru“.
Proběhly běžecké závody do Sportovce
školy a úspěšné závody Lyžuj lesy
v jabloneckých Břízkách. Do sportovní
haly přijel opět pan Šmíd se zábavnými
hodinami tělesné výchovy zaměře-

nými na zapojení dětí se zdravotním
handicapem. Čtvrťáci podnikli výlet na
statek na Šumburku, kde se seznámili
s chovem domácích zvířat. Páťáci
zase pojali netradičně hodinu výtvarné
výchovy, kdy si zkusili, jaké to je, když
člověk k malování nemůže použít tu
svoji šikovnou ruku. Celý druhý stupeň
se zúčastnil akce zvané „Tancem proti
šikaně“. Žáci se dozvěděli o různých

formách šikany a možnými postupy
řešení. Odreagování přišlo v podobě
tance - od jógy až po moderní tanec.
Žáci 7. – 9. ročníku navštívili film „V
síti“, který naléhavým způsobem otevírá téma zneužívání dětí na internetu.
Začátkem března navštívili naši školu
budoucí prvňáci z MŠ Radniční a moc
se jim tu líbilo. A nesmíme opomenout
řadu akcí a činností ve školní družině.

Ať už to byl karneval, barevné dny,
spousta vyrábění a zajímavých her.
Krom klasické výuky nás řada vzdělávacích a sportovních akcí do konce
školního roku ještě čeká. Určitě budou
stejně fajn jako ty předešlé.
Jana Tůmová

Sportovka na Lyžuj lesy posbírala cenné kovy
Bezmála 50 lyžařských nadšenců
z naší školy se v úterý 18. 2. zúčastnilo obratnostního závodu na běžkách
„Lyžuj lesy“ v jabloneckých Břízkách.
Troufáme si říci, že naše škola měla
nejpočetnější zastoupení napříč všemi
ročníky ZŠ, přivezla si nejvíce medailí,
měla bezkonkurenčně nejhlasitější
fanoušky …. Ostudu jsme rozhodně
neudělali. Tímto děkujeme všem
zúčastněným a všem medailistům
v kategorii registrovaných i neregistrovaných tzv. „hobíků“. Registrovaní:
Beáta Melichová (2. tř.) – 1. místo,
Dáňa Peštová (6. tř.) – 1. místo, Marťa
Tůmová (6. tř.) – 3. místo, Honza
Dufek (7. tř.) – 1. místo, Lucka Tůmová
a David Pešta – oba z 9. ročníku
na 1. místě v kat. dívek, chlapců.

Neregistrovaní: Kačka Lorencová (5.
tř.) – 1. místo, Matyáš Polák (7. tř.) – 2.
místo, Šimon Janata (9. tř) – 1. místo a
Terka Tacincová (9. tř.) – 3. místo. Příští
rok se pokusíme úspěchy zopakovat.
Jana Tůmová
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané
dne 19.02.2020
*RM rozhodla vydat záměr na prodej
pozemkové parcely č. 218/11 o výměře 169 m2
v katastrálním území Tanvald panu M.Š.
*RM rozhodla vydat záměr na prodej části
pozemkové parcely č. 328/67 (ostatní plocha –
jiná plocha) o výměře cca 8 m2 v katastrálním
území Tanvald manželům D.
*RM rozhodla vydat záměr na pronájem části
pozemkové parcely č. 328/66 (ostatní plocha)
o výměře 111 m2 v katastrálním území Tanvald
za účelem zřízení zahrádky od 01.04.2020 paní
M. I.
*RM schvaluje:
1/
Smlouvu
č:
Z_S14_12_8120073274
o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie mezi městem Tanvald a spol.
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV – Podmokly;
2/
Smlouvu
č:
Z_S14_12_8120073275
o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie mezi městem Tanvald a spol.
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV – Podmokly.
*RM jako zřizovatel příspěvkové organizace
Základní škola Tanvald, Sportovní 576, Tanvald
schvaluje podání žádostí o poskytnutí dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje. Název
oblasti podpory: Školství a mládež. Číslo a
název programu: 4.1. Program volnočasových
aktivit. Název projektu: Materiální vybavení
pro pohybové hry 1.-5.třídy, 3.etapa. Celkové
náklady 50.000 Kč. Spoluúčast školy 50%. Doba
realizace projektu: od 1.1.2020 do 31.12.2020.
*RM schvaluje rámcovou kupní smlouvu mezi
městem Tanvald a KAMPI OFFICE s.r.o., se
sídlem Velkomoravská 3243/35, Hodonín podle
předloženého návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu o zajištění vystoupení
Jakuba Kroulíka „Moc a síla hypnózy“ mezi
městem Tanvald a Petrou Novákovou, IČ
73943991, se sídlem Gabinova 823/2, Praha 5
dle předloženého návrhu.
*RM bere na vědomí:
1/ prodej osobního automobilu Dacia Duster RZ
4L0 0004 za kupní cenu 90.000 Kč na protiúčet;
2/ prodej osobního automobilu Dacia Duster RZ
3L8 5453 za kupní cenu 90.000 Kč na protiúčet.
*RM:
1/ souhlasí se stavebním záměrem spol.
ČEZ Distribuce, a.s. uložit zemní kabelové
vedení NN na pozemkové parcele č. 1557/3
v k. ú. Šumburk nad Desnou, která je ve
vlastnictví města Tanvald, pro realizaci stavby
IV-12-4018660-JN, Tanvald, Český Šumburk,
pč.1658;
2/ ukládá odboru rozvoje a KV vyznačit
souhlas s navrhovaným stavebním záměrem na
situačním výkresu dokumentace.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
8/2020 spočívající v převodu zdrojů z vybavení
bytové jednotky v č. p. 416, ul. Školní na její
rekonstrukci:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ
			
