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Slavnostní otevření horolezecké stěny

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva
Ve velké zasedací místnosti
radnice se uskuteční
ve středu 5. února od 16 hod.
jednání zastupitelů města.

Plesová sezóna je
v plném proudu
Ve sportovní hale na Výšině se
můžete těšit na dva plesy:
7. února 2020 od 20 hodin
- Maturitní ples oktávy Gymnázia Tanvald. K poslechu a
tanci hraje Orchestr Ladislava
Bareše. Téma plesu: 20. léta Velký Gatsby
21. února 2020 od 20 hodin
XVII. Tanvaldský sportovní ples.
Více na str. 12

Nové prodejny
v Tanvaldě:
Dne 2. ledna 2020 byla otevřena prodejna BEZ OBALU
– v prodejně Zdravé výživy
PORTAM – Krkonošská 84,
Tanvald.
Dne 1. února 2020 bude otevřena prodejna JJ-tex v přízemních prostorách OD Špičák,
Krkonošská 590, Tanvald
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Na pozvání starosty města Vladimíra
Vyhnálka navštívila město Tanvald
ve čtvrtek 19. prosince delegace z
partnerského města Wittichenau v
čele se starostou Markusem Poschem.
Za účasti obou starostů a vedení
Základní školy Tanvald byla slavnostně
předána do užívání lezecká stěna ve
sportovní hale na Výšině. Stěna pro
bouldering je dlouhá 26 metrů a vysoká
téměř 9 metrů. Vybudování stěny financovalo město Tanvald ze svých zdrojů
nákladem 1,3 mil. Kč.
V neděli 5. ledna se veřejnosti slavnostně otevřela nově vybudovaná

horolezecká stěna ve sportovní hale.
Hned na začátku ji požehnal příchovický kaplan Jiří Smolek. Stěna byla
obklopena dětmi, které měly možnost
se na místě přihlásit do horolezeckého
kroužku SVČ Tanvald pod vedením
pana Honzy Kuny. Programu se ujal
horolezecký oddíl TJ Jiskry Tanvald,
který letos slaví 40 let od založení.
Návštěvníci se mohli kochat starými
fotkami ze skal, které byly stylově zavěšeny na karabinkách, k tomu si dát pivo
Českého ráje, zajezdit si na ekorotodřevořezu, vyřádit se v kreativním koutku
nebo si pořídit novou lezeckou výbavu.

Závěr programu patřil přednášce Jirky
Plisky o dálkových bězích na lyžích.
Pro veřejnost bude stěna otevřena
vždy ve středu od 19 do 22 hodin.
Vstupné je formou permanentek (100
Kč dospělí, děti do 18 let zdarma),
provozní řád najdete na www.tanvald.
cz/volnycas/sportovnimoznostivlete/.
Provoz je prozatímní, lezecký materiál
si musí každý návštěvník nosit svůj.
Dle potřeby budeme provoz upravovat.
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Nemocnice Tanvald se umístila na 1. místě Libereckého kraje
v kategorii „Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů“
V rámci celostátního hodnotícího
projektu “Nemocnice ČR 2019”, byla
nemocnice Tanvald vyhlášená nejlepší nemocnicí Libereckého kraje v
kategorii „Bezpečnost a spokojenost
ambulantních pacientů“. I letos byl projekt realizován organizací HealthCare
Institute (HCI), a to v období od 1.
února do 31. srpna.
Projekt “Nemocnice ČR 2019” komplexně posuzoval česká zdravotnická
zařízení ve čtyřech klíčových oblas-

tech, jednou z nich je „Bezpečnost a
spokojenost ambulantních pacientů”.
V rámci této kategorie se hodnotila spokojenost pacientů s přístupem lékařů
a zdravotních sester, úroveň ošetření
a srozumitelnost předaných informací.
„Velice si vážíme toho, že se naše
nemocnice v celkovém hodnocení
spokojenosti ambulantních pacientů
řadí mezi ty nejlepší. Neznamená to,
že v našem úsilí můžeme polevit, ale
naopak se chceme neustále zlepšovat

Vánoce byly předznamenány
voňavým svařákem

a držet si vysoký standard poskytované
péče,“ uvádí MUDr. František Očenáš,
provozní ředitel Nemocnice Tanvald,
kterou provozuje skupina VAMED
MEDITERRA.
V letošním projektu “Nemocnice
ČR 2019” byly porovnávány i
další kategorie, a to: Bezpečnost
a
spokojenost
hospitalizovaných
pacientů, Bezpečnost a spokojenost
zaměstnanců
nemocnic
a Finanční zdraví nemocnic. Druhým
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Informace k optimalizaci
Územního pracoviště Finanční
správy v Tanvaldě
Finanční správa, Územní pracoviště
v Tanvaldě
Adresa: Krkonošská 350, 468 41
Tanvald
Telefonní číslo: 483 360 302
Od 1. 1. 2020 bude územní pracoviště
zajišťovat následující oblasti výkonu
státní správy:
PODATELNA
Příjem veškerých podání a poskytování
součinnosti občanům (například při
podávání žádostí a daňových přiznání).
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VE
VĚCECH DANÍ
Pořizování a ověřování výpisů z digitalizované části spisu v rozsahu Daňové
informační schránky.
Přijetí žádostí a vydání potvrzení o
stavu osobního daňového účtu.

Očekávání vánočních svátků při
vůni svařáku se již stalo tradicí. Letos
tomu konečně přálo i počasí, a tak si
návštěvníci mohli užít veškeré radovánky bez dešťových kapek za krkem.
Vánoční melodie se nesly celým areálem a lidí naladěných na stejnou strunu
bylo opravdu hodně. Zpívalo se, hrálo,
popíjelo, jedly se laskominy a vytvářely
se milé vánoční dárečky. Do bohatého
programu přispěli účinkující od těch
nejmenších až po dospělé. Průvodního

rokem se také navíc posuzuje Online
komunikace nemocnic. Hodnocení proběhlo za pomoci české metodiky pro
měření výkonností organizací známé
jako Balanced Scorecard. V rámci
tohoto porovnávání bylo v roce 2019
osloveno celkem 154 nemocnic z celé
ČR. Cílem projektu je podpořit vedení
nemocnic při zkvalitňování zdravotní
péče v České republice.

slova se opět ujal starosta města
Vladimír Vyhnálek. Diváci vydrželi až
do setmění a svými nákupy i potleskem přispěli k dobré náladě všech
přítomných.
Zima jde do finiše, za chvíli je tu jaro,
překulí se léto a podzim, a ani se nenadějeme a potkáme se na Vánočním
svařáku 2020. Tak si tu dobrou náladu
zachovejme po celou dobu!
-vlakod-

Poskytování základních informací k
oblastem činnosti Finanční správy
Distribuce daňových tiskopisů.
Přidělování autentizačních údajů dle
zákona o evidenci tržeb.
Placení správních poplatků a nedoplatků ve vymáhání prostřednictvím
platební karty.
ÚŘEDNÍ HODINY
Tyto činnosti budou zajišťovány v
úřední dny pondělí a středa od 08:00
do 17:00 hodin, v exponovaných
obdobích (leden, březen) je plánováno
rozšíření.
Daňový spis bude od 16. 1. 2020 uložen
na Územním pracovišti v Jablonci nad
Nisou.

-red-

Technické služby mají
nové traktory
V rámci obnovy vozového parku
pořídilo město Tanvald pro Středisko
technických služeb 2 nové komunální
traktory s nástavbami v ceně cca 5,3

mil. Kč. Traktory dodala společnost
MTM Tech s.r.o. a budou sloužit především při zimní údržbě města.

