9

září 2020

Vydává MěÚ Tanvald
XXXVIII. ROČNÍK
Cena: 7 Kč

Proč šasten jsem, když do ucha mi chladná
voda šplouchá a cáká a cáká a cáká...

www.tanvald.cz
V pondělí 14. 9. 2020
proběhnou
pravidelné prodejní trhy
na centrálním parkovišti.

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva
Ve velké zasedací místnosti
radnice se uskuteční ve
středu 16. září 2020 od 16 hod.
jednání zastupitelů města.

Tanvaldské koupaliště
bude za příznivého počasí otevřeno i
v měsíci září a to od 14 hodin.

Změna provozní doby
na poště Tanvald
k 1.9.2020.

Pondělí 10:00 - 12:00 13:00 – 18:00
Úterý 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Středa 10:00 - 12:00 13:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Sobota

08:00

-

12:00

Telefon: 954 246 841, 734 895 620

Z obsahu čísla
str.
Tanvaldské slavnosti

3

Společenská rubrika

7

Kultura

9

Sport

10

Waldemar Matuška byl šťasten, když
mu chladná voda šplouchala do ucha a
stejně tak to jistě bylo i s návštěvníky
tanvaldského koupaliště.
Když jsem začátkem června psala
článek o otevření tanvaldského koupaliště, nikdo nevěděl, jak bude provoz
probíhat. Všichni víme, jak je počasí
nevyzpytatelné a pro letní aktivity důležité. V těchto dnech, kdy se prázdniny
pomalu chýlí ke konci, musím s potěšením konstatovat, že léto bylo takové,
jaké má být. Teploty se pohybovaly
kolem třicítky, a tak milovníkům vodního živlu bylo koupání plně dopřáno.
Provozovatelky tanvaldského koupališti nabídly nejen čistou a osvěžující
koupel, ale pro návštěvníky vymyslely

i nejrůznější aktivity. Hned na začátku
léta měla velký úspěch akce Hurá
prázdniny!, kdy děti mohly soutěžit
v nejrůznějších disciplínách. Během
letních měsíců byla možnost zastřílet
si ze vzduchovky, pro děti a následně i
pro dospělé byla uspořádána diskotéka
a nechyběla ani ohnivá show. Celou
sezónu mohly děti malovat obrázky
koupaliště (papír i pastelky jim byly
zapůjčeny) a na konci léta bude vyhodnocen ten nejhezčí. V době uzávěrky
ještě nebyla soutěž uzavřena.
Kromě akcí pro návštěvníky koupaliště
byla jistě náročná i starost o provoz
jako takový, neboť přísná hygienická
nařízení vyžadovala daleko více sil,
než v předchozích letech. Děvčata se

však i s tímto problémem poprala na
výbornou.
Léto pomalu končí a nám zbývá jen
doufat, že to příští již nebude poznamenáno žádnými dalšími opatřeními a
že si ho budeme moci užívat se vším
všudy. Ještě však letos v září, pokud
dovolí počasí, bude koupaliště otevřeno. A aby dětem nebylo líto, že musí
být ve škole, když by se mohly koupat,
bude otevřeno pouze v odpoledních
hodinách od 14 hodin.
Tak si jen broukejte dál: „Mám vodu
rád, a proto si na její chlad zvykám...“
a těšte se na to cákání i v roce příštím!
-vlakod-
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Věžní hodiny na kostele
na Šumburku již fungují
Věžní hodiny na kostele na
Šumburku po kratší odmlce již zase
fungují. Po prohlídce hodinového
stroje odborníkem hodinářem, který již
dlouhodobě provádí jejich údržbu, bylo
konstatováno, že oprava stávajícího
hodinového stroje by byla složitě prove-

Zprovoznění nového
parkoviště
V polovině srpna bylo zprovozněno
nové parkoviště pro 13 vozidel v ulici

Okružní na sídlišti Výšina.

-red-

ditelná a neefektivní, a proto byla provedena jeho modernizace. Financována
byla městem Tanvald a vyžádala si
několik desítek tisíc korun.

-red-

Foto Antonín Bělonožník
INZERCE

Foto Antonín Bělonožník

Srdečně zveme rodiče i ostatní dospělé na besedu s vrchním
komisařem oddělení kybernetické kriminality
Kpt. PhDr. Janem Melšou

Nová podoba
centrálního parkoviště
V srpnu začaly stavební práce
na úpravách centrálního parkoviště.
Chodník od tržnice po budovu České
spořitelny bude nově předlážděn. Mezi
stávajícím chodníkem a parkovištěm
vznikne pás zeleně, který vizuálně i
fakticky tyto dvě plochy od sebe oddělí.
Součástí této akce bude vybudování
dobíjecích stanic pro elektromobily i
instalace nového městského mobiliáře.
Snahou města je postupně revitalizovat centrum města včetně instalace
moderních technologií.

