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Upozornění
Infocentrum Tanvald bude 

ve středu 2. 1. 2020 z důvodu 
inventury zavřeno.

Rozsvícení vánočního stromu sledovaly stovky lidí
 Koncem listopadu byl pracovníky 
technických služeb pokácen strom 
v ulici Českošumburská. Za pomoci 
autojeřábu byl přenesen a poté při-
pevněn na tahač, který ho bezpečně 
dopravil na centrální parkoviště. Zde 
byl ukotven a po následném nazdobení 
už jen čekal na slavnostní rozsvícení v 
sobotu 30. listopadu v 16.30 hodin. 
Tomuto slavnostnímu aktu přálo výji-
mečně i počasí. Bylo sice poněkud 
mrazivěji, ale to už k prvnímu adventu 
patří. Není proto divu, že již hodinu před 
avizovaným rozsvícením bylo centrální 

parkoviště zcela zaplněno. Tentokrát 
ne auty, ale návštěvníky, kteří si tuto 
příležitost nenechali ujít. A opravdu 
nelitovali. Pořadatelé z města společně 
se zájmovými organizacemi a místními 
podnikateli si pro ně připravili bohaté 
občerstvení, a hlavně krásný program 
na slavnostně vyzdobeném pódiu pří-
věsu kamionu. O program se již tradičně 
postarala místní ZUŠ pod vedením 
ředitelky Petry Jedličkové Šimůnkové. 
Zazněly nádherné vánoční melodie 
v podání pěveckých sborů Hlásky a 
Melodie. Mrazivé počasí nástrojům 

moc nesvědčí, proto hudební doprovod 
obstarali učitelé školy. Samotného 
aktu rozsvícení se ujal starosta města 
Vladimír Vyhnálek, který popřál všem 
přítomným krásné adventní svátky a 
zároveň poděkoval všem, kteří se na 
uspořádání akce podíleli. A pak už 
za společného odpočítávání všech 
přítomných byl nádherný strom, který 
město obdrželo od soukromých dárců 
ze Šumburku, slavnostně rozsvícen.

-red-

Vážení a milí čtenáři Tanvaldského 
zpravodaje,
dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji 
popřál mnoho zdraví, spokojenosti, 
osobních i pracovních úspěchů a také 
hodně štěstí v novém roce 2020.

Vladimír Vyhnálek, starosta města

Ples města Tanvaldu 
a přátel umění

V sobotu 25. ledna od 20.00 pořádá 
město Tanvald ve spolupráci se 
ZUŠ Tanvald ve sportovní hale na 
Výšině Ples města Tanvaldu a přátel 
umění. Vstupenky můžete zakoupit 
v Infocentru Tanvald.
Srdečně zve vedení města, kulturní 
kancelář MěÚ Tanvald a ZUŠ Tanvald.
Více na str. 12

-red-

Foto Antonín Bělonožník

Novoroční výstup 
na Štěpánku 2020

Sejdeme se 1. 1. 2020 od 10 do 16 
hodin u věže.

Za pořadatele se těší Pepa JOE Kuna

Foto Antonín Bělonožník
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Tanvaldským hasičům Ježíšek 
naděloval s předstihem

 V pátek 7. prosince dopoledne byla 
slavnostně předána, za přítomnosti 
starosty Tanvaldu Vladimíra Vyhnálka a 
ředitele hasičského záchranného sboru 
Libereckého kraje Luďka Prudila, nová 
cisterna Scania tanvaldským hasičům.
Slavnostního uvedení cisterny do pro-
vozu se účastnila také sloužící směna, 
která je tak oficiálně první směnou 
využívající tuto novou techniku. 
Cisterna byla pořízena v rámci projektu 
Posílení bezpečnosti společného pří-
hraničí v oblasti Jelenohorské kotliny, 
Jizerských hor a Krkonoš (Registrační 
číslo projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_
023/0000905), jehož cílem je zvýšení 
připravenosti a vzájemné součinnosti 
při provádění záchranných a likvidač-
ních prací při řešení mimořádných 
událostí a krizových stavů vzniklých v 
pohraniční oblasti.
Slavnostního aktu se krom ředitele HZS 
Libereckého kraje zúčastnili i plk. Mgr. 

Josef Málek, vedoucí IZS a služeb kraj-
ského ředitelství HZS, plk. Petr Bartoň, 
vedoucí územního odboru v Jablonci 
nad Nisou, kpt. Jiří Červený, vedoucí 
strojní služby krajského ředitelství HZS 
a npor. David Patrman, velitel stanice 
Tanvald.
Přítomný starosta města Tanvaldu 
Vladimír Vyhnálek, který si nové vozidlo 
zevrubně prohlédl, vyjádřil spokojenost 
nad tím, že místní profesionální, stejně 
jako dobrovolní hasiči v Tanvaldě, mají 
ke své práci nejenom výborné zázemí 
zdejší zbrojnice, ale disponují i tou 
nejmodernější technikou. Současně 
všem přítomným poděkoval za skvělou 
práci odváděnou ve prospěch zdejších 
obyvatel.
Přejeme hasičům hodně šťastně naje-
tých kilometrů s novou cisternou a vždy 
bezpečný návrat z nelehkých zásahů.

-red-

 V měsíci listopadu jsme s panem 
místostarostou Bělonožníkem usku-
tečnili tradiční „setkání se starostou“ 
v různých částech města. Občané se 
dozvěděli informace o aktuálním děním 
ve městě. Mezi nejvýznamnější patří 
vybudování kanalizace a vodovodu na 
Šumburku, výstavba nového zázemí 
SDH Horní Tanvald, realizace výstavby 
horolezecké stěny ve sportovní hale, 
vyměna oken v budově gymnázia, 

vybudování venkovního sportoviště 
u ZŠ Horní Tanvald, nákup nových 
traktorů ..... Na přelomu roku dojde 
i k zahájení dlouho očekávaného 
bourání části bývalého Domu služeb 
a zkulturnění celého okolí. S radostí 
jsme hovořili o vysoké úrovni našich 
školských zařízení, předškolních (MŠ), 
školních (ZŠ a GT) i mimoškolních 
(SVČ a ZUŠ). Zmínili jsme rozsáhlou 
a finančně nákladnou přestavbu býva-

lého internátu SEBY soukromým inves-
torem na moderní dům pro seniory.
Při setkáních na Českém Šumburku, 
Světlé, na Výšině, Šumburku n/D, 
Žďáru i Horním Tanvaldu probíhaly živé 
diskuze. Na některé dotazy byla odpo-
věď jednoduchá, na některé složitější. 
Ale i když témat k diskuzi bylo hodně, 
vše probíhalo ve velmi přátelském 
duchu. Nejčastěji opakovanými otáz-
kami byl systém parkování ve městě, 

zimní údržba, otázky ze školské pro-
blematiky, řešení rozvoje cestovního 
ruchu a mnoho dalších. 
Máme velkou radost, že při všech 
jednáních byla zřejmá spokojenost 
diskutujících s pokračujícím rozvojem 
našeho města.