-red-
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Školství

Před tanvaldskou sportovkou se tančilo, zpívalo
a z oblohy létali andělé
Když paní ředitelka Ivana Stěhulová
v úterý 17. prosince v 16:00 zahajovala
tradiční vánoční zpívání na schodech
tanvaldské ZŠ Sportovní, nikdo netušil,
s jakým úspěchem se tato předvánoční
akce dětí a učitelů setká. Děti zúročily
vše, co pilně během adventu secvičily.
Některé třídy zpívaly, jiné tančily, hrály
na hudební nástroje. A nejenom děti.
Dokonce jsme do programu zapojili pár
šikovných rodičů, kteří odhodili stud
a vystoupili na podium, aby ukázali
dětem, že i oni s chutí a rádi zpívají.
Když se setmělo a zazněly tóny písně
„Let it go“, tak z nebe, respektive z oken
horního patra, létali nasvícení roztomilí
andílci. Odvážné malé školačky převlečené za nádherné anděly byly opravdu
dojemné. Závěr programu patřil těm
nejstarším. Veliký potlesk sklidila
děvčata z devítky, která vzdala hold
mistru Karlu Gottovi a nazpívala píseň
„Srdce nehasnou“. Rodiče a diváci

aplaudovali, tleskali, svítili mobily.
Přetěžký úkol pak měli učitelé, aby se
se svým vystoupením aspoň zčásti
holkám vyrovnali. Tady si přišli na své
lingvisti. Učitelé si společně zazpívali
píseň „Tichá noc“ anglicky, německy,
maďarsky, slovensky a na závěr svou
rodnou češtinou. Děkujeme vám všem,
kteří jste se přišli na zpívání podívat a
potleskem ocenili snahu, píli a odvahu
dětí. Závěrem velmi děkujeme všem,
kteří přispěli k povedené předvánoční
akci. Jmenovitě technickým službám
města Tanvald, panu školníkovi,
zvukaři, dětem a všem pedagogickým
pracovníkům, kteří s dětmi nacvičovali,
vyráběli, prodávali vánoční pochutiny
a keramiku. Výtěžek z celé akce,
úctyhodných 14700,-, jsme věnovali
„Pro Elišku“ http://www.proelisku.cz/.
Děkujeme všem…

Sníh, lyžáky a sport
na sportovce
Letošní zima není úplně bohatá
na sníh a ani na mrazivé dny, přesto
naše lyžařské kurzy na běžkách proběhly v plném rozsahu. Po vánočních
prázdninách se na Jizerce během
14 dnů prostřídaly sportovní třídy 6.
a 7. ročníků na chatě Pyramida a
na Panském domě. Žáci se naučili a
procvičili techniku klasického způsobu
běhu a bruslení, naučili se mazat a
připravovat lyže, vyzkoušeli si večerní
lyžování s čelovkami, poznali místopis
a krásy našich Jizerských hor, seznámili se s činností horské služby, získali
řadu cenných zkušeností a odnesli

si spoustu zážitků. Doufejme, že bez
problémů a s kvalitními sněhovými
podmínkami proběhne i lyžařský
kurz na sjezdovkách a snowboardu
v Harrachově. A třeba nám i ty teploty
klesnou hluboko pod nulu, abychom
mohli chodit bruslit na školní kluziště
podobně jako v loňské zimě. A i kdyby
se k nám příroda otočila zády, nebudeme zoufat. Nově otevřená lezecká
stěna ve sportovní hale a její boulderová sekce je super zpestření ve výuce
TV.
Jana Tůmová

Jana Tůmová

Tanvaldské gymnázium se stává
fakultní školou Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy

Gymnázium a Obchodní akademie
Tanvald
Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,
nezapomeňte, že přijímáme přihlášky ke studiu na naše gymnázium:
- do primy: osmileté studium
- do kvinty: čtyřleté studium (budeme doplňovat stávající kvartu).
Přihlášky je možné podávat:
• do 1. března 2020 pro primu
• do 20. března pro doplnění do kvinty
„Neučíme se pro školu, ale pro život.“
Na to nechceme na našem gymnáziu zapomínat. Upřednostňujeme
lidský přístup a zároveň dbáme na kvalitu výuky, která má za cíl
pomoci Vám k přijetí na nejlepší vysoké školy.
Více informací na:
Web: www.gymtan.cz
Facebookové stránky: Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald
Email: gymtan@gymtan.cz
Tel: 731 473 994

Tanvaldskému gymnáziu se dostalo
významného uznání, kdy na základě
dlouhodobých vynikajících studijních
výsledků jeho studentů bylo po splnění
daných kritérií přijato do sítě Fakultních
škol Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. Spoluprací tanvaldského gymnázia s nejvýznamnější
vzdělávací institucí v České republice
se otevírají nové možnosti pro studenty
i pedagogy v podobě nadstandardního
přístupu k informacím, vzdělávacím
programům realizovaných fakultou a
používání jejího špičkového vybavení,
které slouží přírodovědnému výzkumu.
Pedagogové školy se v rámci této
spolupráce stávají partnery fakultních
kateder a výzkumných týmů a mohou

se tak podílet na přípravě budoucích
učitelů nebo participovat na výzkumu
v oblasti přírodovědného vzdělávání a
oborových didaktik. Do budoucna tak
škola získává možnosti snadnějšího
přístupu k novým kvalitním učitelům
pro výuku přírodovědných předmětů.
Slavnostní předání titulu fakultní škola
tanvaldskému gymnáziu proběhlo
v pátek 24. 1. 2020 v Praze na půdě
Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy u příležitosti dne otevřených
dveří této fakulty.
RNDr. Jan Kohoutek, ředitel školy
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Nejlepší odpad je ten, který ani nevznikne
Likvidace
a
třídění
odpadů
v Tanvaldu bohužel stále není na uspokojivé úrovni. Je to vidět kolem nádob a
v nádobách na odpad ve všech částech
města.
Negativním jevem je skutečnost, že
na stanovištích na směsný a tříděný
odpad a na jiných veřejných místech
se denně povaluje starý nábytek, velké
elektrospotřebiče, matrace, koberce,
podlahové krytiny a další odpad všeho
druhu. Opakujeme, že pro svoz objemného odpadu z domácností fyzických
osob, poplatníků město Tanvald zřídilo
kontaktní linku na čísle 483 369 554.
Technické služby objemný odpad
z každé domácnosti v Tanvaldu operativně po dohodě odvezou a není třeba
hyzdit okolí a vytvářet černé skládky.
Tuto službu mohou občané využívat
v rámci poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, tří-

dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Subjekty a fyzické
osoby, které v Tanvaldu podnikají, musí
odpady vznikající z jejich podnikatelské
činnosti řádně likvidovat na své náklady
a mít uzavřeny příslušné smlouvy se
svozovou firmou, nemohou využívat
systém určený pouze pro fyzické osoby
a tím zatěžovat město a poplatníky.
Komunální odpad z domácností lze
v Tanvaldu ukládat a třídit do příslušných nádob a do pytlů. Opětovně
připomínáme, že žluté, červené a bezbarvé pytle na třídění odpadů je možno
si zdarma vyzvednout na radnici,
odboru rozvoje a komunálních věcí,
v technických službách a v infocentru.
Žluté pytle jsou na směsné plasty,
červené na nápojové obaly-tetrapaky a
bezbarvé na kovové obaly. Naplněné a
řádně zavázané žluté, červené a bezbarvé pytle mají své místo u nádob na