Nebezpečí číhající na internetu

Tato úprava si vyžádá omezení provozu v okolí centrálního parkoviště.
Lidé a řidiči budou muset dbát zvýšené
opatrnosti a respektovat dočasné
dopravní značení. Možnost parkování
bude omezena postupně na jedné a
následně na druhé polovině parkoviště.
Pouze v době opravy vjezdu na parkoviště bude toto krátkodobě uzavřeno
celé. Předpokládáme, že stavební
práce na parkovišti potrvají maximálně
2 měsíce.

-red-

jak se chránit, kde hledat pomoc,..

15. září 2020
od 17.00 do 18.30 hod.
v RC Maják, U Školky 579, TNV
Vstupné: 30 Kč
Přihlášky do 11. 9. na tel.č.: 774 825 085

Foto Antonín Bělonožník
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Odvoz a likvidace
fekálií
Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890

Pronájem bytů a pokojů.
Tanvald -Desná.
Od 100 Kč na den (zařízený)
Info: 775 301 513
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Informace

Město Tanvald pořádá
TANVALDSKÉ SLAVNOSTI 2020
27. ročník

11. – 13. září 2020
Řemeslný jarmark, místní výrobci a prodejci, akce pro děti, country, pop a rock,
kulturní program na venkovní scéně, občerstvení, stánkový prodej, výtvarné
dílničky a soutěže pro děti, v sobotu jízdy vyhlídkového vláčku do autokempu,
ohňostroj atd.
Tanvaldské slavnosti v sobotu moderuje Jan Žíla.
Místo slavností:
AREÁL KEMPU TANVALDSKÝ ŠPIČÁK (dříve Autokemp Tanvaldská kotlina)
11. 9. Pátek - program:
Kemp Tanvaldský Špičák:
18,00 hod
Taneční zábava.
K tanci a poslechu zahraje skupina Benedetta Pavla Černého
12. 9. Sobota – program
9,00 – 17,00 hod Jízdy vyhlídkového vláčku - odjezdy od autoškoly Štejnar za
viaduktem, dále zastávka u Sportovni haly, sídliště U můstku, autokemp. Zpět
pojede vláček dolů okolo nemocnice. Jízdné 10 Kč/osoba. Intervaly jízd cca 40
minut.
Den otevřených dveří ve školní restauraci SCOLAREST na Výšině (11 – 14 hod.)

INZERCE

SCOLAREST
zařízení školního stravování, spol. s r.o.
Školní restaurace
U Stadionu 589, Tanvald

TANVALDSKÉ SLAVNOSTI 2020
Jídelní lístek – sobota 12.9.2020

Polévka – Hovězí vývar s játrovou rýží (A:1a,3)
- Dršťková (A:1a)
1. Svíčková na smetaně, houskové knedlíky
(A:1a,3,7,9,10)

2. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
(A:1a,3,7)

3. Vepřové výpečky, dušený špenát, chlupaté
knedlíky (A:1a,3,7)
4. Smažený vepřový řízek, vařené brambory,
citrón (A:1a,3,7)
Ceník pokrmů:
Polévka – 20,-Kč
Hlavní jídlo – 80,-Kč

Kemp Tanvaldský Špičák:
Po celé dopoledne v areálu kempu - Soutěže, dílničky a hry pro děti. Skákací
hrad, jízda na koních, velbloud, lezecká stěna, indiánské městečko a dětská
cyklodráha.
9,30 hod .
skupina Sešlost Country Liberec (www.seslost.com)
11,00 hod.
divadelní představení pro děti (divadlo PUK - Pohádka ptačí)
12,00 hod.
ZUŠ Tanvald - školní big band, tance atd. (http://zustanvald.cz)
14,00 hod.
rocková skupina Těsně vedle (http://www.tesne-vedle.cz)
15,30 hod..
divadelní představení pro děti (Faust - Tomáš Hájek)
16,00 hod.
dámská kapela Lady Birds (www.berusky.eu)
17,00 hod.
divadelní představení pro děti v restauraci kempu (Zmatek
nad zmatek - Tomáš Hájek)
18,00 hod.
skupina Kontakt (www.skupinakontakt.cz)
20,30 hod.
OHŇOSTROJ
20,45 hod.
Makule (www.facebook.com/kapelamakule)
22,00 - cca 23,30 hod. K tanci a poslechu hraje skupina H!T! (dříve Hudba
Tanvald) (www.skupinahiti.cz)
13. 9. Neděle – program:
Sportovní den v areálu Kempu Tanvaldský Špičák: závody na horských kolech
pro všechny věkové kategorie, a to i pro naše nejmenší v kategorii odrážedel.
Dále se uskuteční přednášky místních spolků a významných sportovních
osobností
Časy jednotlivých vystoupení jsou pouze orientační. Děkujeme za pochopení.
Vstupné zdarma
Změna programu vyhrazena
INZERCE