Vladimír Vyhnálek

Starosta Vladimír Vyhnálek o dění ve městě

Tříkrálová sbírka 2020
V době od 1. - 14. ledna 2020 potkáte 
v ulicích Tanvaldu malé koledníky 
Tříkrálové sbírky s pokladničkami. 
Kromě koledníků budou stabilně 
umístěny dvě kasičky Charity Most- 
jedna v městské knihovně, druhá při 
bohoslužbách na Šumburku. Další dvě 
budou na infocentru a v zubní ordinaci 
MDDr. Šebestové, kam můžete také 
přispět.
Cílem Tříkrálové sbírky je šířit radost 
a vykoledovat prostředky, které dále 
pomáhají lidem v nouzi. Výtěžek loňské 
sbírky putoval dívce se zdravotním pro-
blémem v našem městě.
Jak poznáte koledníka?
Tříkrálovou sbírku realizují dobrovol-
níci, kteří investují svůj čas a nasazení 

pro dobrou věc. Koledníka Tříkrálové 
sbírky poznáte podle kasičky, na 
které je logo Charita Česká republika. 
Kasička je zapečetěna, na pečeti je 
razítko příslušného obecního či měst-
ského úřadu. Vedoucí skupinky má 
u sebe průkazku koledníka, která ho 
pověřuje ke koledování, na průkazce 
jsou podpisy odpovědných osob, pří-
padně i razítko diecézní Charity. Údaje 
na průkazu koledníka musí souhlasit s 
údaji v jeho průkazu totožnosti, který si 
dárce může taktéž vyžádat. Více  www.
trikralovasbirka.cz.
Proč nezačít nový rok dobrým skutkem?

M. Hlubučková

Nepřehlédněte!
SDĚLENÍ EKONOMICKÉHO ODBORU MĚÚ TANVALD: 

V těchto dnech je na ekonomickém odboru MěÚ Tanvald v plném 
proudu již loni započatá implementace nového ekonomického 

informačního systému. S ní bohužel souvisí i bezpodmínečná změna 
systému variabilních symbolů. Téměř u všech agend a poplatků budou 
vygenerovány nové variabilní symboly. Proto prosíme všechny plátce 
místních poplatků (např. poplatek za odpady, ze psů), aby s platbou 
vytrvali až do obdržení složenky, na níž bude uveden nový variabilní 
symbol platby. Rovněž prosíme o úpravu trvalých příkazů. Použitím 

nových variabilních symbolů významně urychlíte a usnadníte identifikaci a 
správné zaúčtování plateb.
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 Přijímačky nanečisto do primy zase 
proběhnou na Gymnáziu a OA Tanvald 
před řádným termínem.
Matematiku si přijďte vyzkoušet 
15.ledna od 15:30, český jazyk 11. 
února také od 15:30.
Dostanete zadání, čas na vypracování 
a společně pak projdete s vyučujícími 
výsledky.

Počítejte s časem 15:30 - 17:00, vez-
měte si přezůvky a psací potřeby.
Číslo učebny si přečtete na tabuli ve 
vstupní hale.
Hezké Vánoce a dobré výsledky všech 
testů nanečisto i načisto v roce 2020. 

Vedení GymTan

Zájemci z 5.tříd ZŠ 
zpozorněte!

Základní umělecká škola Tanvald
 Čas adventní je pro naši školu velice 
specifický a výjimečný. Již od podzimu 
se chystáme na akce a vystoupení, 
které jsou s Adventem neodmyslitelně 
spjaty. Není tedy nic neobvyklého, 
když se z různých dveří již v říjnu a 
listopadu ozývají vánoční písně a 
koledy. Ani letos naši žáci nechyběli 
na rozsvícení stromu v Tanvaldě a v 
Desné. Dětské pěvecké sbory Hlásky 
a Melodia opět zazpívaly v kostele ve 
Velkých Hamrech a na Šumburku. Big 
Band ZUŠ nejprve zavítal a zahrál na 
vánočních trzích ve Wittichenau a hned 
týden nato uspořádal tradiční Vánoční 

večírek v Koncertním sále. Žákovský 
koncert bývá obvykle v měsíci jeden, 
v prosinci to ale byly dva. Napilno mají 
nejen hudebníci, ale i tanečníci, kteří 
jsou zváni k předtančení na plesy - 
konkrétně na plese v Desné, tam byli 
společně se sborem Melodia, a ve 
Smržovce. 
Nejen advetními koncerty v tuto chvíli 
naše škola žije. Další významnou akcí, 
kterou intenzivně chystáme, je Městský 
ples, který je věnovaný 70.výročí 
založení naší školy. Proto se na orga-
nizaci a režii ve velké míře podílíme i 
my. Ples jsme nazvali "PLES PŘÁTEL 

UMĚNÍ MĚSTA TANVALD". Ples zahájí 
taneční obor slavnostní polonézou. K 
tanci a poslechu bude hrát Orchestr 
Vladimíra Janského, na chvíli ho 
vystřídá i Big Band ZUŠ. Abychom ples 
učinili výjimečnějším, pozvali jsme jako 
hlavního hosta večera známého zpě-
váka Ondřeje Rumla. Jeho přítomnost 
by měla být nejen ozdobou večera, 
ale i velkým přínosem pro naše žáky, 
protože v některých jeho písních ho 
doprovodí právě Big Band. Doufáme, 
že se nám podaří zorganizovat ples, 
který bude důstojným a  osobitým 
zakončením oslav a zároveň jednou 

z dalších akcí, která posune školu v 
povědomí veřejnosti zase o kousek 
výš. Stejně jako se nám to podařilo u 
představení 70 letá Zuška vzpomíná.
Na ples vás srdečně zveme. Vstupenky 
je možné zakoupit v Infocentru Tanvald.
Krásné prožití vánočních svátků, do 
nového roku hlavně hodně zdraví, 
štěstí a rodinné pohody
přejí všichni ze Základní umělecké 
školy Tanvald.

Petra Jedličková Šimůnková

Předvánoční Zumba 
potěšila i zahřála

V pondělí si děvčata z kroužku Zumby 
připravila vystoupení pro veřejnost. 
Předvedla to, co se za poměrně krát-
kou dobu trvání kroužku naučila.
Pod vedením Andy Rohatské tančila 
s radostí a chutí. K trénování mají teď 

velkou motivaci. V květnu 2020 své 
umění předvedou na závěrečné aka-
demii Střediska volného času Tanvald. 
Věřím, že se máme na co těšit. 

HB SVČ Tanvald
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ZŠ Horní Tanvald - Přišel 
k nám Mikuláš

 Uběhl rok a tradičně nás ve škole 
navštívil Mikuláš s čertem a andělem. 
A jak to tak bývá, nepřišel s prázdnou. 
Děti se těšily už od rána, hlavně naše 
nejmenší z přípravného ročníku. Oči 
jim zářily v očekávání sladké odměny 
za dobré chování. Někteří „hříšníci“ 
věděli, že se na ně bude čert asi hodně 
zlobit. Všichni, menší i ti starší, napjatě 
Mikuláše vyhlíželi celé dopoledne. A pak 
najednou…za dveřmi se ozvalo hlasité 
řinčení řetězů a do dveří vstoupil vážný 
Mikuláš se svou družinou, hodným 
andělem a rozpustilým čertem. V ruce 
si nesl velikou „Knihu hříchů“. Čert 
strašil ostošest, a tak nechyběly slzičky 

a ani trochu toho strachu. Starší děti 
tvrdily, že se čerta nebojí, ale když ho 
uslyšely za dveřmi, byla i v nich malá 
dušička. Mikuláš většinu dětí chválil, ale 
pár hříšníků se přeci jen v každé třídě 
našlo. Čert je důrazně pokáral a chtěl 
si několik „zlobilů“ odnést a potrestat 
je čertovskou vařechou. Nakonec 
nám je ve třídě nechal, protože všichni 
svatosvatě slíbili, že se do příštího roku 
polepší.  Mikuláš dětem rozdal balíčky 
plné dobrot a ony mu na oplátku pově-
děly básničku, nebo zazpívaly písničku. 
Příští rok zase na viděnou! 