- 65.767 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Rekonstrukce bytové jednotky v č. p. 416, ul.
Školní, Tanvald			
+
65.767
Kč
*RM schvaluje:
a/ veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestičních dotací z rozpočtu města Tanvald
č. 1/2020–11/2020 mezi městem Tanvald a
organizacemi:
1)
Český rybářský svaz,
z.s., místní organizace Tanvald
dotaci ve výši 80.000 Kč
2)
Oblastní charita Most
dotaci ve výši 30.000 Kč
3)
Spolek
zdravotně
postižených Tanvald, z.s. dotaci ve
výši 50.000 Kč
4)
Rodinné centrum Maják
Tanvald, z.s. dotaci ve výši 85.000
Kč
5)
Gymnázium a Obchodní
akademie Tanvald, příspěvková
organizace dotaci na provoz
školního bazénu ve výši 850.000 Kč
6)
Gymnázium a Obchodní
akademie Tanvald, příspěvková
organizace dotaci na krajem
nepokryté výdaje na provozní
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činnost budovy gymnázia a OA ve
výši 100.000 Kč
7)
Tělovýchovná
jednota
Jiskra Tanvald, z.s. dotaci ve výši
170.000 Kč
8)
Centrum pro zdravotně
postižené Libereckého kraje, o.p.s.
dotaci ve výši 50.000 Kč
9)
Tělovýchovná
jednota
Tanvald, z.s. dotaci ve výši 170.000
Kč
10)
Občanské
sdružení
D.R.A.K. Liberec, z.s. dotaci ve výši
25.000 Kč
11)
Most k naději, z.s. dotaci
ve výši 20.000 Kč
dle předložených návrhů;
b/ darovací smlouvy č. 1/2020-9/2020 mezi
městem Tanvald a organizacemi:
1) MotorGate, z.s. Tanvald dar ve výši 5.000 Kč
2) Školní sportovní klub ZŠ Tanvald, Sportovní
576, z.s. dar ve výši 20.000 Kč
3) Klub bojového umění karate Tanvald, z.s. dar
ve výši 20.000 Kč.
4) Tenis Tanvald, z.s. dar ve výši 20.000 Kč
5) Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s. Klub Jablonec nad
Nisou, pobočný spolek dar ve výši 15.000 Kč
6) SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Tanvald
Šumburk, pobočný spolek dar ve výši 30.000 Kč
7) Základní škola Tanvald, Údolí Kamenice 238,
p.o. dar ve výši 25.000 Kč
8) TJ Velké Hamry, z.s. dar ve výši 5.000 Kč
9) DH FR racing Tanvald, z.s. dar ve výši 30.000
Kč
*RM ve věci poskytnutí peněžitých darů
z rozpočtu města organizacím v roce 2020:
1/ schvaluje poskytnutí peněžitých darů z
rozpočtu města Tanvald následujícím subjektům
v roce 2020 takto:
1)
Jana Přibylová, Pod Špičákem 605,
Tanvald ve výši 3.000 Kč
2)
3. ZO ČSZ Tanvald ve výši 6.000 Kč
3)
1. ZO ČSZ Tanvald ve výši 6.000 Kč
4)
Společnost pro podporu lidí s
mentálním postižením v české republice, o.s.,
Sluníčko ve výši 10.000 Kč
5)
Klub českých turistů Tanvald ve výši
15.000 Kč
6)
SOSHIKI, klub bojových umění a
sportů Tanvald, z.s. ve výši 20.000 Kč
7)
Nadační
fond
severočeských
olympioniků Jablonec nad Nisou ve výši 3.000
Kč
8)
ŠSK při Gymnáziu Tanvald ve výši
20.000 Kč
9)
Roma Tanvald, z.s.ve výši 5.000 Kč
10)
Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí ČR, o.s. Klub Jablonec n.N. ve
výši 15.000 Kč
11)
Romany art workshop,z.s., Tanvald
ve výši 5.000 Kč
12)
Tělocvičná jednota Sokol Český
Šumburk, z.s. ve výši 10.000 Kč
13)
Myslivecký spolek Tanvald, z.s. ve
výši 15.000 Kč
14)
SDH Tanvald, Horní Tanvald ve výši
20.000 Kč
15)
JIZERKY PRO VÁS obecně
prospěšná organizace, Kořenov ve výši 10.000
Kč
16)
Vítězslav Potocký, Nad Výtopnou
441 Tanvald ve výši 6.000 Kč
17)
Martina Josífek Zelinková, Vítězná
572, Tanvald ve výši 5.000 Kč
18)
ČMMJ, z.s. Okresní myslivecký
spolek ve výši 1.000 Kč
19)
Honební společenstvo Velké Hamry
ve výši 3.000 Kč
20)
Jizerský klub lyžařů Desná, z.s. ve
výši 3.000 Kč
21)
Český svaz včelařů, o.s. Tanvald ve
výši 6.000 Kč
22)
Jezdecký klub Tanvald, z.s. ve výši
5.000 Kč
23)
Ing. Zdeněk Joukl ve výši 5.250 Kč
*RM schvaluje Darovací smlouvy o poskytnutí
peněžitých darů č. 10/2020 – 32/2020 dle
předložených návrhů.
*RM schvaluje Příkazní smlouvu na zpracování
projektové žádosti pro získání dotace na projekt
„Projekty prevence kriminality 2020“ mezi
městem Tanvald a Ing. Luďkem Suchomelem,

MBA dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi spolkem
Tenis Tanvald, z.s., se sídlem Pod Špičákem
282, Tanvald a městem Tanvald o výkupu
pozemkové parcely č. 409/7 (ostatní plocha –
jiná plocha) o výměře 2127 m2 v katastrálním
území Tanvald podle předloženého návrhu.
*RM bere na vědomí oznámení ředitelky
Mateřské školy Tanvald, U Školky 579 o
stanovení místa a doby pro podání žádostí o
přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2020/2021.
*RM souhlasí s pokácením 1 lípy a 1 dubu
nacházejících se v areálu školního hřiště
Masarykovy základní školy a Obchodní akademie,
na pozemkové parcele č. 259/2 v kú. Tanvald,
dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV
s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města
nebo prodáno dle platného ceníku.
*RM souhlasí s pokácením 1 javoru
nacházejícího se na pozemkové parcele č.
375/140 v kú. Tanvald, dle předloženého návrhu

odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude
použito pro potřeby města nebo prodáno dle
platného ceníku.
*RM vzala na vědomí informace o přijatých
stížnostech, peticích, ostatních podáních,
podnětech a podáních Veřejného ochránce práv
za rok 2019.
*RM vzala na vědomí informace starosty města
k nabídce na výkup bývalého Hotelu Centrál.
*RM schvaluje přijetí nabídky společnosti
Liberecká TV s.r.o. na spolupráci měst Tanvald
a Desná při tvorbě a vysílání Magazínu
z Tanvaldska televizí rtm plus Liberecko.
*RM rozhodla:
1/ odvolat člena Školské rady při Základní
škole, Sportovní 576, Tanvald pana RNDr.
Jaroslava Týla;
2/ jmenovat pana Lukáše Černého členem
Školské rady při Základní škole, Sportovní 576,
Tanvald.