T J
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B A S K E T B A L U

10. PODZIMNÍ ZÁBAVA

„ROUŠKOVÁ“
23. října 2020

SPORTOVNÍ HALA ZŠ VÝŠINA OD 20.00

Soutěž o nejoriginálnější roušku
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V INFOCENTRU TANVALD OD 6. 10. 2020

Kolektiv zaměstnanců vám přeje dobrou chuť

VSTUPNÉ V PŘEDPRODEJI 100,- KČ NEBO NA MÍSTĚ 150,- KČ
Vstup ve „stylové“ roušce vítán.

Tanvaldský zpravodaj
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Zajímavosti
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Dmu se pýchou
A víte proč? Protože náš soubor
Vojan Desná – Mladá haluz byl přímým
účastníkem jubilejního 90. ročníku
Jiráskova Hronova! S hrou Natěrač, se
kterou se tanvaldskému publiku představil 6. února, byl z krajské přehlídky
v Lomnici nad Popelkou nominován
na národní přehlídku Piknik Volyně
v Jihočeském kraji. Jelikož se ale
tento divadelní svátek kvůli korona-epidemii nekonal, vznikl z nominace
přímý postup na Jiráskův Hronov. Je
to pro nás skutečně historický úspěch.
Hronov je totiž žatva toho nejlepšího, co
se v ochotnickém světě za poslední rok
urodilo. V celém systému přehlídek se
jedná o absolutní vrchol, dostat se výš
už vlastně nejde. Hráli jsme ve středu,
tedy v den, kdy přehlídka vstoupila do
druhé půlky. Představení jsme odehráli
ve dvou hracích časech. Pravda, diváci
odpoledního představení byli trochu
vlažnější, ale to se není čemu divit.
Tropická vedra, na tváři roušky a plné
žaludky bujnému veselí moc neprospívají. Ale večerní představení jsme
si užili se vší parádou. Najednou vše
získalo úplně jiný punc, jiný švih, jinou
atmosféru, a hlavně veselejší a reagující publikum. Zpětnou vazbu jsme
dostali okamžitě a děkovaček bylo
nepočítaně. Na Hronově! Navíc druhý

Letní hasičská country zábava

den jsme měli možnost vyslechnout
si na rozborových seminářích názor
ostatních, jak kolegů ochotníků, tak i
profesionálů z řad režisérů, dramaturgů
i publicistů. Bylo velmi příjemné slyšet,
že jsme do hry vnesli lidský obsah,
dobře uchopili text a přesně přistoupili
k žánru. Recenze se také věnovaly
kvalitním a vyrovnaným hereckým
výkonům. Z dohledatelného vyjádření
dramaturgyně Jany Sloukové jsme byli
„příjemným hronovským překvapením“.
Proto tedy mám stále ten nos až na
stropě. Ano, jsem pyšná. Pyšná na
soubor, který se jednu chvíli potýkal
s nedostatkem herců, ale který z toho
vytěžil maximum a dotáhl to až na
Jiráskův Hronov. DS Vojan Desná –
Mladá haluz se skutečně zapsal do
divadelní historie a reprezentoval nejen
město Desná, ale i Liberecký kraj a
z pohledu ochotníků celou Jizerskou
oblast.
Teď nás čeká pestrý podzim, kalendář máme plný termínů a štací právě
s Natěračem. K tomu také zkoušíme
pohádku Sněhová královna, se kterou
bychom se rádi představili již letos na
podzim. Tak přijďte, bez přispění diváků
divadlo nežije, těšíme se na vás.
Vlaďka Koďousková