tříděný odpad. Svoz pytlů s vytříděným
odpadem provádějí technické služby
každý čtvrtek, neodkládejte proto tyto
pytle k nádobám v průběhu celého
týdne, ale nejdříve v odpoledních hodinách ve středu! Prosíme občany, aby
do pytlů vkládali pouze ty odpady, které
do nich patří. To samé platí i v případě
nádob na tříděný odpad na veřejných
stanovištích. Nevhodný nebo znečištěný odpad v nádobách nebo pytlích na
tříděný odpad znehodnotí celý obsah,
který už v mnoha případech nemůže
být dále zpracován a musí skončit ve
spalovně nebo na skládce. Vícenáklady
pak zaplatíme všichni. Apelujeme
na občany, kteří dosud odpad řádně
netřídí, aby tak ve prospěch zlepšení
životního prostředí a pořádku ve městě
učinili. Městský úřad děkuje všem, kteří
odpady poctivě třídí.
Poplatek za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2020 činí v Tanvaldu
660,-Kč. Poplatek je splatný jednorázově do 31. března 2020 nebo ve dvou
splátkách nejpozději do 31. března
2020 a do 30. září 2020. Poplatek je
stanoven obecně závaznou vyhláškou
č. 2/2019 města Tanvald. K zvýšení
poplatku dochází po mnoha letech,
kdy výdaje na likvidaci komunálních
odpadů v přepočtu na jednoho poplatníka v roce 2018 přesáhly již 1050,- Kč.
Pokud máte pochybnosti jak konkrétní odpad z domácnosti zlikvidovat, obraťte se na odbor rozvoje a
KV MěÚ.
MěÚ Tanvald

Návod k likvidaci a třídění odpadů v Tanvaldu
Starý papír a karton vhazujte do
modrých sběrných nádob. Do nádob
nevhazujte použité dětské pleny a
hygienické pomůcky. Krabice a kartony
je třeba složit a sešlápnout, aby byly do
nádob dobře skladné. Větší množství
starého papíru, zejména kartonů, je
možno po dohodě odložit v pracovní
době technických služeb v areálu technických služeb v Tanvaldu – Žďáru.
Skleněné láhve a sklenice vhazujte do
zelených sběrných nádob. Do nádob na
sklo zásadně nepatří předměty z porcelánu nebo keramiky, žárovky nebo
zářivkové trubice.
PET láhve a ostatní směsné plasty
jako jsou např. láhve od nápojů, mycích
a čisticích prostředků, vymyté, čisté
kelímky od jogurtů, margarínů, pomazánkových másel, zmrzlin, sýrů apod.,
dále čisté igelitové sáčky nebo folie a
různé jiné plastové obaly vhazujte do
žlutých sběrných nádob nebo sbírejte
do žlutých pytlů. Svoz žlutých pytlů provádějí technické služby každý čtvrtek.
Pytle si poplatník může vyzvednout na
MěÚ, odboru rozvoje a KV, v technických službách a v infocentru.
Tetrapaky - obaly nebo krabice od
mléka, džusů a jiných nápojů sbírejte
do červených pytlů. Svoz provádějí
technické služby každý čtvrtek. Pytle
si poplatník může vyzvednout na MěÚ,
odboru rozvoje a KV, v technických
službách a v infocentru.
Kovové obaly - zejména nápojové
a jiné plechovky, plechová víčka od
sklenic apod. sbírejte do bezbarvých
průhledných pytlů. Pytle si poplatník
může vyzvednout na MěÚ, odboru
rozvoje a KV, v technických službách a
v infocentru.
Starý textil vhazujte v zavázaných
igelitových taškách nebo pytlích do
kontejnerů na textilní odpad.
Větší elektrospotřebiče jako jsou tele-
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vizory, vysavače, počítače a monitory,
pračky, myčky na nádobí, mikrovlnky,
elektrické grily, ledničky a mrazáky,
sporáky, kuchyňské roboty nebo větší
strojky apod. Odvoz technickými službami v dohodnutém termínu a místě,
bezplatná služba na zavolání tel. č.
483369554. Tyto elektrospotřebiče
musí být nerozebrané, kompletní!
Staré elektrospotřebiče je rovněž možné
odevzdat každou poslední sobotu v
měsíci od 8.00 do 11.00 hodin v České
ulici za viaduktem.
Drobné elektrospotřebiče jako jsou
vysoušeče vlasů, varné konvice, žehličky, mixéry a jiné kuchyňské strojky,
radia, přehrávače, kalkulačky, telefony
a jiná drobná elektrozařízení z domácností odkládejte do kontejnerů na
drobný elektroodpad.
Objemný odpad je zbytkový odpad,
který nelze uložit do šedých nádob na
směsný odpad, např. postele, pohovky,
gauče, lehátka, skříně, komody, stoly,
křesla, židle, regály, matrace, koberce
a jiné staré podlahové krytiny, dětské
kočárky, jízdní kola, kufry atd. Odvoz
technickými službami v dohodnutém
termínu a místě, bezplatná služba
na zavolání tel. č. 483369554. Tento
odpad v žádném případě neodkládejte kdykoliv a jakkoliv k nádobám
na směsný a tříděný odpad nebo jiná
veřejná místa!
Nepoužité, staré léky odevzdávejte
nejlépe ve své lékárně.
Stavební suť z domácností, která
vzniká drobnou údržbou, zejména
svépomocí - odvoz technickými
službami na zavolání v dohodnutém
termínu a místě. V žádném případě se
nejedná o větší množství ze stavební
činnosti, v takovém případě musí být
likvidace stavebního odpadu zajištěna
majitelem nemovitosti nebo firmou
provádějící stavební práce individuálně

na své náklady. Za stavební suť je
považována i sanitární keramika (WC,
umyvadlo apod.)
Baterie a malé akumulátory - vhazujte
do boxu kontejnerů na drobný elektroodpad, odevzdávejte v prodejnách,
případně odevzdejte při mobilním sběru
nebezpečného odpadu.
Zářivkové trubice a úsporné žárovky
- každou poslední sobotu v měsíci od
8.00 do 11.00 hodin lze v České ulici
za viaduktem odevzdat světelné zdroje,
jako jsou úsporné žárovky, kompaktní
úsporné zářivky, lineární (trubicové)
zářivky, výbojky a světelné zdroje s LED
diodami. Nejedná se o klasické žárovky,
které patří do směsného odpadu. Odběr
zajišťují technické služby města.
Bioodpad - co do hnědých nádob na
bioodpad patří a nepatří, je uvedeno
na štítku, kterým byla opatřena každá
hnědá nádoba na bioodpad. Do nádob
je možné vhazovat rostlinný odpad
ze zahrady (listí, trávu, plevel, větve),
zbytky jídel včetně potravin s prošlou
dobou konzumace, zbytky ovoce,
zeleniny slupky, exkrementy drobných
domácích zvířat. Do nádob na bioodpad se nesmí vhazovat maso, kosti,
uhynulá zvířata, olej z kuchyně a obaly
od potravin (sklo, plast, kov). Vzhledem
ke klimatickým podmínkám jsou nádoby
na bioodpad v Tanvaldu v zimním
období ze stanovišť staženy. Případnou
likvidaci většího množství bioodpadu
v zimním období lze uskutečnit po
dohodě s odborem rozvoje a KV MěÚ
Tanvald nebo technickými službami.
Oleje a tuky z domácností - od 1.
ledna 2020 lze odevzdávat oleje a jedlé
tuky z domácností do nádob k tomu
určených, které budou na devíti stanovištích: Tanvald - ul. Radniční u č.p. 547,
ul. Větrná u č.p. 558, ul. Palackého u
sportovní haly, ul. Radniční u skoku, ul.
Sportovní u č.p. 554, Žďár, u Penzionu