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané
dne 04.03.2020
*RM:
1/ souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze
dne 25.06.1997 o pronájmu části pozemkové
parcely č. 1463/1 v katastrálním území Tanvald,
dohodou ke dni 04.03.2020;
2/ rozhodla vrátit nájemci nájemné za poslední
tři roky v celkové výši 2.700 Kč jako plnění bez
právního důvodu.
*RM schvaluje zřízení věcného břemene –
služebnosti vodovodního potrubí na části
pozemkových parcel č. 1111/11 a č. 1111/13
v katastrálním území Šumburk nad Desnou
podle předloženého návrhu Smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi městem Tanvald a
firmou PREXIM s.r.o., se sídlem Luční ev. č.
23, Tanvald část Šumburk nad Desnou za
jednorázovou náhradu ve výši 605 Kč.
*RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín
IV – Podmokly, Děčín podle předloženého
návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. IV-12- 4018660/VB4 JN, Tanvald, Český
Šumburk, pč. 1658, týkající se stavby zařízení
distribuční soustavy – podzemního kabelového
vedení NN na části pozemkové parcely č.
1557/3 v katastrálním území Šumburk nad
Desnou;
2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-4018660/VB4 JN, Tanvald, Český
Šumburk, pč. 1658 mezi ČEZ Distribucí,
a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, týkající se stavby zařízení distribuční
soustavy – podzemního kabelového vedení
NN na části pozemkové parcely č. 1557/3 v
katastrálním území Šumburk nad Desnou podle
předloženého návrhu.
*RM schvaluje:
1/ kupní smlouvu o prodeji části pozemkové
parcely č. 1136/1 v katastrálním území Tanvald
označené podle geometrického plánu č. 1790407/2019 jako pozemková parcela č. 1136/1
podle předloženého návrhu;
2/ kupní smlouvu o prodeji části pozemkové
parcely č. 1136/1 v katastrálním území Tanvald
označené podle geometrického plánu č. 1790407/2019 jako pozemková parcela č. 1136/4
podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje:
1/ Příkazní smlouvu o obstarávání správy
nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností
s tím spojených mezi městem Tanvald a TABYS
s.r.o., Protifašistických bojovníků 183, Tanvald
podle předloženého návrhu;
2/ Dohodu o vymezení dalších práv a povinností
smluvních stran o obstarání správy nemovitostí
a výkonu dalších práv a povinností s tím
spojených mezi městem Tanvald a TABYS
s.r.o., Protifašistických bojovníků 183, Tanvald
podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o
zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí mezi městem Harrachov
a městem Tanvald podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje
a)
Veřejnoprávní smlouvu o zajištění
činnosti obecní policie mezi městem Tanvald
a obcí Albrechtice v Jizerských horách dle

předloženého návrhu;
b)
Veřejnoprávní smlouvu o zajištění
činnosti obecní policie mezi městem Tanvald a
obcí Plavy dle předloženého návrhu;
c)
Veřejnoprávní smlouvu o zajištění
činnosti obecní policie mezi městem Tanvald a
obcí Kořenov dle předloženého návrhu;
d)
Veřejnoprávní smlouvu o zajištění
činnosti obecní policie mezi městem Tanvald
a městem Smržovka dle předloženého návrhu;
e)
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní
smlouvě o zajištění výkonu činnosti městské
policie mezi městem Tanvald a městem Velké
Hamry dle předloženého návrhu.
*RM souhlasí s udělením výjimky pro zřízení
vyhrazeného parkovacího místa na parkovišti
P5 ul. U Lesíka.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
10/2020:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na projekt SVČ Tanvald z OP Zaměstnanost
„Příměstské tábory“
221.646,86 Kč
BĚŽNÉ Výdaje
ODBOR EKONOMICKÝ
projekt SVČ Tanvald z OP Zaměstnanost
„Příměstské tábory“ 221.646,86 Kč
*RM *RM schvaluje:
1/ poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč
z rozpočtu města spolku Trial team Březová
v AČR, se sídlem Komenského 356, Březová;
2/ rozpočtové opatření č. 12/2020 :
VÝDAJE
Dotace, příspěvky a dary - celkem
dotace a dary nerozdělené		
- 5.000 Kč
dar Trial team Březová v AČR, Březová
5.000 Kč
3/ Darovací smlouvu č. 33/2020 mezi městem
Tanvald a Trial team Březová v AČR dle
předloženého návrhu.
*RM v usnesení č. 46/4/2020 ze dne 19. 2.
2020 zrušuje poskytnutí peněžitého daru ve výši
15.000 Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s., Klub Jablonec nad
Nisou.
*RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
poskytování odlehčovací služby pro obyvatele
města Tanvald mezi organizací Centrum
sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.,
Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou a
městem Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky
na zajišťování oprav areálu Základní školy,
Sportovní 576, Tanvald a rozhodla provést
rozpočtové opatření č. 11/2020:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ
+ 17.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA 			
- 17.000 Kč
*RM souhlasí s pokácením 2 bříz nacházejících
se u parkoviště u radnice, na pozemkové
parcele č. 261/1 v kú. Tanvald, dle předloženého
návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo
bude použito pro potřeby města nebo prodáno
dle platného ceníku.
*RM souhlasí s ukončením živnosti volné, obor
činnosti Ubytovací služby, a živnosti volné,
obor činnosti Provozování tělovýchovných a
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sportovních zařízení a organizování sportovní
činnosti, v provozovně Motocyklový a sportovní
areál, AUTOKEMP „TANVALDSKÁ KOTLINA,
Pod Špičákem 650, Tanvald a pověřuje starostu
města, aby žádost o ukončení živností za město
Tanvald živnostenskému úřadu podal.

*RM schvaluje Smlouvu o prezentaci a
poskytování služeb mezi městem Tanvald,
městem Desná a firmou Liberecká TV s.r.o.,
Liberec dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu o nadstandardním
zpracování poštovních poukázek A č. 52158

Společenská rubrika, zajímavosti
mezi Českou poštou s.p. se sídlem Politických
vězňů 909/4, Praha 1 a městem Tanvald dle
předloženého návrhu.

V dubnu 2020
oslaví životní jubileum

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Hangár a potraviny „U Maátka“
Nedávno jsem byl dotazován mladými lidmi na tzv. Hangár. Starší paní,
která dříve pracovala v tanvaldské přádelně, zase vzpomínala na historky při
nakupování v potravinách „U Maťátka“
a pochvalovala si nákupy v dnešních
supermarketech v Tanvaldě.
V současnosti se většinou píše o tom,
co bylo v Tanvaldě v dávnější minulosti.
Na tu nedávno minulou dobu se zapomíná, nebo se o ní nemluví. K životu
mnoha lidí z Tanvaldu a okolí ale patřila
a stále patří.
Hangár byl objekt SEBY se sálem
pro až 400 osob, závodní kuchyní a
jídelnou. Závodní kuchyň a jídelnu
provozoval závod SEBA 01. Kuchyň
vařila denně běžně 1000 a více obědů.
Hangár stál na místě dnešního parkoviště Penny marketu. Pořádaly se zde
zábavy, plesy, divadelní představení,
taneční kurzy, taneční soutěže, konference a jiné akce s účastí většího
počtu osob. Pořadatelem a patronem
většiny akcí v Hangáru byl „Klub pracujících n. p. SEBA“. Klub pracujících
sídlil v suterénu domu čp. 181, kde
se nacházel i tzv. technický kabinet,
velká místnost, kde se konala školení,
schůze, přednášky apod. Pamětníci
stále ještě vzpomínají na divadelní
klub v suterénu Hangáru, o který se
příkladně starali tanvaldští divadelníci v
čele s panem Františkem Hojdekrem a