Plakáty s pozváním na Letní
hasičskou country zábavu zvaly se
slibem účinkování hudebních skupin,
dobré nálady, dobrého jídla a vstupného zdarma. A opravdu, toto vše se
v sobotu 11. července 2020 hasičům
SDH Šumburk podařilo.
Ale nebyli to jen hasiči, kteří akci připravili. Na přípravě a zdařilém průběhu
se podílely celé hasičské rodiny. Vždyť
oškrábat a nastrouhat 50 kilo brambor
na sejkory je pořádná fuška a už od
sedmi hodin ráno se u toho zapotilo
6 osob. Výborné sejkory šly na odbyt
a silně konkurovaly dalším dobrotám,
které se nabízely, ať už to byly grilované kuřecí paličky, voňavé klobásy
a výběrové toasty. A tyto dobroty se
musely pochopitelně zapít! A pitný
režim byl dodržen, vytočilo se 18 sudů
piva, opět Litovel a Svijany, a ještě se
vypila basa lahváčů, nealko nápoje
tekly proudem a na mojito se musela
třikrát obstarávat máta navíc. Nálada
byla výborná a účastníci tentokrát ani
nečekali s tanečkem až na setmění. Je
úžasné, jak asfaltový parket byl obsazen krátce poté, co začala hrát druhá
hudební skupina.
Akci si nenechala ujít ani tentokrát
starostka Okresního sdružení dobrovolných hasičů ing. Jiřina Brychcí
s manželem. V rozhovoru velmi ocenila
celou činnost SDH Šumburk, především spolupráci, pořádání a účast na
soutěžích.
Všichni účastníci si toto sobotní odpoledne a večer, kdy se zábava protáhla
do pozdních nočních hodin, velmi užili.

A proto není divu, že všichni „domlouvali“ hasičům, že by bylo hezké tuto
akci zopakovat. (No, to už lavice stoly
budou až ke Kamélii, protože počet
účastníků se každoročně velmi zvyšuje
!)
Ale je potřeba si uvědomit, že organizační příprava je velmi náročná. Není
to jen obstarání pódia, zajištění kapel,
ale také obstarání a postavení stanů,
stolů, lavic, všech přístrojů a pomůcek, potravin pro provoz občerstvení,
výčepů na piva.... a určitě to není ještě
vše, co museli pořadatelé zajistit! A
potom celé odpoledne a večer plnit
přání účastníků, aby byli spokojeni, to
je také náročné. Pořadatelům v čele
s Michalem Kotanem, (hasičům, jejich
rodinám a kamarádům, kteří pomáhali)
se to podařilo na jedničku s hvězdičkou
a všem patří veliké poděkování.
D Ě K U J E M E a těšíme se na to
příští, snad brzké, setkání.
-ali-

Památník dělnických manifestací

Mladá haluz na náměstí před Jiráskovým divadlem

Natěrač uspěl i na hronovském jevišti v sále Josefa Čapka
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Jako připomenutí významných událostí, které se konaly na vrchu Špičák,
byl zde v roce 1975 odhalen památník.
Jednalo se o první oslavu Svátku práce
v Jabloneckém okrese, která se uskutečnila 1. května 1890 a manifestaci za
všeobecné volební právo ze dne 18.
června 1893. Druhé zmiňované manifestace se zúčastnilo k deseti tisícům
účastníků.
Do roku 1996 byl tento památník
kulturní památkou. Jeho autory byli
akademický sochař A. Hubička a Ing.
arch. M. Strach. Památník je tvořen
širokou obdélníkovou základnou, třemi
jehlanovitými pylony, z opracované
liberecké žuly u vrcholu se téměř sbíhajícími. Vpředu před základnou je na
podstavci připevněna deska s textem,
který odkazuje na již jmenované
události. Původní deska byla vyrobena z bronzu, ale bohužel neunikla
nenechavým rukám a v roce 2011 byla
z památníku odcizena. V roce 2014
Město Tanvald nechalo vyrobit novou
ocelovou desku. Pro zajímavost uvádíme, že cena díla v době pořízení byla
ve výši 137 tis. Kč, oprava stála více
jak 27 tis. Kč. V srpnu tuto desku nalezl
a odevzdal na městském úřadě pan
Jindřich Bláha z Tanvaldu. Bronzová
deska je částečně poničena, neboť se
asi zloději snažili zničit text tak, aby
nebylo zřejmé, odkud deska pochází a

Foto Antonín Bělonožník

mohli ji prodat ve výkupně kovů. To se
jim však nepodařilo a deska se vrátila
městu Tanvald.
Tato původní část památníku se již
zpátky na své původní místo instalovat
nebude, ale bude zapůjčena Spolku
Patron do Muzea místní historie, které
se nachází ve Schowankově vile
v Jiřetíně pod Bukovou, kde obohatí
stálou expozici spolku.