Dana, Horní Tanvald, nad pomníkem,
Šumburk, křižovatka ul. Vítězná a
Popelnická, ul. Na Balkáně
V současné době jsou tyto nádoby umístěné na 3 místech a to v ulici Palackého
u sportovní haly, na sídlišti Šumburk
a v technických službách Žďár. Další
nádoby budou postupně umísťovány na
výše uvedená stanoviště. Způsob sběru
bude uveden na příslušných nádobách.
Nebezpečný odpad jako jsou chemické
přípravky používané v domácnostech,
zbytky laků a barev, ředidel apod. a dále
zářivkové trubice a úsporné žárovky
odevzdávejte při mobilním sběru nebezpečného odpadu. Termíny a místa
mobilního sběru nebezpečného odpadu
vyhlašuje město 2x ročně zpravidla na
jaře a na podzim.
Ostatní odpad z domácností vhazujte
do nádob na směsný odpad. Jedná se
o odpad, který již nelze dále zpracovávat jako druhotné suroviny.
Autodíly a pneumatiky nejsou komunálním odpadem a je povinností občanů
je řádně likvidovat na místech k tomu
určených. Opotřebované pneumatiky
mohou občané odevzdat bezplatně na
místech zpětného odběru (nejbližší
místa Autocentrum Tůma, s.r.o. Tanvald
nebo Pneuforce s.r.o. Smržovka.) Je
zakázáno je kdekoliv volně odkládat.
MěÚ Tanvald
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Školství

Masarykova ZŠ
a OA Tanvald
Žáci z 1. stupně Masarykovy ZŠ
vyrazili na exkurzi do HZS v Jablonci
nad Nisou. Vedeni odborným průvodcem prošli výcvikové prostory
a prohlédli si veškerou hasičskou
výbavu používanou při zásazích.
Pod odborným vedením se seznámili
s dýchacími a oživovacími technikami,
jejichž správný postup viděli na figuríně. Největší zájem sklidila hasičská
auta – současná i muzejní. Naskytla
se i možnost nasednout do hasičského
autobusu a alespoň na chvíli zakusit
pocit „být hasičem“. Jako svědci
opravdového výjezdu nikdo ani nedutal
a všichni sledovali, jak důležitý je řád,
disciplína a rychlost. Exkurze byla
velmi poučná. Mnoho dětí teď touží být
hasičem a pomáhat lidem.
Ani ve školních lavicích se nenudíme.
Učíme se hrou díky inovativním pomůckám, které pomohou s pochopením i
složitějšího učiva. V trojlístku propojujeme předměty díky projektové výuce.
Zástupci Severočeských vodovodů a
kanalizací nám poskytli sadu laboratorního vybavení pod názvem Bádání
o vodě. Dovídáme se tak mnoho zajímavostí o vlastnostech vody. Elektřinu
zkoumáme se školskými elektro
sadami. Referáty do odborných před-

mětů zpracováváme v PowerPointu a
své znalosti prezentujeme před celou
třídou. Druhé pololetí je před námi a my
jdeme vstříc všemu novému.
Žáci z Masarykovy ZŠ

ZŠ Horní Tanvald – Projektový
den na SOŠ v Liberci
V prosinci se žáci 8. a 9. ročníku
zúčastnili projektového dne ve SOŠ
Jablonecká 999, Liberec. Pro 3 děvčata a 6 chlapců byly připraveny aktivity v učebních oborech stravovací a
ubytovací služby a strojírenské práce.
V dílně strojařů si kluci vyrobili ručně
obráběný, kovový dekorativní předmět
– přívěšek. V nové cvičné kuchyni si
skupina děvčat připravila pro sebe
a své spolužáky ve strojařské dílně
vaječnou smaženku zdobenou rajčetem, okurkou a cibulkou. V druhé části
projektového dne, po přestávce s chut-

ným občerstvením, si žáci prohlédli
další části školy – učebny, prostředí pro
mimoškolní činnost, internát a komplex
školního zahradnictví.
Projektový den byl pro děti úspěšný i
inspirativní – pomůže žákům ve výběru
budoucího povolání. Poděkování za
zdar akce patří panu Liškovi, paní
zástupkyni pro odborný výcvik, projektovým učitelům i učňům odborného
výcviku, kteří našim žákům ochotně
pomáhali a povzbuzovali je.
-zshortan-

Šumburská anketa
Blíží se doba, kdy se k nám přijdou
se svými rodiči podívat děti, které se
mohou stát našimi novými spolužáky,
proto jsme my, čtvrťáci oběhli všechny
třídy, abychom v malé anketě zjistili, jak
děti vnímají naši školičku…
Co ti připadá na naší škole zajímavého
a výjimečného?
„Naše škola je menší, s menším
počtem tříd…“
„Všichni se tu známe…“
„Jsou tu hodné učitelky a asistentky…“
„Při vyučování hrajeme hry…“
„Často se chodí na výlety…“
Na jakou akci nejraději vzpomínáš?
„Nejlepší byla škola v přírodě, kdy jsme
trávili čas venku a měli hodně času na
hraní a sportování.“

„Když se učíte o stromech a živočiších,
zajdete do lesa. Také jsme měli noční
bojovku…“
„Máme vánoční a velikonoční jarmarky,
kde se učíme podnikat a prodáváme
vlastní výrobky…“
„Vzpomínám na návštěvu Maškovy
pekárny, protože mě baví péct…“
„Líbil se mi vícedenní výlet na Rybínovy
boudy v Krkonoších, kde jsme si
vyzkoušeli běžky…“
„Přespávání ve škole je super, upekli
jsme si perník a dlouho do noci si povídali s kamarády…“
Šumburáci z Masarykovy ZŠ

Vánoční turnaj ve stolním
tenisu na ZŠ Horní Tanvald
Již tradičně pořádá naše škola v předvánoční sváteční atmosféře turnaj ve
stolním tenisu pro handicapované sportovce. Na letošní ročník, který se uskutečnil ve čtvrtek 12. prosince, dorazil
zatím rekordní počet účastníků. V šesti
vyhlášených kategoriích se utkalo 46
zapálených borců a borkyň. Nejsilněji
byla již tradičně obsazena kategorie
starších žáků, ale velkou účast jsme
zaznamenali i mezi staršími žákyněmi.