paní Hanou Hozdovou a později manželi Vlastimilem a Danou Hozdovými.
V divadelním klubu byl malý bar
s alkoholickými i nealkoholickými
nápoji a drobným občerstvením. Klub
se otevíral při plesech a dalších akcích,
byl mezi návštěvníky velmi oblíben, a
tudíž vždy zaplněn. Objekt Hangáru
(čp. 601) byl zbourán v jarních měsících roku 2000, aby uvolnil místo pro
výstavbu 1. supermarketu v Tanvaldu,
Penny. Co není Hangár, pořádají se
v Tanvaldě plesy ve sportovní hale na
sídlišti.
Před Hangárem se závodní jídelnou
stál v centru Tanvaldu u hlavní silnice,
v místě, kde se dnes nachází parčík
s fontánou, objekt čp. 113, ve kterém
byl v přízemí věhlasný obchod potravin
„U Maťátka“. Tato samoobslužná prodejna dosáhla svého vrcholu v obratu
v sedmdesátých a osmdesátých letech
minulého století. Spolu s hojně navštěvovanou samoobsluhou na Výšině,
nazývané také podle jména dlouholetého vedoucího prodejny „U Bičíka“
(dnes COOP), byl nejoblíbenějším
místem nákupu potravin v Tanvaldě.
Objekt čp. 113 byl v majetku podniku
SEBA a starala se o něj hospodářská
správa.
Vedoucím prodejny byl pan Josef
Maťátko, jehož poznávacím znamením byl tmavomodrý pracovní plášť a

Marie Lehká
Josef Hřeben

tmavá radiovka na hlavě, bez kterých
neudělal ani krok. Byl to velmi starostlivý, aktivní a vždy dobře naladěný
obchodník ze staré školy. Snažil se,
aby jeho obchod (tehdy samozřejmě
státní) byl pokud možno denně dobře
zásoben. Aby měl obchod dostatečné
skladovací prostory, byl starý dům
z velké části obestavěn nevzhlednými
dřevěnými kůlnami. Později pak byla
podnikem Potraviny Jablonec nad
Nisou umístěna k prodejně směrem
k budově bývalého soudu (čp. 350)
prodejní buňka na prodej ovoce a zeleniny. Pro svačiny se kromě do závodní
kantýny chodilo k Maťátkovi. Když byl
odpoledne konec pracovní doby, směřovali zaměstnanci ze závodů SEBA
01, 08, z podnikového ředitelství SEBY
a z Elitexu do obchodu k Maťátkovi
pro denní nákup. Prodejna potravin
U Maťátka fungovala až do léta roku
1986, do otevření samoobslužné prodejny v nově postaveném nákupním
centru Špičák, které mělo být chloubou
města. Samoobsluha potravin, další
obchody a samoobslužná jídelna ve
Špičáku se však do historie Tanvaldu
už slavně nezapsaly. Po privatizaci se
očekávalo a tvrdilo, jak bude Špičák
vzkvétat. Opak však byl a je pravdou.
R. Seidel

a další doplňkové elektroniky. Pan
Šimek vysvětlil klady i nevýhody obou
typů. Ukázal možnosti, které dnes tyto
přístroje nabízejí, poradil, jak si stahovat
nabízené aplikace a mnoho dalšího, jak
telefon využívat. Velmi trpělivě, a nám
laikům hlavně srozumitelně, vysvětloval, zodpovídal jednotlivé dotazy a
přímo předváděl nejrůznější operace na
konkrétních mobilech.
Přinesl s sebou na ukázku také další
typy telefonů, reproduktor, umožňující
reprodukovat hudbu z libovolného
rádia naladěného v telefonu, různé typy

Zuzana Doubková
Miloslav Malec
Oldřich Pácal
Ladislav Rypl
Mária Jakubcová
František Medek
Karel Nepraš
Jana Reinischová
Blanka Chlumecká
Miroslava Bělonožníková
Vladimír Čepek
Božena Duchková
Jana Tykalská
Miloslava Maturová
Jiří Hásek
Jaroslav Jakoubek
Irena Bajcarová
Jiří Zítko
Mária Pachá

Je nový mobil radost nebo starost?
Každý, kdo si pamatuje telefon
s kulatým číselníkem a ručním vytáčením, nemusí být ještě příliš starý, protože žijeme v době, kdy došlo k velkým
změnám v oblasti přenosu informací.
A zatímco mobilní telefon dnes už znají
děti předškolního věku, starší generace
s tím zápasí, pro ni to není tak jednoduché. Za tu dobu, co mobil známe,
mají někteří z nás už několikátý. Ne že
by ten, co jsme měli, už nefungoval,
ale k mání jsou stále lepší typy s více
funkcemi, lepším foťákem a dalšími
„vychytávkami „. Někomu stačí, že si
někdy někam zatelefonuje, jiní si rádi
píší esemesky, hrají hry, další se neobejdou bez foťáku a připojení na internet,
vyhledávání předpovědi počasí atd.
Někdo by měl hrozně rád nějaký
super typ, ale má obavu, že nezvládne
všechny ty chytré funkce, které jsou
nabízeny.
Proto Senior klub Šumburk připravil
pro všechny zájemce malou přednášku
na téma „Mám nový mobil a neumím
s ním“, která se konala 18. února.
Odborného výkladu se ujal pan Daniel
Šimek, který uvedl, že jsem ho k této
akci „ukecala“, (no přiznávám se, když
už to prozradil!)
Jeho skvělý výklad byl doplněný projekcí mobilů tlačítkových i dotekových

Milena Majorová

Luboš Koldovský

mobilů, chytré hodinky, které jsou nejen
telefonem, ale vlastně malým computerem a powerbanku řešenou současně
jako dobíječka pro mobil.
Všichni účastníci této akce, a bylo jich
přes třicet, byli velmi rádi, že se mohli
přímo ptát na jejich vlastní mobil a že
jim pan Šimek poradil s tím, s čím si
nevěděli rady, a předal jim řadu dobrých
nápadů.
Byla to skvělá akce, a já panu Šimkovi
jménem všech ještě jednou děkuji.
-ali-

Anna Kopalová
Vladimír Sixta
Jana Bucharová
Milan Luňáček
Hana Havlíčková
Květa Barchánková
Mária Lacková
Bohumil Zeman
Jindřich Smištík
Julie Pácalová