-zshortan-

Zpravodajství z mateřských škol
 Již tu máme nový rok, ale ještě 
zavzpomínáme na poslední akce 
loňského roku, kterých bylo víc než 
dost. Děti si užily předvánoční čas 
divadelními pohádkami, které přijely do 
školek, nebo jsme se za nimi vydali do 
tanvaldského kina, jabloneckého diva-
dla, Plavů nebo do Alfa kina v Desné 
v Jizerských horách. Výjimečné 
promítání vesmírné pohádky„Jeden 
malý krok“ jsme zhlédli v přenosném 

sférickém planetáriu. Děti ze školky 
Radniční vyráběly v keramické dílně na 
Šumburku kapříky. S rodiči měly děti 
možnost podzimního a předvánočního 
tvoření. V MŠ Radniční vyráběly pod-
zimní skřítky, v MŠ Wolkerova adventní 
věnce a korálkové vločky, v MŠ U 
Školky kapříky a korálkové sněhové 
vločky. V rámci adventních příprav si 
děti vyzkoušely válení a vykrajování 
vánočního cukroví a perníčků, které 

nám upekly ve školních jídelnách. 
S nadílkou navštívil všechny školky 
Mikuláš s čertem a andělem. Odměnou 
jim byly básničky, písničky a tanečky, 
které si pro ně připravili malí čertíci, 
andílci i Mikulášové. Ve všech školkách 
paní učitelky s dětmi připravily krásné 
vánoční programy nejen pro potěšení 
rodičů, ale i seniorů v místních klubech 
na Výšině a Šumburku. Nejvíc rozzáře-
ných očí a radosti bylo z nových dárků, 

které děti našly ve školkách pod ozdo-
benými vánočními stromečky. Poslední 
předvánoční akcí bylo vystoupení dětí 
ze školek na Vánočním svařáku.
Vše nejlepší do nového roku přejí Vám 
všem děti a zaměstnanci mateřských 
škol Tanvald.       

Učitelky MŠ

ZŠ Horní Tanvald - EKODEN - 
Exkurze pro žáky II. stupně

 Třídění odpadů je pro žáky naší 
školy samozřejmostí. Po návštěvě a 
přednášce „Tondy Obala“ máme ve 
třídách praktické sady tašek na třídění 
odpadů. Žáci II. stupně už také ví, jak 
to vypadá a funguje ve spalovně komu-
nálních odpadů Termizo v Liberci a znají 
i pojmy recyklace, ekologie, likvidace 
odpadů, atd. Proto jsme na letošní 
EKODEN naplánovali exkurzi do firmy 
TITAN MULTIPLAST – výrobce plasto-
vých produktů na Smržovce. Plasty ze 
Smržovky je možné recyklovat a znovu 
použít v dalších aplikacích, které šetří 
náklady, a hlavně životní prostředí. Děti 
se nedaly odradit prvním sněžením a 
druhou vyučovací hodinu se společně 
se svými učitelkami vydaly autobusem a 
kousek pěšky na exkurzi do Multiplastu. 
Zde už čekal pan Pavel Kerda, který 
skupinu žáků provedl po výrobních 
halách a vysvětlil fungování firmy. 

Dozvěděli jsme se, že firma dodává 
plastové produkty pro stavebnictví, 
průmysl a strojírenství, ale i pro reklamu 
a logistiku. Hlavně chlapce zajímalo 
špičkové technické vybavení na zpra-
cování plastů – velkoformátové pily, 
ohýbací stroje, CNC obráběcí frézky, 
laser a soustruhy plastů. Někteří ze 
žáků měli možnost vidět své příbuzné 
při jejich práci. A kdoví, možná i některý 
z našich chlapců zde v budoucnu najde 
své pracovní uplatnění.
Děkujeme řediteli společnosti Ing. 
Hornovi za možnost prohlédnout si 
firmu TITAN MULTIPLAST za plného 
provozu. Panu Kerdovi, provozně – 
technickému vedoucímu, děkujeme za 
doprovod i čas, který věnoval našim 
žákům, za zajímavý výklad a hezké 
dárky s vánoční tématikou.

-zshortan-
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 Nejprve je třeba vyzdvihnout obrov-
ské úspěchy našich plavkyň. Starší 
děvčata z 8. – 9. ročníků zvítězila 
v okresním finále v plavání v Jablonci 
nad Nisou. Tím si holky zajistily postup 
do krajského finále, které se konalo 
v pondělí 2. 12. v Jilemnici. Zde už 
byla konkurence o poznání větší. 
Družstvo dívek sice nedosáhlo na 
pódiová umístění (jednotlivci Vendula 
Kottanová 3. místo 50m kraul - gratu-
lace), ale ukázaly všem, že i v našem 
malém tanvaldském bazénu se dá 
naučit plavat, výborně natrénovat a  
probojovat se až do kraje. V atletické 
lize, jež se konala koncem listopadu, 
nebyly až takové úspěchy družstev, 
zato nám udělali radost jednotlivci. Ve 
škole máme výborné „koulařky“. Ve 
vrhu koulí získala 3. místo Vendula 
Viktorová kat. 6. – 7. ročníků, v kat. 
8. – 9. ročníků 1. místo Zuzka Štejfová, 

stříbro si odvezla Míša Maturová a 3. 
příčku obsadila Leona Fišerová. Lucka 
Tůmová potvrdila 2. místem své kvality 
ve skoku vysokém a v běhu na 1500 m 
si doběhla pro bronz. V naší sportovní 
hale probíhaly na přelomu listopadu 
a prosince gymnastické závody spor-
tovních tříd. Tady to je víceméně o 
snaze, píli a chuti se něčemu naučit 
a v něčem se zdokonalit, což někdy 
bohužel chybí. Nejen sportem je však 
člověk živ. Od poloviny listopadu až do 
Vánoc se keramická pec nezastavila. 
Téměř všechny ročníky se vystřídaly 
v dílničce, aby vyrobily vánoční dárky. 
Škola se zahalila do vánočního kabátu: 
vyzdobená okna, vestibul, třídy, družiny, 
zpívání koled a vánoční muzicírování… 
to vše patří k Vánocům na sportovce.