V silné konkurenci si nejvíce ocenění
odvezli žáci z Jablonce nad Nisou a
Liberce. O diplomy pro žáky naší školy
se postarali ve svých kategoriích pouze
Ondrej Krištof (2. místo) a Lukáš Šourek
(3. místo). Přejeme všem sportovcům
mnoho dalších úspěchů v roce 2020.
-zshortan-
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Rada, zastupitelstvo, informace

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané
dne 30.12.2019
Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 30.12.2019
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
88/2019:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na projekt ZŠ Tanvald „Doprava žáků na veletrh
EDUCA 2019“
4.500 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
projekt ZŠ Tanvald „Doprava žáků na veletrh
EDUCA 2019“
4.500 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
89/2019:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na veřejně prospěšné práce od úřadu práce		
			
- 474.915 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
- 474.915 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
90/2019:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na projekt „Nákup výstroje“
- 268 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA		
			
- 268 Kč
*RM schvaluje Dodatek ke smlouvě o
poskytování prací a služeb mezi městem Tanvald
a společností Putzteufel.cz, s.r.o., se sídlem

Držkov 242 dle předloženého návrhu.
*RM souhlasí s vyřazením příslušenství pro
zimní údržbu vozidel ve vlastnictví města Tanvald
prodejem prostřednictvím elektronické aukce.
Jedná se o:
1/ posypovou nástavbu SCHMIDT SST 17 WZ
(Mercedes Benz Unimog), rok pořízení 2012
2/ sněhový šípový pluh Y5 – NR (Mercedes Benz
Unimog), rok pořízení 1997
3/ radlici TRN 300 (traktor ZETOR 9641.11), rok
pořízení 2004
4/ sněhový šípový pluh Y4N (traktor ZETOR
9641.11), rok pořízení 2002
5/ sněhový šípový pluh Y4N (traktor ZETRO
9540), rok pořízení 2000
*RM schvaluje platové výměry ředitelkám škol a
školských zařízení s účinností od 01.01.2020 dle
předloženého návrhu:
ředitelce Masarykovy základní školy a Obchodní
akademie Tanvald, Školní 416 paní Mgr. Janě
Duňkové; ředitelce Základní školy Tanvald,
Sportovní 576 paní Mgr. Ivaně Stěhulové;
ředitelce Mateřské školy Tanvald, U Školky 579
paní Blance Bryscejnové; ředitelce Střediska
volného času Tanvald, Protifašistických
bojovníků 336 paní Mgr. Heleně Beranové;
ředitelce Základní umělecké školy Tanvald paní
Mgr. Petře Jedličkové Šimůnkové.

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

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald
konaného dne 13. 11. 2019
*ZM schvaluje:
1) rozpočet města Tanvald na rok 2020 takto:
celkové příjmy ve výši			
145.285.890 Kč
financování ve výši			
10.320.522 Kč
celkové zdroje ve výši 			
155.606.412 Kč
běžné výdaje běžného účtu		
135.250.323 Kč
běžné výdaje fondů			
1.429.450 Kč
kapitálové výdaje				
18.926.639 Kč
rozpočtová rezerva			
2.000.000 Kč
celkové výdaje ve výši			
155.606.412 Kč
2)
závazné
ukazatele
rozpočtu
v
členění
dle
předloženého
materiálu
„Návrh
rozpočtu
města
Tanvald
na rok 2020“.
K majetkoprávním záležitostem *ZM:
1/schvaluje bezúplatný převod stavby pod
označením SO 690 - úprava osvětlení dráhy – 3
lampy na pozemku parc. č. 34/1 v katastrálním
území Šumburk nad Desnou v pořizovací ceně
536.136 Kč, inventární číslo 462143000040,
Správě železniční dopravní cesty, státní
organizace, se sídl. Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1;
2/ rozhodlo nepřijímat do vlastnictví města
pozemek parc. č. 1316/3 (ostatní plocha –
neplodná půda) v katastrálním území Šumburk
nad Desnou na základě nabídky Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
odboru Odloučené pracoviště Liberec;
3/ na základě vydaného a zveřejněného záměru
rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č.
1969/3 (trvalý travní porost) o výměře 72 m2
v katastrálním území Šumburk nad Desnou
včetně podzemní požární nádrže manželům Š.
za kupní cenu 28.900 Kč;
4/ na základě vydaného a zveřejněného záměru
rozhodlo prodat části pozemkové parcely č.
1136/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území
Tanvald označené podle geometrického plánu č.
1790-407/2019 ze dne 12. 11. 2019 jako:
a) pozemková parcela č. 1136/1 (trvalý travní
porost) o výměře 3038 m2 panu K. za kupní cenu
97.300 Kč;
b) pozemková parcela č. 1136/4 (trvalý travní
porost) o výměře 7712 m2 panu V., IČ 602
60 637 sídlem Jiřetín pod Bukovou 64 za kupní
cenu: 303.100 Kč.
5/ souhlasí s vyřazením projektů vedených na
účtu 042 nedokončené investice:
a) projekt „Výstavba hřiště na pozemcích parc.
č. 4231 a parc. č. 4232 v katastrálním území
Smržovka“ u objektu č.p. 1309 (Komunitní
centrum) v pořizovací ceně 10.520 Kč;
b) projekt „Parkoviště ul. Horská okolo čp. 577578, Tanvald“ v pořizovací ceně 61.500 Kč.
*ZM schvaluje Akční plán sociálních služeb
města Tanvald pro rok 2020
dle předloženého návrhu.
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*ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci
„Centrum sociálních služeb Tanvald – Kotva“
z Integrovaného regionálního operačního
programu s názvem „MAS Rozvoj Tanvaldska
– IROP –Sociální služby a komunitní centra“ s
vazbou na výzvu ŘO IROP č. 62 výzva IROP –
SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA.
*ZM souhlasí s realizací a financováním
akce „Vyhlídka nad Tanvaldem“ a současně
souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace
z Národního programu podpory cestovního
ruchu v regionech, podprogram Rozvoj základní
a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro rok 2020.
*ZM schvaluje:
1/ v souladu s ustanovením § 35 a 84 odst.
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, Zřizovací listinu
Masarykovy základní školy Tanvald, příspěvkové
organizace dle předloženého návrhu,
2/ výmaz oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie
a výmaz střední školy Obchodní akademie IZO:
110 013 140 z rejstříku škol a školských
zařízení, jejíž činnost vykonávala Masarykova
základní škola a Obchodní akademie Tanvald,
Školní 416, příspěvková organizace, s účinností
od 01. 09. 2020.
1/ *ZM v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávních celků, v platném znění, stanoví
měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněným
členům zastupitelstva následovně:
a/ místostarostovi města
18.700 Kč
b/ členům rady města 6.950 Kč
c/ předsedům výborů 3.470 Kč
d/ členům výborů		
2.900 Kč
e/ členům zastupitelstva města bez dalších
funkcí
1.740 Kč
2/ *ZM v souladu s § 72 odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění stanoví, že
měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva se bude poskytovat ode dne
01. 01. 2020. V případě nastoupení náhradníka
na uvolněný mandát bude odměna náležet ode
dne složení slibu. V případě personální změny
v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
náležet ode dne zvolení do této funkce.
*ZM schvaluje za osobní přínos při splnění
významného úkolu, za činnost a aktivity v druhé
polovině roku 2019 včetně účasti na různých
kulturních, společenských a sportovních akcích,
které vykonávali ve prospěch města v době mimo
úřední hodiny, ve svém osobním volnu nejen v
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pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna a
klidu, v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích platném v znění, poskytnutí mimořádné
odměny starostovi a místostarostovi ve výši
jedné jejich měsíční odměny.
*ZM deleguje v souladu s § 84, odst. 2,
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, na valné hromady
obchodních společností s majetkovou účastí
města následující zástupce:
1.
na valné hromady Severočeské
vodárenské společnosti a.s. konané v roce 2020
pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka, jako náhradníka
pana Mgr. Antonína Bělonožníka;
2.
na valné hromady Teplárenství

Tanvald s.r.o. konané v roce 2020 pana Mgr.
Antonína Bělonožníka, jako náhradníka pana
Mgr. Vladimíra Vyhnálka;
3.
na valné hromady Nemocnice
Tanvald s.r.o. konané v roce 2020 pana Mgr.
Vladimíra Vyhnálka, jako náhradníka pana Mgr.
Antonína Bělonožníka.
*ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku
města Tanvald č. 4/2019, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství dle
předloženého návrhu.