ě
S r de č n
ej e m e
bl a h o p ř m
ů
oslavenc
Pokud si někdo nepřeje být uveden v TZ,
stačí zavolat na tel.: 483 369 671
(Pozor na termín uzávěrky TZ!)
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Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald
Dubnové dění v RC Maják Tanvald:
V době uzávěrky ještě nebylo známo, které z avizovaných akcí se
uskuteční, proto aktuální programovou nabídku najdete
na www.centrumajak.cz,
Facebook: Rodinné centrum Maják, Tanvald
Čtvrtek 2. 4. od 15 hod Senior klub II – Výšina
Bejvávalo. Setkání s příběhem, písničkou a lidovou poezií v podání paní Jarmily Enochové z divadla Rolnička. Pitný režim zajištěn, něco sladkého k tomu.
Sobota 4. 4. Ukliďme Česko
Již tradičně se účastníme dobrovolnické úklidové akce, která probíhá na území
celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a
nepořádek. Sraz 13:30 před Majákem. Nově budeme uklízet za lesíkem a jeho
okolí. Po akci si společně opečeme buřty. Rukavice, pytle a buřtíky zajištěny.
Úterky 7., 14., 21. dubna a 5. a 12. května od 16:00 Masáže pro nejmenší
Naučíme se sestavu velmi jemného a citlivého masírování celého těla. Posílíme zdravotní a psychickou pohodu dětí, prohloubíme neverbální spojení se
svým dítětem, zlepšíme vzájemné vztahy mezi rodičem a dítětem. Vhodné pro
těhulky, maminky miminek i starších dětí.
Čtyři až pět lekcí, cena 40 Kč za lekci, členky MDC Maják 30 Kč za lekci.
Vede Mgr. Adéla Prašivková
Přihlášky do pondělí 6. 4. na tel. 605 757 771
Pondělí 6. 4. od 16:30 Velikonoční dílna
Přijďte si s námi vyrobit jednoduché velikonoční dekorace.
Cena 50 Kč, členky RC 30 Kč
Sobota 25. 4. 14 - 19 hod Den pro ženy
Příjemně strávené sobotní odpoledne (bez dětí) s masérkou, manikérkou, pedikérkou, vizážistkou, kosmetičkou a kadeřnicí. Jako novinku budeme mít i kalhoty na strojovou lymfodrenáž. Něco na zub s sebou. Nabídka služeb a ceník
na webu, fb a v mailu.
Rezervace na tel. č. 605 757 771
Úterý 28.4. od 17 do 18:30 hod Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí
Přijďte si poslechnout kde, kdy a čím my dospělí ovlivňujeme to, jak se budou
děti cítit v dospělosti. Jak si budou věřit, přemýšlet o sobě, o svém místě ve
společnosti a jak budou vnímat svět kolem sebe. Přijďte společně objevit to, jak
můžeme růst zdravého sebevědomí a dostatečné sebedůvěry dětí podporovat.
Přednáší Zdeněk Okleštěk, lektor vědomé komunikace.
Vstupné 50 Kč – druhý rodič zdarma, členky RC 30 Kč – druhý rodič zdarma.
Přihlášky na tel: 605 757 771
Čtvrtek 30.4. Pálení čarodějnic – lampionový průvod a tematická dílna
Dílnička v Majáku od 16:30. Na místě můžete zakoupit lampiony. Odchod lampionového průvodu od RC Maják v 17:30 hod.
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 službách ve spolupráci s organizací Pomocné ruce, z. s..
Akce, které připravujeme na květen:
Baby znakování, Cesta lesem pohádek – 31. 5.
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. 739 054 465
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Středisko volného času Tanvald v dubnu 2020
Akce SVČ Tanvald v dubnu 2020:
V době uzávěrky ještě nebylo známo, které z avizovaných akcí se uskuteční, proto následující akce berte jako informace o tom, co bylo připraveno...
Ve čtvrtek 16. a 23. 4. od 16:30 proběhne kurz „Keramika pro dospělé“.
Zájemci se mohou hlásit u Dany Humlové.
V pátek 3. 4. při příležitosti zahájení Tanvaldského hudebního jara se
koná v kině Jas Járy Cimrmana vernisáž výstavy nejlepších výtvarných
děl ze soutěže „Óda na radost“, kterou jsme vyhlásili pro děti a mládež již
v lednu. Výstava bude ve foyer kina ke shlédnutí do května.
Na zelený čtvrtek 9. dubna mají děti Velikonoční prázdniny. My jsme pro
ně připravili v budově Střediska volného času „Velikonoční dílny“ od
9:00 do 13:00. Děti si upečou tradiční jidáše a vyrobí si několik originálních velikonočních dekorací. Přihlášky s platbou přijímáme v SVČ Tanvald
buď osobně nebo přes Klientské centrum na našich webových stránkách
www.svctanvald.cz.
V sobotu 18.4. se připojíme k celostátní akci „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Podrobné informace najdete na našem webu a Facebooku.
V úterý 28.4. proběhne v areálu Tanvaldské kotliny okresní kolo branné
soutěže „Ještědská hlídka“ pro žáky 6. - 9. tříd, kterou organizujeme ve
spolupráci s TJ Tanvald a ZŠ Sportovní.
Po celý duben u nás probíhají dopolední výtvarné dílničky pro děti z mateřských a základních škol. Na tyto dílny již nemáme volné termíny.
Změna programu vyhrazena.

Městská knihovna Tanvald
„Jan Drda“
v dubnu uplyne 105 let od narození spisovatele, novináře a dramatika Jana Drdy, výstavu knižních titulů z našeho fondu naleznete
ve vstupní části knihovny
„ 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 zdravotně
postižené ve výstavním sálku od 30.3.2020

„Šumburáčci“ v knihovně
V březnu nás navštívily děti
z MŠ Šumburk. Společně jsme
v podobě housenky prolezli celičkou knihovnu včetně tajuplných
zákoutí. Seznámili jsme děti s paní
knihovnicí, s pravidly chování
v knihovně a s tím, jak se půjčují
knihy. Již v sálku na podsedácích
jsme si povídali o čtení a knihách
a děti měly k dispozici pro ně
speciálně vybrané tituly. Nejvíce
je zaujaly knihy interaktivní (okénkové, vytahovací či rozkládací),

ale pozadu nezůstali ani dinosauři
či krteček. Společně jsme pak při
poslechu pohádky O Červené
karkulce napravovali nesmysly,
které se v pohádce objevily díky
našemu skřítku Knižníčkovi. Na
závěr si děti samy vybíraly dle své
chuti z části pro děti a mládež.
Fotografie z této akce naleznete
ve fotogalerii na našich internetových stránkách.

MAJÁK PRO MARUŠKU VOTRUBOVOU
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 hygienická opatření. Marušce na její boj můžete přispět do pokladničky, která je
umístěna v prodejně 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.
Foto Valentyna Scheibe
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Zajímavosti

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní akce v dubnu 2020 v Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald budou aktualizovány, informace sledujte na webu města a plakátech!