Jana Tůmová

 Studenti posledního ročníku gymná-
zia si volí k maturitě semináře z různých 
předmětů. Ti, kteří si zvolili biologický či 
chemický, měli to štěstí, že se v úterý 
19.11. 2019 mohli vzdělávat přímo v 
Praze. Já navštěvuji oba semináře, 
takže jsem u toho mohla být.
 První částí našeho programu byla 
návštěva depozitářů Národního muzea, 
kde jsme se nejdříve dozvěděli něco o 
králích bezobratlých - o hmyzu, respek-
tive o broucích. Poté následoval krátký 
výklad o motýlech, pro většinu lidí je to 
nejspíše napohled nejpřitažlivější sku-
pina hmyzu. Po prohlédnutí exemplářů 
všech možných barev, tvarů a velikostí 
byla na řadě zoologie obratlovců, pro 
studenty často mnohem zajímavější a 
zábavnější.
K vidění byla vycpaná zvířata v životní 
velikosti nebo zvířata naložená v lihu 
sloužící pro výzkumné účely. Na závěr 
dopoledního programu jsme opustili 
zoologii a vyslechli si něco málo o bota-
nice. Povídání to bylo velice zajímavé, 
ale pro velkou většinu z nás méně 
záživné.
 Druhou částí byla návštěva samot-
ného Národního muzea, kde jsme 

zavítali do patra s názvem Doba 
genová. Jak název napovídá, náplní 
bylo poznání struktury DNA, kdo se 
zasloužil o její objev a vůbec to, jak se 
s DNA pracuje. K vidění byly i přístroje, 
které se reálně při práci s DNA použí-
vají. A že jich teda je! Ale daleko víc než 
pomocných přístrojů a nástrojů bylo 
informací, které jsme všechny neměli 
ani šanci vstřebat.
 Den to byl velice zajímavý a také 
náročný. Za vše bychom rádi podě-
kovali absolventu našeho gymnázia 
Dominiku Vondráčkovi (entomolog 
NM), který pro nás vše zařídil a celým 
dnem nás provedl, a paní učitelce 
Bendové za to, že jeho nabídku přijala 
a byla naším dozorem na této akci. 
Každý si z tohoto dne něco odnesl. Pro 
budoucí studenty biologie to byly infor-
mace podstatné a důležité. Pro ostatní 
přinejmenším zajímavé. Třeba se za 
pár let do Národního muzea vrátíme ne 
jako návštěvníci, nýbrž jako pracovníci.

Gabriela Pospíšilová, oktáva

Depozitáře NM a Doba genová

DnyGIS
 Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 se žáci 
sexty tanvaldského gymnázia zúčastnili 
akce DnyGIS na Technické univerzitě 
v Liberci. Cílem této akce bylo studenty 
seznámit s geografickými informačními 
systémy (GIS) a jejich využitím v sou-
kromé i státní sféře. Pro žáky zde byl 
připraven program nejen samotnou 
univerzitou, ale také Magistrátem 
města Liberec, Hasičským záchranným 
sborem ČR nebo Českou geologickou 
službou. Na začátku dne studenti 
absolvovali přednášku vedenou panem 
doktorem Danielem Vrbíkem a posléze 

měli možnost vyzkoušet si různorodé 
aplikace GIS na stanovištích, která 
pro ně připravila škola nebo jednotlivé 
instituce. Po absolvování všech sta-
novišť se celá třída přesunula na uni-
verzitní náměstí, kde byla studentům 
poskytnuta možnost zařídit si „auto, 
které nikdy necouvá“. Na závěr si sexta 
prohlédla interiéry fakulty mechatroniky 
s výkonným superpočítačem. Žáci pro-
gram celého dne zhodnotili jako velmi 
zábavný a poučný.

-sexta-

Něco z dění na sportovce
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 
konaného dne 13. 11. 2019

I.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti rady 
města v období od 25. 09. 2019 do 06. 11. 2019.
II.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti 
kontrolního výboru, finančního výboru a výboru 
pro rozvoj cestovního ruchu.
III.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti 
společností s majetkovou účastí města:  
1) Nemocnice Tanvald s.r.o.,
2) Teplárenství Tanvald s.r.o.,
3) TABYS s.r.o.
IV.
K majetkoprávním záležitostem *ZM:
1/ rozhodlo navýšit příspěvek na provoz 
Základní umělecké školy Tanvald, příspěvkové 
organizace v roce 2019 o 93.000 Kč a schvaluje 
rozpočtové opatření č. 85/2019.
V.
*ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města 
Tanvald č. 1/2019, kterou se zrušuje Obecně 

závazná vyhláška města Tanvald č. 2/2015, k 
trvalému označování psů identifikačními čipy 
a vedení evidence jejich chovatelů, ze dne 17. 
června 2015 dle předloženého návrhu.
VI.
*ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města 
Tanvald č. 2/2019, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů dle předloženého návrhu.
VII.
*ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města 
Tanvald č. 3/2019, o místním poplatku ze psů 
dle předloženého návrhu.
VIII.
*ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci při 
zajištění dopravní obslužnosti Libereckého 
kraje na období od roku 2020 do roku 2023 
mezi městem Tanvald a Libereckým krajem.

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.
Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 