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

Nová odstavná
plocha na Souši
Cca 100 parkovacích míst vzniklo u
vodní nádrže Souš v Desné, v lokalitě,
která se v posledních letech stala
vyhledávaným nástupním místem
turistických aktivit v Jizerských horách.
V minulých dvou zimních sezonách
bylo možné za stejný poplatek odstavovat osobní vozidla na louce v těsné
blízkosti nové odstavné plochy. Na
toto místo se však jezdilo přes první
ochranné
vodárenského
pásmo
a znamenalo to každoroční povolovací
procesy ze strany všech dotčených
orgánů. Proto se město Desná rozhodlo pro odstavnou plochu mimo toto
území s tím, že bývalá odstavná plocha
na louce již zprovozněna nebude.
K současné odstavné ploše, která byla
podél komunikace vpravo, vznikla nově
vybudovaná odstavná plocha ve formě

dvou nových kaskád. Dolní řada je
s možností využití pro celoroční krátkodobé odstavení vozidel a horní řada je
určena jen pro zimní parkování. Nově
tak v zimní sezoně u přehrady Souš
může svá vozidla odstavit kolem 100
turistů. Odstavné plochy jsou zpoplatněny částkou 50,- Kč za den. Pro uhrazení platby jsou zde dva parkovací
automaty, z nichž jeden umožňuje
klasickou platbu mincemi, druhý platbu
bankovní kartou a uživatelé chytrých
mobilních telefonů mohou zaplatit
pomocí aplikace Clickpark. Po celou
zimní i letní sezonu, budou parkujícím
návštěvníkům zdarma k dispozici dvě
mobilní chemické toalety.

Sraz masek ve 15,00 hod. před tanvaldskou radnicí
******
Nachystejte si písně, ozvučte se nástroji,
trumpetkami, bubínky,pokličkami,kastrůlky,
řehtačkami a jinými rámusidly

Připravte se v Krkonošské a postranních ulicích !!!
Přijdeme pobejt, ochutnávat a koštovat…
Masopust vrcholí a tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle

Těšíme se na setkání s Vámi !
******
Srdečně Vás zve KČT Tanvald

-red-

Tanvaldský zpravodaj / únor 2020

Zajímavosti, společenská rubrika

Zpívání koled předznamenalo
blížící se Vánoce
Stalo se již milou tradicí, že koncem
prosince přijdou seniorům zazpívat
děti z mateřské školky Wolkerova a
pan doktor Tomáš Drobník, který letos
ukázal, že ovládá hru jak na kytaru,
tak i na další hudební nástroje. Milým
dárečkem byli obdarováni nejen malí
zpěváčci, ale i senioři, kterým krásné
výrobky z výtvarné dílny Střediska
volného času předal starosta Vladimír
Vyhnálek.
Dárečky, zpěv, příjemná atmosféra...to
patří tak nějak samozřejmě k vánočním
svátkům. Ale pokud se toho budeme
držet celý následující rok, tak tím nic
nezkazíme, co říkáte?

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D.
Vás zve na besedu
Mám nový mobil
Co všechno umí a jak se naučit
telefony více využívat vás naučí
Daniel Šimek
Místo konání: Hasičská zbrojnice
dobrovolných hasičů, Tanvald
Šumburk n. D. – společenská
místnost
Datum konání: 18. 2. 2020 v 15:00

V únoru 2020
oslaví životní jubileum
Poměnka Neumannová
Jiří Korbelář
Julie Kleinová
Ingrid Picková
František Trýzna
Václav Dedera
Stanislava Stuchlá
Marie Krausová
Jaroslava Wildová
Miloslava Petrová
Jan Svoboda
Ivo Belda
Ladislav Chlupáč
Marie Hornová
Vlasta Bílá
Jana Jáklová
Mária Nováková
Josef Zvěřina

Srdečně zveme

Senior klub II.

-vlakod-

Tanvald - Výšina
Vás zve na besedu
Po stopách dávné historie,
záhadných objevů a nadčasového
poselství
- cestopisná přednáška s panem
Romanem Uhrinem.
Místo konání:
Senior klub II – Výšina
Datum konání:
Čtvrtek 6. 2. od 17 hod.
Káva, čaj, něco sladkého,
popovídáme…

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!)

Srdečně Vás zveme na
CESTOPISNOU PŘEDNÁŠKU

(Čt)

Poděkování

Poděkování

Velice děkuji ošetřujícímu personálu
pod vedením primáře MUDr. Pavla
Wetcke za vzornou péči o mého
manžela Václava Kolomazníka v jeho
posledních dnech života.

Jménem nemocných vyřizujeme
poděkování Renatě Bambuškové za
obětavost při pomoci během vánočních
svátků.

K. Kolomazníková

-red-

Srdečně Vás zveme na

Kurz zdravého vaření s ochutnávkou,
pojďte se inspirovat a motivovat k dobrým změnám.
Naučíte se jednoduché pomazánky z rostlinných surovin,
také salám z luštěnin a přitom všem můžeme zažít přátelskou atmosféru.
Úterý 11.2. od 16 hodin v MDC Maják, U Školky 579,
Tanvald Výšina,
vstupné dobrovolné.
Těším se na setkání Vendula Mužíčková,
www.klubzdravitanvald.cz

6. 2. 2020 od 17:00 hod.
|

Izrael
PO STOPÁCH DÁVNÉ HISTORIE,
ZÁHADNÝCH OBJEVŮ
A NADČASOVÉ POSELSTVÍ
PŘEDNÁŠÍ Roman Uhrin

(ředitel Centra zdraví Eden, poradce životního stylu, autor knih o zdraví)

MDC MAJÁK | U Školky 579, Tanvald Výšina
Vstup VOLNÝ
Více informací: 775 232 632

www.klubzdravitanvald.cz
Tanvaldský zpravodaj
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Městská knihovna Tanvald

Rodinné centrum Maják Tanvald
Únorové dění v RC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.centrumajak.cz, Facebook:
Rodinné centrum Maják, Tanvald
Úterý 4.2. od 16:30 Výchovné obtíže
Workshop s renomovanou lektorkou Mgr. Zdeňkou Svobodovou. Vstupné 50
Kč jednotlivec nebo pár, členové centra 30 Kč jednotlivec nebo pár. Kapacita
omezena, přihlášky na tel. 605 757 771 nutné.
Čtvrtek 6.2. od 17 hod. Senior klub II – Výšina
Po stopách dávné historie, záhadných objevů a nadčasového poselství - cestopisná přednáška s panem Romanem Uhrinem. Káva, čaj, něco sladkého,
popovídáme.
Čtvrtek 13.2. od 16:30 Čáry kluk
Kouzelník pro malé i velké. Zábava, kouzla, záhady, balónkování, legrace.
Vstupné 50 Kč / rodina, členky RC Maják 30 Kč/ rodina
Pátek 21.2. od 17 hod. Kouzelný šatník
Módní odpoledne s Lucií Šoltys Kotrmanovou. Ukáže nám triky jak co nosit, co
s čím kombinovat, jak obléknout
každou postavu ženy / muže a jak vytvořit efektivní a hravý šatník. Vstupné 30
Kč, členky RC Maják 20 Kč.
• V rámci EKO aktivit vyrobíme jednoduchá krmítka pro ptáčky a vyrazíme do
přírody.
• Některé odpoledne v únoru by měla proběhnout první lekce háčkování s Verčou.
Datum a čas u těchto akcí upřesníme, sledujte náš web a facebook.
Úterky dopoledne se u nás můžete nechat namasírovat Aničkou Kubíčkovou.
Děti během masáže pohlídáme. Zájemci, hlaste se předem na tel. 605 757 771.
Akce, které připravujeme na březen – duben:
Burza dětského oblečení, Medvědí pohádka – divadlo Rolnička, Ukliďme Česko, Den pro ženy, Výroba náramků z minerálů, Lampionový průvod, a další…
PÉČE O PĚSTOUNSKÉ RODINY v RC Maják, pondělí, čtvrtek 8:30 – 11:00
hod.
Klíčoví pracovníci: Mgr. Libuše Rydvalová, tel. 774 825 085, Bc. Andrea Josífková, tel. 739 080 722
Nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel. 775 468 418

„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.