Natěrač sbírá ceny!
Divadelní soubor Mladá haluz
ze sousední Desné přijel na
začátku února s komedií Natěrač.
Tanvaldské publikum bylo skvělé a
jeho smích a bouřlivý potlesk byl
pro herce tou nejlepší odměnou.
Se stejnou hrou se tento soubor
zúčastnil na začátku března
krajské přehlídky v Lomnici nad
Popelkou. A stalo se, co nikdo
z nich nečekal. Jejich výkon oslnil
porotu natolik, že soubor získal
přímou nominaci na národní
přehlídku Piknik Volyně, který
se na jihu Čech koná v prvním
červencovém týdnu. Kromě toho

soubor nasbíral v Lomnici hned
několik cen. Čestné uznání za
herecký výkon získala Petra
Tauchmanová, cenu za herecký
výkon Lukáš Frydrych a Lenka
Dvořáková. Vlaďka Koďousková
si šla pro cenu za režii.
Letos jsme si sněhu moc neužili,
ale i tak se na podzim mohou
diváci těšit na premiéru pohádky
Sněhová královna, kterou pro ně
tento soubor připravuje.

Sportovní ples
plný překvapení
V únoru proběhl ve slavnostně
vyzdobené sportovní hale v
Tanvaldě již 17. ročník tradičního
Sportovního plesu. Pořádající
Tělovýchovná jednota Tanvald v
čele s Vladimírem Vyhnálkem si
i tentokrát pro své návštěvníky
připravila nejedno překvapení.
O skvělou hudbu se postaral
Taneční
orchestr
Vladimíra
Jánského, který své vystoupení

rozložil do několika tanečních sérií.
Přestávky mezi tanci pak vyplňoval
bohatý program, např. vystoupení
bubenické skupiny Aries z Liberce
nebo soutěž v řezbě dřevěného
trámu na kolořezu. Samozřejmě
nechyběla ani bohatá tombola. O
občerstvení se postaral tým Jéni
Němce.

-red-

-red-
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Z Římskokatolické farnosti v Tanvaldu
Na Popeleční středu 26. února
začala postní doba. Na bohoslužbě se
věřícím udílel tzv. popelec - jde o popel
ze spálených ratolestí z květné neděle
uplynulého roku, jímž kněz znamená
čela věřících se slovy: „Pamatuj, že
prach jsi a v prach se obrátíš“ neboli:
„Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Začalo
tak v celé církvi období čtyřiceti postních
dnů jako příprava na velikonoční svátky.
Co je náplní a účelem postní doby? Je
to příhodný čas k obnovení chápání
křesťanského života, omezení konzumu
a konání dobra. Tím, čeho se postem
vzdáme, můžeme obohatit toho, kdo to
potřebuje. Almužna neznamená pouze

dávání peněžních prostředků, může
znamenat dávat sebe, svůj čas, zájem
a trpělivost všem těm, kteří to potřebují.
Po postním období následuje tzv. Svatý
nebo Pašijový týden. Začíná Květnou
nedělí, která letos připadá na 5. dubna
(mše sv. v 9.00 v kostele sv. Františka
z Assisi na Šumburku n. D.). Následuje
Zelený čtvrtek (den památky Ježíšovy
poslední večeře), kdy po slavném Gloria
zvony ve farnostech utichnou, místo nich
se při bohoslužbě používají dřevěné řehtačky a klapačky. Na Velký pátek - den
umučení Krista- je den přísného půstu.
V kostele probíhají velkopáteční obřady
s Křížovou cestou (10. dubna v 17.00

na Šumburku). Na Bílou sobotu po celodenní adoraci se bude konat Slavnost
Vzkříšení (11. dubna Šumburk ve 20.00
hod.). Ta začíná žehnáním ohně před
kostelem, od něj se rozsvítí velikonoční
svíce (Paškál) a ta je nesena v průvodu
do ztemnělého kostela. Věřící si od ní
zapalují vlastní svíce. Ve čteních se pak
v pološeru kostela připomínají starozákonní pasáže z Bible (stvoření, vedení
izraelského národa a jeho přechod
přes Rudé moře jako hlavní původní
velikonoční událost). Po slavném Gloria
- Sláva na výsostech Bohu- se opět
rozezní zvony a rozzáří všechna světla.
Při této slavnosti se světí křestní voda

Šumburk n. D.

Albrechtice

Horní Maxov

Josefův Důl

NE 5. 4.

9:00

11:00

15:00

17:00

ČT 9. 4.

17:00

PÁ 10. 4.

17:00

SO 11. 4.

20:00

NE 12. 4.

Velké Hamry

15:00

PO 13. 4.

17:00
11:00

PBT stále „žije“
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Farnost Tanvald.

Smržovka

Horní Tanvald

15:00

11:00

Cyklistickými závody U Lesíka
jsme uzavřeli podzimní část
závodů Poháru běžce Tanvaldu a
těšili se na zimní boje o vánočky.
Těch jsme se bohužel nedočkali.
Abychom si neuskutečněné zimní
závody vynahradili, připravujeme
obratnostní závod na stadionu.
Další závody proběhnou tak, jak
mají, tj. běh do vrchu, in line brusle,
maratónský
běh.
Slavnostní

a jsou pokřtěni a biřmováni noví dospělí
katechumeni, kteří se připravovali na
křest. Ostatní věřící obnovují svoje
křestní závazky. Na Velikonoční neděli
se slaví zmrtvýchvstání Krista - jeho
vítězství nad zlem a smrtí – Boží hod
velikonoční (12. dubna 9.00 Šumburk n.
D.). Někteří věřící si přinášejí k požehnání připravené velikonoční pokrmy.
Přejeme všem intenzívní prožití tohoto
času a srdečně všechny zveme ke společnému slavení Velikonoc.

vyhlášení proběhne v červnu ve
sportovní hale, kde vyhlásíme nejuniverzálnější sportovce našeho
regionu. Pro závodníky, kteří se
zúčastní všech závodů, máme
připraveno překvapení. Těšíme
se na setkání s vámi na prvním
jarním závodu PBT.
Jana Tůmová

9:00
9:00

Úspěchy běžců
na lyžích z TJ Tanvald
Lyžařská sezóna je takřka za
námi, alespoň ta závodní. Problémy
se sněhem nás donutily téměř celou
zimu trénovat v Jakuszycích či na
Souši. Soustředili jsme se na závody
poháru Libereckého kraje, které
uspořádali pořadatelé v Jablonci nad
Nisou, na Benecku, 2 x v Josefodole,
na Horních Mísečkách a závěrečný
skikros na Bedřichově. Naši svěřenci
si v celkovém hodnocení poháru
vedli výborně. V kat. r. n. 2011 se na
2. místě umístila Verča Bervicová, 4.
pak skončila Adéla Mikušová. Další
želízka v ohni jsme měli v kat. dívek
2008. Plaketu za 3. místo si domů
odvezla Amálka Nováková a bramborovou medaili získala Marťa Tůmová.