dne 27.11.2019

*RM po projednání žádosti Finančního úřadu 
pro Liberecký kraj, se sídlem 1. máje 97, 
Liberec:
1/ nesouhlasí se snížením rozsahu pronajatých 
prostor v budově č.p. 350, ul. Krkonošská, 
Tanvald ke dni 31.05.2020;
2/ souhlasí s ukončením nájemní smlouvy 
uzavřené s Finančním úřadem pro Liberecký 
kraj, se sídlem 1. máje 97, Liberec na 
pronájem nebytových prostor v budově č.p. 
350, ul. Krkonošská, Tanvald dohodou ke dni 
31.12.2020.
*RM rozhodla pořídit sněhovou zadní 
traktorovou radlici s hydraulickým přetáčením 
do technických služeb města Tanvald 
*RM rozhodla schválit pořízení vybavení 
objektu zázemí pro spolkovou činnost SDH 
Horní Tanvald s tím, že financování bude 
z rozpočtu města na rok 2020.
*RM:
1/ souhlasí se zrušením jednostranně 
vedeného věcného břemene „vozové cesty“ u 
pozemků p.č. 1681/15, p.č. 1681/18 a st.p.č. 
466 vše v katastrálním území Tanvald pro 
pozemek ve vlastnictví města Tanvald  p.č. 
1679/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) 
v katastrálním území Tanvald;
2/ schvaluje Dohodu o zrušení věcného 
břemene mezi D.H., I. Š. a městem Tanvald, 
týkající se zrušení věcného břemene 
„vozové cesty“ vedeného u pozemku p.č. 
1681/15 ve prospěch pozemku p.č. 1679/1 
vše v katastrálním území Tanvald podle 
předloženého návrhu;
3/ schvaluje Dohodu o zrušení věcného 
břemene mezi J. F. a městem Tanvald, týkající 
se zrušení věcného břemene „vozové cesty“ 
vedeného u pozemku p.č. 1681/18 ve prospěch 
pozemku p.č. 1679/1 vše v katastrálním území 
Tanvald podle předloženého návrhu;
4/ schvaluje Dohodu o zrušení věcného 
břemene mezi manželi F. a městem Tanvald, 
týkající se zrušení věcného břemene 
„vozové cesty“ vedeného u pozemku st.p.č. 
466 ve prospěch pozemku p.č. 1679/1 
vše v katastrálním území Tanvald podle 
předloženého návrhu.
*RM schvaluje příkazní smlouvu mezi městem 
Tanvald a Stavebním bytovým družstvem 
Špičák, se sídlem Tanvald, Krkonošská 181 
týkající se obstarávání a zajištění správy 
majetkového podílu ve výši 43% na půdní 
vestavbě tvořené 5 byty s příslušenstvím 
v budově čp. 181, Krkonošská ulice, Tanvald 
podle předloženého návrhu.
*RM:
souhlasí s vyřazením staveb z účetní evidence:
a/ SO 650 - úprava koleje č. 4 včetně snesení 
koleje č. 6, inventární číslo 462313000001, 
pořizovací cena 2.187.766 Kč;
b/ PS 660 - zabezpečovací zařízení – pult – 
stanice ČD, PS 670 - přeložka kabelů ČD a 
Telematika, zabezpečovací zařízení inventární 
číslo  462146000001, pořizovací cena  
1.154.429 Kč.
*RM rozhodla schválit 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.
*RM schvaluje:
1/ 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 dle předloženého návrhu;
2/ Smlouvu o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 kV číslo: 19_SOP_01_4121588584“ 
mezi městem Tanvald a ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem  Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly dle 
předloženého návrhu.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
87/2019:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na výdaje jednotek SDH 10.800 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  + 
10.800 Kč
*RM rozhodla v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění schválit 
příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald, 
Sportovní 576 použití fondu investic ve výši 
240.047 Kč na opravy a údržbu v budově školy 
č.p. 576 dle předloženého seznamu.
*RM schvaluje   Smlouvu o spolupráci při 
zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 
č. OLP/5017/2019 na období od roku 2020 do 
roku 2023 mezi městem Tanvald a Libereckým 
krajem týkající se zajištění provozování linky č. 
530 746 Tanvald - Tanvald, sídliště – Desná dle 
předloženého návrhu.
*RM schvaluje Dohodu o centralizovaném 
zadávání č.j. MV-162791-4/KAP-2019 mezi 
městem Tanvald a Ministerstvem vnitra České 
republiky, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 
Praha 7 dle předloženého návrhu.
*RM souhlasí s pokácením 1 ks švestky 
nacházející se u objektu č.p. 236, 
Protifašistických bojovníků ul., Tanvald, část 
Šumburk nad Desnou, na pozemkové parcele  
č. 18/13 k.ú. Šumburk nad Desnou dle 
předloženého návrhu odboru rozvoje a KV 
s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku.
*RM schvaluje vyplacení odměn ředitelům 
škol a školských zařízení za II. pololetí 2019 ve 
výplatním období za měsíc listopad 2019 dle 
přílohy.
*RM schvaluje platový výměr paní Mgr. 
Janě Duňkové, ředitelce Masarykovy 
základní školy a Obchodní akademie 
Tanvald, Školní 416, příspěvkové 
organizace s účinností od 01.12.2019  
dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Plán inventur na rok 2019 
k provedení řádné inventarizace majetku a 
závazků města Tanvald za rok 2019 dle přílohy.
*RM projednala doplnění Petice za odstranění 
značky parkoviště s parkovacím kotoučem ze 
dne 05.09.2019 o další podpisové archy a vzala 
toto doplnění na vědomí.
*RM jako zřizovatel schvaluje Základní škole 

Tanvald, Sportovní 576, Tanvald podání žádostí 
o poskytnutí dotace z  MŠMT – Rozvojový 
program Podpora vzdělávání cizinců ve školách 
– č.j. MSMT-33 014/2019. Doba realizace 
projektu je od 1.1.2020 do 31.12.2020.
*RM schvaluje služební cestu starostovi dne 
07.12.2019 do partnerského města Wittichenau  
za účelem setkání představitelů partnerských 
měst Tanvald, Wittichenau a Lubomierz  a 
zhodnocení spolupráce těchto partnerských 
měst v roce 2019. 
*RM v působnosti valné hromady společnosti 
TABYS s.r.o. se sídlem Tanvald, Protifašistických 
bojovníků 183, PSČ 468 41, IČ 62739646, 
jejímž jediným společníkem je město Tanvald, 
po projednání rozhodla schválit obchody 
převyšující částku ve výši 250.000 Kč:
- demolice objektu č.p. 135, Poštovní 
ul., Tanvald – předběžná cena cca 1.000.000 
Kč;
- výměna výtahu v objektu č.p. 595, 
Protifašist. bojovníků ul., Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou – předběžná cena cca 950.000 Kč;
- výměna výtahu v objektu č.p. 596, 
Husova ul., Tanvald, část Šumburk nad Desnou 
– předběžná cena cca 950.000 Kč;
- změna vytápění u objektu č.p. 315, 
Pod Špičákem ul., Tanvald – výměna 4 kotlů na 

pevná paliva za 1 plynový kotel včetně přípojky 
plynu – předběžná cena cca 500.000 Kč.
*RM v působnosti valné hromady společnosti 
TABYS s.r.o. se sídlem Tanvald, Protifašistických 
bojovníků 183, PSČ 468 41, IČ 62739646, 
jejímž jediným společníkem je město Tanvald, 
schvaluje vyplacení mimořádné odměny 
jednateli společnosti TABYS s.r.o. panu Ing. 
Otovi Zaplatílkovi ve výši jeho jedné měsíční 
odměny. 
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dne 17. 12. 2019 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
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V lednu 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!)

Karel Syrovátka 
Marie Křenovská
Alena Mousková

Drahomíra Hanušová
Barbora Kučerová
Helena Beldová
Eva Součková

František Prechtl 
Jaroslava Paterová

Alena Šourková
Helena Tůmová
Miloslava Lálová

Jiří Fejfar 
Josef Kadáš

Leo Haba 
Libuše Buďárková 

Jiří Podlešák
Helena Králová

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D. 

Vás zve na besedu
Putování za zmizelými místy 

Tanvaldu    
Místo konání: Hasičská zbrojnice 

dobrovolných hasičů, Tanvald 
Šumburk n. D. – společenská 

místnost
Datum konání: 21. 1. 2020 v 15:00

Na setkání se těší Miroslav 
Dušek!

Srdečně zveme

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Vás zve na na přednášku
s členy Horské služby Jizerské 

hory
Bezpečně na horách

Místo konání: 
V prostorách Rodinného centra Ma-
ják, U Školky 579, Tanvald Výšina

Datum konání: 
Ve čtvrtek 9. 1. 2020 od 15:00 hod.

Káva, čaj, něco sladkého, 
popovídáme…

Vánoční povídání se 
starostou

 Každý rok pořádá KPOZ setkání 
starosty města se seniory v Domě s 
pečovatelskou službou a v Penzionu 
pro seniory. Společně přivítali advent 
a promluvili si o tom, co uplynulý rok 
přinesl. Této milé akce se zúčastnil 
kromě starosty města Vladimíra 
Vyhnálka i místostarosta Antonín 
Bělonožník a nesměla chybět ani Anna 

Lišková a Vladimíra Součková, vedoucí 
tanvaldského oddělení sociální práce a 
sociálních služeb. Letos měli senioři 
možnost popovídat si i se zástupkyní 
TABYSu Mirkou Roschenthalovou. 
Kromě příjemného povídání nechyběl 
ani přípitek k nadcházejícím vánočním 
svátkům a novému roku.