„Božena Němcová“
letos uplyne 200 let od narození této významné literární osobnosti národního
obrození. Byla zakladatelkou české prózy, sběratelkou lidové slovesnosti a
skvělou vypravěčkou. Výstavku titulů z našeho knižního fondu si můžete prohlédnout ve vstupní části knihovny.

INZERCE

Sbírka MAJÁK PRO MARUŠKU VOTRUBOVOU pokračuje. Maruška stále
ještě bere chemoterapii v tabletách. 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.
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.

SVČ Tanvald v únoru 2020
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma „Óda na radost“
motivovanou 250. výročím narození Ludwiga van Beethovena. Téma lze pojmout v souvislosti se skladatelem, nebo s tím, co vám přináší radost, nebo v
souvislosti s EU, jejíž hymnou se „Óda na radost“ stala. Práce budou rozděleny do kategorií dle věku. Musí být označeny jménem autora, třídou (u MŠ
věkem) a školou, kterou dítě navštěvuje. Uzávěrka soutěže je 19.března 2020.
Do tohoto termínu odevzdávejte své práce ve Středisku volného času Tanvald.
Nejlepší práce budou vystaveny v kině Jas Járy Cimrmana u příležitosti konání
Tanvaldského hudebního jara. Autoři vítězných prací obdrží věcné ceny.
Připravujeme na březen:
5. a 12.3. od 16:30 kurz „Keramika pro dospělé“
V týdnu 9. - 13.3.2020 mají děti jarní prázdniny a u nás pro ně bude připraven na každý den program na téma: „Hledá se Nemo“. Na děti čeká výlet do
IQLandie v Liberci, „Sportovní den“ v tělocvičně s horolezeckou stěnou, tvoření,
zábavné hry a soutěže, stopovaná s opékáním buřtů a další aktivity. Kdo se
zúčastní všech pěti dnů, vyhraje výlet s překvapením. Letáčky s podrobným
programem obdrží děti ve školách, u nás v SVČ a v březnovém Zpravodaji.

VYHRAJTE
V ČESKÉM ROZHLASE
LIBEREC
POBYT V LÁZNÍCH LIBVERDA

Stačí jen poslouchat
od 10. do 14. února a vyhrát!!!
Ve hře jsou i další luxusní ceny!

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

Informace o všech akcích obdržíte také na www.svctanvald.cz,
Facebooku, tel. č. 483 394 301.

Tanvaldský zpravodaj
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Kultura, zajímavosti

Městská kulturní kancelář Tanvald
6. 2. ČT 19 hod. Donald Churchill: NATĚRAČ
Divadelní představení DS Vojan Desná – Mladá haluz. Režie Vlaďka Koďousková.
Může se zdát, že zbohatlou paničku nemůže nic zaskočit. Opak je pravdou.
Když za dveřmi zazvoní manželka jejího milence, musí vyvinout značné úsilí,
aby se manžel nic nedozvěděl. k tomu využije náhodného natěrače, který přišel
vymalovat halu jejich domu. Kdo koho nakonec využije?
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.

únor 2020

Tříkrálová sbírka 2020
Připomínka legendy o mudrcích
z Východu, kteří se přišli poklonit
novorozenému Ježíškovi, ukončuje
vánoční svátky. Tři krále neboli Zjevení
Páně slavíme 6. ledna. A právě tento
den navštívili SVČ Tanvald Kašpar,
Melichar a Baltazar, kteří měli pro veřejnost připraveno povídání o Tříkrálové
tradici. Tímto setkáním se koledování
na Tanvaldsku zahájilo…
Tříkrálová sbírka probíhá v České
republice již dvacet let. Letos poprvé
vyrazily dvě dětské skupinky králů do
ulic Tanvaldu a navštívily i Centrum
doléčování a rehabilitace. Děti obdivuji
a doufám, že pro ně je to zážitek nejen
námahy (často koledování provází
nepříjemné počasí), ale i radostných
chvil a dobrého přijetí od těch, které
navštíví.
Při sbírce nejde jen o to, abychom
získali finance pro charitní služby, jde

i o zapojení a výchovu dobrovolníků,
kteří koledováním získávají vztah
k potřebným, učí se pomáhat a mít
soucit s druhými.
Děkuji všem, kteří přispěli do kasičky
Tříkrálové sbírky! Přeji všem pěkný
nový rok!
M. Hlubučková

DS Vojan Desná - Mladá haluz
uvádí divadelní komedii Donalda Churchilla

naterac
překlad Helena a Lubomír Synkovi

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

FILMOVÉ TIPY
Příliš osobní známost

Natálie (Petra Hřebíčková) je šťastná svobodná třicátnice se skvělou kariérou a dlouholetou nejlepší kamarádkou Simonou (Tatiana Dyková), které se právě obrátil
život vzhůru nohama. Simona se po rozvodu snaží vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít k otci
(Ľuboš Kostelný). Tuhle pachuť zažene seznámením s
výstředním umělcem Viktorem (Janko Popović Volarić), pro kterého se stává múzou.
Viktor je však posedlý nejen Simonou, ale i sexem, což zpočátku vypadá jako vysněný ráj… I Natáliin život nabírá nový směr. Když potká okouzlujícího podnikatele, vdovce Marka (Branislav Trifunović) a jeho dcerku, láska na sebe nenechá dlouho čekat...

Super mazlíčci

Kino Jas
Járy Cimrmana Tanvald
čtvrtek 6. února 2020
19:00 hodin

Toulavý pes Roger je odjakživa rebel, který každému v
nouzi rád pomůže. To ovšem znamená občas okrádat
o jídlo rozmazlené domácí mazlíčky. A těch je v Robo
City víc, než dost. Robo City je totiž široko daleko to
nejmodernější město ze všech. Jeho obyvatelé si žijí
šťastně, protože téměř všechno obstarávají roboti.
Jenže bezstarostné dny právě končí. Starosta města
zešílel. Rozhodl se všechny lidi a zvířata vyhnat a z
jejich domova udělat město robotů. Roger má sice pro strach uděláno, ale jestli chce
své město zachránit, bude potřebovat pomoc. Ač nerad, musí své síly spojit s nebojácnou kočičí dámou Belle, zhýčkaným pudlem Ronaldem, nemotorným mopsem
Walterem a domácím prasátkem Sophií...

Chlap na střídačku
Hrají:

Režie:

Technika:

Lukáš Frydrych

Vlaďka Koďousková

Zdeněk Veškrna

Lenka Dvořáková

Láďa Koďousek

Petra Tauchmanová

Eva Slavětínská

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s., Krátkého 1, Praha 9.