Marťa Harcubová r. n. 2005 výborným
8. místem získala pro oddíl spoustu
cenných bodů do celkového hodnocení
oddílů. Jako Tělovýchovná jednota
Tanvald jsme v konkurenci velkých
lyžařských oddílů skončili na krásném
sedmém místě. Tímto patří veliký dík
všem dětem, které pravidelně jezdily
na tréninky, které se víkend co víkend
zúčastňovaly závodů a sbíraly body
do poháru. Veliké díky patří rodičům,
kteří pomáhali s dopravou na tréninky
a na závody. A ten největší dík patří
samozřejmě trenérům Heleně a Petru
Beranovým. Děkujeme.
Jana Tůmová
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MS v jízdě na bobech v německém
Altenbergu očima fanouška
Jsem věrným fanouškem bobového
sportu, který měl dříve tradici i v našem
městě. Našim bobistům držím palce
již mnoho let, neboť část bývalých
reprezentantů a reprezentačních trenérů či servismanů (Džmura, Puškár,
Vrchovský, Sieber, Danilevič) pochází
právě z oblasti Tanvaldska či nedalekého okolí. Já sám jako malý kluk ještě
pamatuji jedny z posledních závodů
na tanvaldské bobové dráze, než zde
tento krásný sport zanikl. Již několik
měsíců jsme s kamarády byli pevně
rozhodnuti, že za každého počasí
vyrazíme podpořit naše reprezentanty
právě na letošní MS v jízdě na bobech
a to do německého Altenbergu. Lístky
jsme si sehnali na víkendovou jízdu
dvojbobů již s předstihem a též jsme
si takto domluvili i ubytování poblíž
hranic. Vybaveni vlajkami, trumpetami a dalšími doplňky v národních
barvách (vč. dostatku dobrého moku,
který zahřeje na těle i duši a pomůže
naladit tu správnou fans atmosféru)
...:-) jsme v sobotu 22.2. pozdravili
kluky při rozcvičování u startu před
1. jízdou a poté jsme naši posádku
- pilota Dominika Dvořáka a brzdaře
Kubu Noska hlasitě podporovali v tzv.
"karuselu" (kruhová zatáčka), a když to
holt s výsledným časem tolik nevyšlo,
šli jsme osobně fandit do prostoru cíle.
Po polovině závodu dvojek drželi kluci
10. místo, tak jsme pěvně věřili, že to
následující den udrží, či ještě třeba
vylepší. To se jim sice v neděli při
dalších dvou jízdách nepodařilo, i když
závěrečná jízda byla 6. nejrychlejší,
a naší posádce tudíž patřilo na MS
ve dvojkách konečné 14. místo (díky
shodnému času dělené s Korejci).
Osobní přítomnost na této akci a
úžasná atmosféra v zemi současných
vládců bobového sportu nás přiměla
k tomu, že jsme se následující víkend
vrátili fandit i na "královskou" disciplínu
jízdu čtyřbobů. V trochu pozměněné
sestavě jsme opět 29.2. brzo ráno
vyrazili směr Altenberg a před první
jízdou jsme na startu pozdravili naše
reprezentanty Dominika s Kubou, k

nimž se tento víkend přidali do bobu
ještě Dominik Suchý a Honza Šindelář
a poté jsme opět hlasitě fandili jak podél
trati, tak i při závěrečné sobotní jízdě v
prostoru cíle. Po prvních dvou jízdách
naši drželi 7. pozici, tudíž jsme pevně
věřili v nedělní úspěch a řekli jsme si,
že u toho nemůžeme chybět, protože
by bylaškoda závěrečné dění čtyřek
nevidět. A tak se v neděli ráno 1.3. opět
vyráželo směr Altenberg. Odměnou při
závěrečných nedělních jízdách nám
bylo dosud nejlepší umístění posádky
českého čtyřbobu na MS a to celkové 6.
místo z 22 posádek. A jen pro doplnění,
před námi skončili na prvních třech
místech Němci, čtvrtí byli Lotyši a pátí
Rakušané a všechny tyto země mají,
narozdíl od nás, vlastní uměle chlazené
bobové dráhy, tudíž o to více lze ocenit
náš výsledek. Česká posádka těžila
hlavně z výborných startů a dobré
pilotáže Dominika Dvořáka. S našimi
borci jsme si po závěrečné jízdě dobře
popovídali, vyčkali jsme na závěrečné
vyhlášení a ocenění, neboť nejlepších
6 posádek jde na pódium. Poté jsme se
ještě všichni společně vyfotili v cílovém
prostoru. Měli jsme vlastně i velké
štěstí v tom, že být MS o týden či dva
později, tak by se pravděpodobně kvůli
koronaviru nekonalo, nebo se konalo
bez účasti diváků. Věrni bobovému
sportu zůstaneme i nadále, pravděpodobně vyrazíme fandit i příští rok do
Altenbergu na Světový pohár. A hlavně
budeme držet palce na ZOH 2022.
Za Tanvalďáky zdraví Honza Šedivý

Kurz pro instruktory
Na tanvaldské horolezecké stěně
se ve dnech 9. a 10. 3.2020 konal kurz
pro instruktory lezení na umělé stěně.
Zájemci z řad učitelů, SVČ Tanvald a
HO Jiskry Tanvald nacvičovali práci
s lanem, techniku lezení na umělé
stěně, techniku jištění a chytání pádu.
Za měsíc proběhne další část tohoto
kurzu zakončená zkouškou. Instruktoři
pak budou moci zařadit sportovní
lezení do školní výuky, případně posílit
odborný dohled na lezeckém kroužku
či středečních večerech pro veřejnost.

HzH

Místo kultury jděte do přírody!
Vzhledem ke krizové situaci přicházíme s radou, abyste místo zrušených
kulturních akcí vyrazili do přírody.
V našem okolí je tolik krásných míst
a nemusí to být vždy jen rozhledny,
kterých je tu opravdu hodně, ale v této
době jsou většinou zavřené. Protože
to vypadá, že hromadných akcí se
hned tak nedočkáme, budeme rádi,
když nám ze svých výletů pošlete své
zážitky a fotografie (rozlišení min.1MB),

abychom se o ně mohli podělit se
čtenáři v květnovém čísle zpravodaje(
v.kodouskova@tanvald.cz)
A tady jsou první nápady:
Když si vyjdete po červené na vyhlídku
Terezínka a po Hřebenovce přes
Muchov se následně vydáte doprava
po modré, přijdete k Urbanově křížové
cestě. Pokud se ještě vydáte na Novou
ves nad Nisou můžete se podívat
k pramenu Nisy.