-red-

Návštěva vánočního 
Bautzenu 

se již stala tradicí
 K předvánočnímu období neodmy-
slitelně patří pečení cukroví i vánoční 
výzdoba domácností i ulic. Další tradicí 
je pro obyvatele Tanvaldu zájezd 
na vánoční trhy do Bautzenu. Bylo 
tomu tak i letos. Výletníci si opět užili 

nádherně vyzdobené stánky i vánoční 
laskominy. K dobré náladě přispělo i 
dobré počasí.

-red-

Foto Petr Betka
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Informace

Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald

Městská knihovna Tanvald

„Noc s Andersenem“ 
bude 27.3.-28.3. 2020, přihlašovat se můžete již od ledna osobně v naší 
knihovně. Neváhejte, počet spacích míst je omezen. Přihlásit se mohou naši 
čtenáři ve věku 7-11 let.
Chtěli bychom poděkovat našim čtenářům, kteří přinesli svá dílka na výstavu “ 
Co mě baví “. Návštěvníci výstavy mohli mimo jiné obdivovat křížkovou výšiv-
ku, patchwork, vánoční ozdůbky šité z papíru a ostatních materiálů, přáníčka, 
bižuterní výrobky a jiné šité drobnosti. Výstava svou atmosférou zpříjemnila 
předvánoční čas.
„Karel Čapek“ - prozaik a dramatik, publicista, autor knih pro děti, jeden z nej-
známějších českých spisovatelů meziválečného období. Letos v lednu uplyne 
130 let od jeho narození. Výstavka titulů z našeho knižního fondu ve vstupní 
části knihovny.

Valentyna Scheibe

Klub volného času

Středisko volného času nabízí velkou škálu volnočasové aktivity v podobě 
kroužků. Mezi ně patří i klub volného času, který je vybaven deskovými hrami, 
stolním fotbálkem, šipkami, X-Boxem s pohybovými DVD, billiardem, holand-
ským billiardem, pingpongovým stolem a malou posilovnou. 
Každé úterý od 8:30 do 11:00 zde pohlídáme a zabavíme vaše malé ratolesti 
od 1 do 3 let za 100 Kč. Kroužek pro nejmenší se nazývá “Batoláček” a s dětmi 
si hrajeme, tvoříme, tančíme, … 
Pondělí až pátek od 12:00 do 17:00 je klub otevřen pro děti a mládež od 6 do 15 
let. Na každý týden vymýšlíme nový program, který naleznete na www.svcta-
nvald.cz nebo na našich facebookových a instagramových stránkách svc_tan-
vald. Celý týden se skládá jak z tvořivých činností, tak i ze sportovních nebo 
herních. Pokud by Vás program zaujal, nikam se nemusíte přihlašovat, stačí si 
s sebou vzít 20 Kč a přijít.
Od ledna nově připravujeme dopoledne pro seniory. V pondělí 6. 1. 2020 
od 9:00 pořádáme turnaj v Bingu, 13. 1. 2020 se můžete těšit na AZ kvíz, 20. 1. 
2020 tvoříme z drátků a korálků a 27. 1. 2020 máte možnost vyrobit si vlastní 
mýdlo. Nebude chybět káva, čaj a něco drobného k zakousnutí. Vstupné činí 
30 Kč.
Těší se na Vás Lucie Barvinská a Markéta Hlubučková!

Středisko volného času Tanvald v novém roce 2020
Kroužky začínají pracovat od pondělí 6.1.
V pondělí 6.1. od 16:00 do 17:00 proběhne ve Středisku volného času „Poví-
dání se třemi králi“
o Tříkrálové tradici. Dozvíte se zajímavosti s touto tradicí spojené. Akce se 
koná u příležitosti zahájení charitativní „Tříkrálové sbírky“.
Ve středu 15.1. od 17:00 se koná „ Setkání táborníků z Borovničky“ v Klubu 
volného času.
Pro účastníky tábora bude připraveno malé pohoštění, CD s fotkami z tábora 
a zábavné hry.
V neděli 26.1. od 14:00 spolupořádáme „Dětský maškarní karneval“ ve spor-
tovní hale na Výšině. 
Proběhne soutěž o nejlepší masky a zábavné soutěže a hry pro děti i rodiče. 
V pátek 31.1. mají děti pololetní prázdniny a my jsme pro ně připravili „Tvořivý 
a zábavný den“, kdy od 9:00 do 13:00 mohou děti výtvarničit a potom buď od-
cházet domů, nebo strávit zábavné odpoledne v Klubu volného času do 16:00.
Ze čtvrtka na pátek 30.- 31.1. proběhne v Klubu volného času „Přespávačka 
kluků“,na kterou navazuje pololetní „Tvořivý a zábavný den“, jehož se mohou 
účastníci přespávačky zúčastnit.
Z pátka na sobotu 31.1.-1.2. proběhne „ Přespávačka dívek“.
Sledujte plakátky upozorňující na tyto akce na našich webových stránkách 
www.svctanvald.cz
a Facebook.
Přejeme vám všem radostné vykročení do nového roku 2020 a po celý rok 
hodně zdraví a pohody!

Lednové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.centrumajak.cz, Facebook: 
Rodinné centrum Maják, Tanvald
Čtvrtek 9.1. od 15 hod. Senior klub v RC Maják, téma "Bezpečně na 
horách"- přednáška členů Horské služby Jizerských hor.
Neděle 19.1. Karneval pro nejmenší
Od 16 hod.- přehlídka masek, soutěže, karnevalové veselí.
Vstupné 30,- Kč za masku.
V rámci EKO aktivit vyrobíme jednoduché krmítko pro ptáčky a vyrazíme ke 
krmelci. Datum ještě upřesníme, sledujte fb a e-mail.
Úterky dopoledne se u nás můžete nechat namasírovat Aničkou Kubíčkovou. 
Děti běhen masáže pohlídáme. Zájemci, hlaste se předem na tel. 605 757 771.
Připravujeme na leden-únor: Módní večírek s Lucií Šoltys Kotrmanovou, vy-
stoupení kouzelníka, přednášku o výchově dětí.