Již patnáct let št'astně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí,
že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou.
Zuzana neváhá a rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plán
je přímo skandální. Navrhne jí totiž, že si rozdělí péči o
Jirku a udělají z něj tak chlapa na střídačku. Lenka nakonec souhlasí a obě ženy představí tento nový způsob
života Jirkovi. Tedy spíše ho postaví před hotovou věc...

Tanvaldský zpravodaj
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Sport

Tradiční turnaj NO - KO – KO
Poslední
sobotní
odpoledne
loňského roku patřilo v tanvaldské
sportovní hale sportovcům. Uskutečnil
se tam již 15. ročník sportovního klání
v nohejbalu, košíkové a kopané. Pro
zpestření do něj pořadatelé vložili také
"běh s kufrem". Turnaje se zúčastnila
4 družstva, která se po vyhodnocení
všech disciplín umístila takto :
1. místo KLATAN /zopakoval loňské
vítězství/ 14 bodů
2. místo FOTBALISTÉ
12 bodů
3. místo GREENS
9 bodů
4. místo BAČA tým
4 body

Vítězné družstvo KLATAN startovalo ve
složení : Jan Kapčiar, Martin Szirty, Jan
Harmanoš, Lukáš Gubík, Aleš Hudec,
Petr Indra, Pavel Vávra, Miroslav
Fridrich,, Tomáš Dočekal a Jiří Mikloš,
který byl zároveň vyhlášen a odměněn
jako "sympaťák turnaje".
Velké poděkování za uspořádání této
tradiční akce patří především panu
Karlu Soldátovi za jeho obětavost a
pečlivost, s jakou celou akci připravil.
Miroslav Šír

Ve vloženém závodě - běhu s kufrem zvítězilo družstvo BAČA tým.

Foto Antonín Bělonožník

Sportem proti vánočnímu stresu 3. ročník NERROX Cupu 2020.

Týden před Vánoci je vždy náročný
pro všechny generace. Tanvaldští
zástupci té nejzralejší generace přidali
k nákupům, pečení a gruntování ještě
jednu disciplínu. Celé sobotní odpoledne se věnovali sportovnímu klání.
Utkali se hned v několika disciplínách,
například v lukostřelbě, bollo ballu,
košíkové, florbalu, šipkách, kuželkách,
golfu i dalších. Tuto skvělou akci
pro ně připravili za podpory Města
Tanvaldu zástupci ze Senior klubu a
ZŠ Sportovní. Starosta města Vladimír
Vyhnálek se ujal nejen úvodního
slova, ale přijal i funkci rozhodčího na
jednom stanovišti. Jana Tůmová spolu
s Karlem Soldátem měli vše spolehlivě
zorganizováno, a tak celé odpoledne
probíhalo v příjemné a veselé atmo-

sféře. Vítězové jednotlivých disciplín
byli odměněni malým dárkem a na
závěr získali medaili a malou pozornost
i všichni účastníci. Samozřejmě, že
bylo nutné doplnit spálené kalorie, a tak
nesmělo chybět ani malé pohoštění,
které připravily členky Senior klubu a
velkou měrou přispěli i sami soutěžící,
kteří donesli vánoční cukroví.

Velký dík patří i sponzorům: Sklenářství
Třeska, CXS pracovní oděvy Tanvald,
cukrárna Ledo, Detoa Albrechtice
s.r.o., firma 4soft a dřevořezbář David
Smrčka. Ale největší poklona patří
samozřejmě seniorům, kteří svými
výkony dokázali, že by do kapsy strčili
nejednoho čtyřicátníka.

-vlakod-

První sobota v novém roce patřila
tanvaldská sportovní hala fotbalistům,
pro které připravili pánové Michal
Bělohlávek, Petr Javůrek a Karel
Soldát velký turnaj - 3.ročník NERROX
Cupu. Na hladký průběh celého turnaje
dohlížel zkušený ligový rozhodčí pan
Zdenek Nagy. Zúčastnilo se 9 družstev, která se utkala systémem každý
s každým, což představovalo celkem
36 zápasů. Po jejich odehrání vzniklo
následující pořadí :
1. místo Desná		
21 bodů
2. místo Grunchy		
18 bodů
3. místo Velké Hamry
16 bodů
4. místo Jiřetín		
14 bodů
5. místo Offsesion
12 bodů
6. místo Javor tým
11 bodů
7. místo Prousek tým
7 bodů
8. místo Gherkins 3 body
9. místo Lučany B
0 bodů

Vítězné družstvo Desné hrálo v sestavě
: Nguyen - V. Kořínek - Pivnička - Pfeifer
- Kubelka - Šindelář - Skrutek
Při slavnostním vyhlašování výsledků
turnaje byli odměněni i jednotlivci :
Nejlepší střelec Martin Kotyza - družstvo Grunchy - 11 branek
Nejlepší brankář Daniel Mucska - družstvo Offsesion
Nejlepší hráč Matěj Mihálik - družstvo
Velké Hamry
Sympaťák turnaje Lukáš Prousek družstvo Prousek tým  
Všem účastníkům turnaje patří poděkování za vzorné vystupování a zároveň
pozvánka na 4. ročník NERROX
Cupu,, který se opět ve sportovní hale
v Tanvaldě uskuteční v sobotu dne
9.1.2021.
Miroslav Šír

Lyžaři z TJ Tanvald slavili
silvestr na lyžích
Konec starého a začátek nového
roku prožili děti a rodiče z oddílu běžeckého lyžování TJ Tanvald, jak jinak, než
na lyžích. Přejezd Jizerek vzhledem
k nízké sněhové pokrývce odstartoval
letos v Bedřichově. Odtud jsme zdatně
šlapali přes Novou louku, Hřebínek,
Krásnou Máří, Knajpu na Protrženou
přehradu a odtud přes Mariánskohorské
boudy na Mariánskou horu. Tady se
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konalo tradiční společensko - sportovní
završení roku předešlého, pojaté
tematicky, letos ve znamení Vesmíru.
Se spoustou novoročních přání a předsevzetí jsme se v dobré náladě rozešli.
A co si tak asi lyžaři můžou do nového
roku nejvíce přát? Sníh, mraky sněhu
a ještě více sněhu…zatím však naše
přání nebyla vyslyšena.
Jana Tůmová
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Zajímavosti

Očekávání vánočních svátků a Nový rok ve fotografii Antonína Bělonožníka

Vánoční jarmark na ZŠ Masarykova.

Vánoční jarmark na ZŠ Masarykova.

Vánoční koncert skupiny Kantoři

Zpívání na schodech

Vánoční odpoledne pro seniory s dětmi z MŠ

Vánoční odpoledne pro seniory s dětmi z MŠ

Vánoční koncert pěveckých sborů Hlásky a Melodia ZUŠ Tanvald

Novoroční výstup na Štěpánku
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XVII. TANVALDSKÝ
SPORTOVNÍ PLES
21. února 2020
SPORTOVNÍ HALA ZŠ TANVALD OD

HRAJE:

(pátek)

20:00 HODIN

Orchestr Vladimíra Janského

VSTUP JEN VE SPOLEČENSKÉM ODĚVU!
VSTUPNÉ V PŘEDPRODEJI 200,- KČ NEBO NA MÍSTĚ 250,- KČ
BOHATÁ TOMBOLA, LOSOVÁNÍ HLAVNÍCH CEN

POZOR!!! ZMĚNA SYSTÉMU PRODEJE TOMBOLOVÝCH LÍSTKŮ – PRODEJ BUDE ZAHÁJEN UŽ PŘI PŘÍCHODU DO VYPRODÁNÍ

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V INFOCENTRU TANVALD OD 4. února 2020
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