Terezínka
Terezínka je skalní vyhlídka, kterou
nechal v roce 1853 na skále vysoké
15 m upravit a opatřit zábradlím majitel
jedné z tanvaldských přádelen Johann
Mayer. Jeho manželka Therezie si
oblíbila pohled z tohoto místa dolů
na kotlinu tvořenou soutokem říček
Kamenice a Desné, proto dal zamilovaný továrník vyhlídce ve výšce
623 metrů nad mořem jméno Terezina
výšina. Místní obyvatelé mají pro toto
oblíbené výletní místo také název Šouf
- podle německého loupeživého rytíře
Schoffa, který se prý v těchto místech
v 1. polovině 15. století ve své tvrzi
skrýval a podnikal odtud dobrodružné
výpravy.

Urbanova Křížová cesta
Patnáct obrazových zastavení vytvořil místní rodák Petr Urban a vedou
územím dříve zvaným Malé Polsko.
Myšlenku vytvořit oleje s biblickým
tématem nosil v sobě známý kreslíř a
sáňkař Petr Urban už několik let a na
jaře roku 2014 se mu ji povedlo přenést
netradičně na patnáct pláten. Kristův
příběh, plný tajemství a krutosti,
považuje totiž za nejpopulárnější, nejpoučnější a nejvíce inspirativní v celé
historii lidstva. Autor se rozhodl nedělat
jinotajnou, ale realistickou Křížovou
cestu. Chtěl, aby v tvářích postav byla
zaznamenána lidská zloba i beznaděj.
Myšlenku vybudovat reálnou křížovou
cestu ve Střední Smržovce přinesli
manželé Honcnejmanovi, které podpořili členové Spolku Malé Polsko.
Křížová cesta vede z tohoto místa,
od ovečkového betlému, stojícího na
rozhraní ulic Vřesová a Občanská, za
vinotékou pak vzhůru k lesu, který se
nachází nad betlémem. K lesu přiléhá
i skalní masiv z modré žuly, který také

inspiroval Petra Urbana k vytvoření
olejomaleb, a to formou automatické
kresby na téma negativních jevů života.
Právě ve skálách vzniká Smržovské
peklo.

Pramen Lužické Nisy
Lužická Nisa pramení v obci Nová Ves
nad Nisou. Návrh nové pamětní desky
ztvárnil akademický sochař Jiří Dostál,
novou pamětní desku ze Šluknovského
syenitu a nerezu zhotovili kamenosochař Rostislav Dvořák st. a zámečníci
Pavel Lubas a Jaroslav Lubas st. z
Nové Vsi nad Nisou.
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Oznámení o zahájení výstavby
veřejné technické infrastruktury
Firma TELSPO spol. s.r.o. oznamuje
občanům města Tanvald zahájení
výstavby a modernizaci technologie
pro příjem digitální televize a vysokorychlostního optického internetu v
nejvyšší technické kvalitě.
Výkopové práce budou probíhat
postupně dle etap současně v k.ú.
Tanvald a v k.ú. Šumburk nad Desnou.
Investor: T-Mobile Czech Republic a.s.,
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ:
64949681
Zhotovitel:
TELSPO
spol.
s.r.o.,
Zhořelecká
739/10,
460
01
Liberec
1,
IČ:
07088183
Vedoucí stavby: p. Benda, tel.: 725 990
024
Termíny etap:
Tanvald 1. část: k.ú. Tanvald
1. etapa – 1.4. – 15.5. 2020 : ul. Horská,
Jižní, Palackého, Slunná, Sportovní, U
Stadionu
2. etapa – 16.5. – 30.6. 2020 : ul.
Větrná, Vnitřní, U Lesíka, U Školky,
Radniční, Pod Špičákem
3. etapa – 1.7. - 31.8. 2020 : Pod

Špičákem, Na Svahu, Letná, Nad
Výtopnou, Radniční, U Stadionu,
Okružní, Palackého, Školní
4. etapa – 1.9. – 31.10. 2020 : Hartigova
stezka, Nemocniční, Školní, Jiráskova,
Komenského, Poštovní, Krkonošská
Tanvald 2. část : k.ú. Šumburk nad
Desnou
1. etapa – 16.3. – 31.3. 2020 : ul.
Raisova
1.4. – 15.5. 2020 : ul. Brumberská,
Raisova, Wolkerova, Vítězná
2. etapa – 16.5. - 30.6. 2020 : ul.
Krkonošská, Na Balkáně, Raisova,
Mánesova, Příkrá, Wolkerova, Vítězná,
Protifašistických bojovníků
3. etapa – 1.7. – 31.8. 2020 :
ul.
Protifašistických
bojovníků,
Krkonošská, Husova, Smetanova,
Vančurova, Popelnická
Omlouváme se za vzniklé potíže a
budeme se snažit práce provést v co
nejkratším čase.

Pozvánka na fotbal:
Tímto zveme naše příznivce na utkání družstva dospělých v jarní části soutěže:
11.04 2020 16.00 hod
Tanvald		
Železný Brod B
18.04 2020 16.30 hod
Držkov B
Tanvald
25.04 2020 16.30 hod
Tanvald		
Jenišovice B
09.05 2020 17.00 hod
Radčice		
Tanvald
16.05 2020 11.00 hod
Tanvald		
FK KOVO
23.05 2020 17.00 hod
Zásada		
Tanvald
30.05 2020 17.00 hod
Tanvald		
Hodkovice B
07.06 2020 17.00 hod
Mšeno B
Tanvald
13.06 2020 11.00 hod
Tanvald		
Malá Skála
20.06 2020 14.00 hod
Kokonín
Tanvald
INZERCE

Pizza Tenis Tanvald
Pod Špičákem 592

PIZZA TEN

IS

NOVĚ rozvážíme hotová jídla v dopoledních hodinách,
jen za 79 Kč, s dopravou ZDARMA!
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na tel.: 777 587 477.
Rádi Vám dovezeme leták s rozpisem jídel na celý měsíc,
abyste věděli, na co se můžete těšit.
Nebo máte více chuť na minutková jídla či ručně
připravenou pizzu z italských surovin?
Můžete si objednat denně od 14 hodin na tel.: 777 587 477
nebo online na stránkách pizzatenis.cz
Restaurace je pro Vás otevřena každý den od 14 hodin.

INZERCE

RESORT MONTANIE
v Desné v Jizerských horách
hledá do svého týmu nové zaměstnance :

- kuchař/kuchařka
- pomocný kuchař/kuchařka
- pokojská
- číšník/servírka

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

- pomocná účetní
VÍCE INFORMACÍ NA TEL.:
725 836 002,483 383 265
nebo zasílejte svůj životopis na:
montanie@montanie.cz

liberec.rozhlas.cz
Liberec-březen.indd 1
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