PRAVIDELNÝ PROGRAM V CENTRU:
Pondělí:  
9:00 – 12:00 Svépomocná skupina
19:00 – 20:00 Kurz sebeobrany pro ženy a dívky (od listopadu)
Úterý:
9:00 – 12:00 program pro rodiče s dětmi zaměřený na rozvoj řeči (písničky, 
říkadla, rytmizace), podpora sociálních vztahů, sdílení problémů, výměna zku-
šeností. Možnost nechat se namasírovat. Hlaste se předem.
12:00 – 18:00 předškolní příprava, trénink dle D. B. ELKONINA a logope-
dická cvičení s Mgr. Hýskovou, tel.: 607 776 314
Středa: 
9:00 – 12:00 Hravá a tvořivá dopoledne pro předškoláky (bez rodičů) - in-
formace na čísle: 607 916 131
14:00 – 19:00 předškolní příprava - program Maxík - speciální program  pro  
předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou, Mgr. Lenka Kořínková 
mobil: 602 411 462 
17:00 – 18:30 jóga s Majdou v prostorách MDC Maják, nutné objednat se na 
tel. 603 304 550
19:00 – 20:00 zdravotní cvičení pro ženy s Rozárkou v prostorách MDC Ma-
ják
19:00 – 20:00 zdravotní cvičení Tchaj-ťi čchüan rodinného stylu Čchen pro 
mírně pokročilé v tělocvičně ŠD v budově Scolarestu s Renatou Nepimacho-
vou, tel. 723 464 655
Čtvrtek
9:00 – 12:00 program pro rodiče s dětmi zaměřený na ekologickou výchovu, 
dílna, zdravotní cvičení 
15:00 – 18:00 tematické jednorázové nepravidelné akce  
12:00 – 18:00 předškolní příprava, trénink dle D. B. ELKONINA, logopedic-
ká cvičení s Mgr. Hýskovou, tel.: 607 776 314
Každý první čtvrtek v měsíci, 15:00 – 16-00 Senior klub s programem
Pátek
9:00 – 12:00 Baby Club - setkávání maminek a jejich miminek, prostor pro vzá-
jemné naslouchání, sdílení, výměnu zkušeností. Děti mají možnost vyzkoušet 
si dorozumívání s ostatními dětmi při různých hrách a mají také příležitosti je 
pozorovat a inspirovat se. Jedná se o přirozené setkávání a seznamování se s 
jinými než rodinnými podmínkami.
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, v prosinci jí museli zvýšit dávky. Každých 
14 dní jezdí do Motola na kontroly na onkologické a neurologické oddělení. Do 
školy Maruška může chodit jen na jednu hodinu denně, jinak za ní paní učitel-
ka dochází domů. Marušce na její boj můžete přispět do pokladničky, která je 
umístěna v prodejně Barvy, laky, drogerie KABA, Žákova 144 nebo na trans-
parentní účet 286015899/0300. Za jakýkoliv příspěvek srdečně děkujeme. Pro 
potvrzení o daru při větším obnosu nás kontaktujte na info@centrumajak.cz.

Pozvání do literární kavárny
Jste srdečně zváni na další akci literární kavárny, kde se představí 

Markéta Ježková jako autorka a hlavní představitelka filmu o Boženě 

Němcové. Tato akce se koná 15. ledna 2020 ve 14:30 v městské 

knihovně. Prosíme zájemce, aby se přihlašovali v knihovně předem, 

neboť počet míst je omezen.
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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

Městská kulturní kancelář Tanvald

leden 2020
PO 13. 1. 19 hod.  Kino Jas Járy Cimrmana
Cestopisná přednáška Radky Tkáčikové: Malý Tibet
Ladakh a Zanskar v nové podobě. Oblast nazývaná 
malým Tibetem pro svoji kulturní i náboženskou podobu 
s Tibetem – Ladakh unikl plundrování rudých gard, jeli-
kož leží na území Indie. 
Nová trasa skrz Zanskar nás zavede do hloubi tohoto 
území sevřeného štíty Himalájí. Tradiční vesnice, kam 
ještě civilizační vymoženosti pronikají velmi pomalu, 
trasy pastevců a prastaré buddhistické kláštery v horách…Seznámíte se s ži-
votem v nitru Himalájí i s buddhismem a i tím jak žijí dnešní buddhističtí mniši. 
Mystika Ladakhu se vám pootevře.
Vstupné: 50 Kč, pro majitele Senior pasu 30 Kč.

ČT 23. 1. 19 hod. Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald
Cirkus hrůzy 
Horror show artistické skupiny Mistral. 
Vstupné 150 Kč. Předprodej již zahájen.

SO 25. 1. 20 hod. Sportovní hala Výšina Tanvald
Ples přátel umění města Tanvald 
„Ples přátel umění“ konaný v rámci oslav 70. výročí založení ZUŠ Tanvald. Pořáda-
jí Město Tanvald a ZUŠ Tanvald.
Ples zpestří Big band ZUŠ a taneční obor ZUŠ Tanvald. Hlavní host plesu zpěvák 
Ondřej Ruml. K poslechu a tanci bude hrát Taneční orchestr Vladimíra Janského 
(www.plesovka.cz). Občerstvení, předtančení, tombola. Cena slosovatelné vstu-
penky 200 Kč. Předprodej vstupenek v městském infocentru.

NE 26. 1. 14 hod. Sportovní hala Výšina Tanvald
Dětský karneval
Soutěže masek o ceny, občerstvení, hudba.
Masky vstup zdarma, ostatní 30 Kč.

Připravujeme na únor:
ČT 6. 2. 19 hod. Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald
Donald Churchill: Natěrač
Divadelní komedie v podání DS Vojan Desná – Mladá haluz v režii Vlaďky 
Koďouskové.
Vstupné: 60 Kč, pro majitele Senior pasu 40 Kč. Předprodej v pokladně kina 
nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.cz nebo www.disdata.cz.

Případ mrtvého nebožtíka
Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes 
plné televizní obrazovky. Film využívá klišé kriminálního 
žánru, a tak se děj, který divák zná už z milionu žánro-
vých snímků z policejního prostředí, stal podhoubím pro 
slovní humor a do absurdna gradující situace. Na scéně 
se objevuje major Prubner (David Novotný), jeho nová 
kolegyně Skálová (Hana Vagnerová) a detektivové Rorýs (Martin Pechlát) s Dymá-
kem (Lukáš Příkazký). Jejich úkol od náčelníka kriminálky Drátka (Miroslav Táborský) 
je jasný – vyšetřit vraždu Starablažkové. Postupně kriminalisté vypátrají, že úspěšně 
vydírala, a proto se jí někdo zbavil. Ale mnoho stop nemají...

Dolittle 
Doktor Dolittle byl tak výjimečný, že ho jmenovali 
osobním lékařem anglické královny Viktorie. Jenže to 
bývávalo. Před pár lety ovdověl a od té doby samotaří 
v ústraní, za zdmi svého kdysi velkolepého sídla, obklo-
pený smečkou zvířecích přátel, s nimiž si rozumí lépe 
než s lidmi. Jenže pak mu vpadne do života jeden drzý 
kluk, jenž si vzal do hlavy, že bude jeho učedníkem, a 
zároveň ho povolají ke královně, kterou sklátila smr-
telně nebezpečná choroba. A protože lék proti téhle nemoci se nalézá pouze na mýty 
opředeném exotickém ostrově, musí se Dolittle vydat na velmi dobrodružnou plavbu 
do neznáma...

Zakleté pírko
Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, 
kterým musí sloužit. Jednoho dne najde pírko, jehož po-
mocí si přivolá prince Vítka, zakletého do ptačí podoby. 
Když zlé sestry zjistí, že se Aninka schází s pohledným 
mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí. Jedinou 
možností, jak zlomit prokletí, je, že ho Aninka najde 
kdesi ve světě. A tak se dívka vydává na cestu za zá-
chranou svého milého. Jejím průvodcem se stává vodník, jehož na počátku putování 
zachrání před zlým sedlákem...

FILMOVÉ TIPY 
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Halová kopaná v Tanvaldě.
 Poslední listopadové odpoledne 
odstartovali fotbalisté halovou sezónu v 
tanvaldské sportovní hale. Sešlo se zde 
sedm družstev, která hrála systémem 
„každý s každým“. Zpestřením turnaje 
byla již tradiční účast divizního družstva 
Hořovicka, které doplnilo účastníky z 
našeho regionu. Po odehrání všech 21 
utkání vzniklo následující pořadí:

1. Desná - B  18 bodů
2. Velké Hamry  13 bodů 
3. Hořovicko – A  10 bodů
4. Hořovicko – B  9 bodů
5. Desná - A  7 bodů
6. Pěnčín  3 body
7. DETOA  1 bod
Vítězné družstvo nastoupilo v sestavě: 
Křemen, Kořínek J., Kořínek V., 

Šindelář, Pivnička, Beruška a Pfeifer. 
Družstvo Velkých Hamrů reprezento-
vali: Kobachidze, Zajíček, Jiříkovský, 
Svoboda, Brožek a Mihalík. Velkou 
pochvalu za výkon na postu pro 
něho nezvyklém - v brance - zaslouží 
reprezentant Desné Michal Křemen. 
Nemalou zásluhu na hladkém průběhu 
celého turnaje má především ligový 

rozhodčí p. Zdeněk Nagy, kterému 
patří dík od všech aktérů i pořadatelů 
a ti všichni se už dnes těší na další 
podobné akce v tanvaldské sportovní 
hale. Velké poděkování patří i hlavnímu 
organizátoru celé akce Karlu Soldátovi, 
jehož zásluhou se turnaj uskutečnil.

M.Šír
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Tanvaldští basketbalisté 
bojují o play-off

TABULKA Vítěz. Rem. Por. Body Skóre

1. BA LYNX LIBEREC B 6 0 0 12 627 : 280
2. USK SLAVIA LIBEREC 5 0 1 10 478 : 337
3. BA LYNX LIBEREC D 4 0 2 8 510 : 344
4. TJ TANVALD 2 0 5 4 400 : 495
5. BIŽUTERIE JABLONEC 1 0 6 2 333 : 586
6. BA LYNX LIBEREC C 1 0 5 2 293 : 599

 Po šesti kolech drží tanvaldští 
basketbalisté zatím 4. příčku, která by 
jim zajistila účast v play-off. Klíčovými 
zápasy budou derby s Bižu a odveta 
utkání proti Lynx C. Poslední výkon 
proti USK Liberec, kdy podlehli až 
po velkém boji jednomu z favoritů, 
dává příslib, že šanci mohou využít. 
Tanvald – Lynx C se hraje v Tanvaldu 
10. ledna od 18 hodin a domácí budou 
mírným favoritem. další utkání pak 
bude 24. ledna s Lynxem B. Přijďte 
se podívat na dobrý basketbal.

Výsledky:
Tanvald – USK         35 : 80
Tanvald – Bižuterie         63 : 57 
Lynx C – Tanvald                        67 : 64
Tanvald – Lynx D         48 : 82
Lynx B – Tanvald         90 : 52
Tanvald – USK           55 : 64
Po uzávěrce Tanvald po velmi 
dobrém výkonu porazil Bižu 
a upevnil si 4. místo.
Bižu – Tanvald                       55 : 83

-vho-

Vytančená částka v ZUMBA 
MARATONU opět rekordní!

 V letošním roce 2019 v devátém 
ročníku se podařilo nepředstavitelné. 
Celková částka se vyšplhala na 
neuvěřitelných 211.400,- Kč. Ta byla 
rozdělena takto:
Babičky a dědečkové ze Smržovky 
- 62.400,- Kč,
Domov Maxov - 72.000,- Kč 
Malá Nelinka - 77.000,- Kč a obrovský 
plyšový medvěd, kterého nemocné 
Nelince do Jablonce poslala také 
Nelinka, a to ze Smržovky.... 
Největší nadšení davu na parketu se 

projevilo při poděkování těm, kteří tuto 
nádhernou akci zajišťují: ER clubu 
Smržovka a Jablonec nad Nisou, 
jmenovitě Martině Zelinka Josífkové, 
Vláďovi Josífkovi, ale i všem dalším, 
kteří se na organizaci této skvělé akce 
podíleli. A samozřejmě všem, kteří se 
zasloužili o tu neuvěřitelnou částku.
Nezbývá než popřát obdarovaným 
hodně zdraví a dárcům i organizátorům 
dostatek sil i do desátého ročníku 2020.

-red-

MAP Tanvaldsko II. 
připravuje

 Místní akční skupina Rozvoj 
Tanvaldska ve spolupráci s obcí Jiřetín 
pod Bukovou realizují projekt „MAP 
Tanvaldsko II“ (Místní akční plán) 
zaměřený na podporu rozvoje školství 
v ORP Tanvald V rámci projektu se při-
pravuje řada aktivit určených pro různé 
cílové skupiny projektu.
Do tohoto projektu se opět na jaře zapo-
jily všechny školy a školky na území 
Tanvaldského mikroregionu. MAS 
Rozvoj Tanvaldska z.s. ve spolupráci 
s řediteli škol tak podpořili kvalitnější 
vzdělávání. Projekt MAP II se skládá 
z několika klíčových aktivit, které je 
třeba dle pravidel dodržet. V rámci 
jedné aktivity bude zaměřena podpora 
na prohloubení procesu společného 
místního akčního plánování. Do tohoto 
procesu budou školy zapojeny pro-
střednictvím svých zástupců. Také bylo 
sestaveno několik pracovních skupin 
z řad ředitelů, učitelů a pracovníků 
MAS Rozvoj Tanvaldska. 
Pro vedení školských zařízení budou 
organizovány Kluby ředitelů k setkávání 
s odborníky na aktuální problematiku 
ve školství a také k výměně zkušeností.
V řadě škol již od května probíhá 
proces formativní analýzy, která bude 
podkladem pro vyhodnocení potřeb 
školy a následnému možnému sesta-
vení školního akčního plánu. Na tento 
proces pak bude navazovat na zapo-
jených školách supervize ke změření 
zkušeností na jednotlivých školách 
s následnému možným přebíráním 
postupů nejlepší praxe.
V plánu jsou i například vzdělávací 

semináře pro pedagogy či moderni-
zace učeben.
Projekt pamatuje také na polytechnické 
vzdělávání. K tomuto účelu bude 
pořízeno několik balíčků informačních 
technologií, které budou sdíleny více 
školami. Balíčky obsahují mimo jiné 
metodiky a výukové stavebnice na 
míru pro potřeby školských zařízení. 
Pro pedagogy je pak v tomto směru 
připravena realizace Polytechnického 
fóra zaměřeného na novinky v oblasti 
ICT.
V rámci projektu bude v regionu působit 
specialista k individuální podpoře rodin 
žáků ohrožených školním neúspěchem 
tak, aby napomohl žákům k úspěšnému 
zvládnutí školní docházky. Při této práci 
bude využívána Feuersteinova metoda 
instrumentálního obohacování.
Pro rodiče se připravuje aktivita 
nazvaná Kavárna pro rodiče. Jejím 
smyslem je umožnit rodičům odbornou 
diskusi na výchovná či vzdělávací 
témata a odbourání vžitých a často 
mylných představ rodičů o vzdělávacím 
procesu.
Tento projekt r.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/
17_047/0011083 je financován z OP 
Výzkum, vývoj a vzdělávání.

-red-

Foto Antonín Bělonožník
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