Monika Brezarová
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Školství

Tak a je školní rok 2020/2021 až do 30. června!
Ano, ten poslední byl o hodně
zkrácený, první část skončila jarními
prázdninami 6. 3., pak se trochu vrátil
v podobě on-line výuky, pro maturanty
později i osobní výukou po skupinách
před státními a školními testy.
Vy máte teď při čtení v kalendáři zářiové
datum, já sedím u počítače v posledních dnech června, po maturitách.
Je 27. 6., konečně se zase všichni
vyučující vidíme na poradě všichni
společně, sborovna nadšeně halasí:
„Jé, to jsem rád/ráda, že tě vidím“ (ano,
ve sboru máme už 5 mužů), sdělují se
novinky. Osobní i pracovní, vždyť od
školení na výuku on-line v polovině
března jsme se viděli jen výjimečně a
ve skupinkách. A v rouškách-ropuškách. Při poradách, konzultacích
technických problémů, stěhováních
tříd před a po malování. Při třídění a
stěhování stovek knih do budoucí nové
knihovny v budoucí nové společenské
místnosti. A propos – dnes jsou tam i
dva obrovské „přesýpací“ polštáře na
posedávání, polehávání, dar letošních
maturantů.
Pro maturanty se v malých skupinách
zorganizovaly konzultace z maturitních
předmětů. Probíhaly ve dvou týdnech a
mnozí využili i víc dnů.
A kde mám nematuritní žáky? Početně
jsme malý sbor, takže povolený návrat
žáků do škol byl problém, naprostou
přednost mělo obsazení maturit a to
je hodně lidí. Ale ti volní jezdili se žáky
do terénu. Na exkurze a mimoškolní
činnosti.
Ano, maturity se konaly, i když mnozí
oktaváni ještě dlouho po dubnu dou-

fali, že „to“ dostanou automaticky. Ale
karanténa už povolila a tedy vláda
povolila. Benevolence ovšem přece
jen byla. Na potítko mohli zasednout
naprosto všichni.
Nejdříve tedy státní a profilové školní
písemné testy z Čj, Aj, Nj, Fj a M ještě
v rouškách při příchodu a usednutí
v předepsaných vzdálenostech. Pak
se sundaly, přece jen nápor na myšlení
chtěl volnou hlavu.
Konečně škola zase halasila přítomností žáků. A týden nato přišli žáci na
přijímací zkoušky do primy a kvinty.
Roušky na ústní maturity se už u maturitního stolu až na výjimky odkládaly..
Ve slavnostní učebně po důkladných
přípravách doma (ne všichni), ve škole
od 8. 6. maturovalo 31 žáků a proběhla
1 opravná zkouška. Jednotliví zkoušející a vedení školy měli rovněž celé
týdny práce nad hlavu s úkoly všeho
druhu. Opožděné maturity, přijímací
řízení, závěr školního roku pro třídy,
administrativa konce školního roku.
A nečekané, výjimečné úkoly – najít
v polovině maturit, navíc večer, nového
předsedu.
Statečná předsedkyně totiž ukončila
s úsměvem středu sdělením výsledků,
zavezla se sama na pohotovost – a už
neodjela.
Ale i to se vyřešilo, byť dotyčný musí
mít různá speciální osvědčení a nesmí
mít na své škole zrovna maturity. A paní
předsedkyně měla i přisedat němčině
poslední den (rovněž nemůže kterýkoliv němčinář) I to se po mnoha telefonátech s mnoha negativními odpověďmi
vyřešilo a celé maturity řádně proběhly.

Oktáva si prošla maturitním strachem,
nervozitou, čekáním.
Po slavnostním zahájení ve velkém
prostoru chodby v prvním patře nadšeným (kdysi absolventem a před pár lety
pedagogem) Vladimírem Vyhnálkem za
město, ředitelem Kohoutkem za školu,
předsedkyní Sejnovou za komisi (třídní
Moravcová uvedla, že si to nechá až
na radnici), promluvila i třída, předala
krásnou orchidej a i ona se zmínila
jako všichni předchůdci o případných
kiksech, kdy by komise mohla prosím,
prosím vstřícně reagovat.
A vzápětí šel první na seznamu volit
češtinu a na potítko. Opět byla maturita
prověrkou sama sebe, ukázkou (ne)
dospělého postoje k závažné zkoušce,
opět i ti nejlepší podléhali nervozitě,
opět někteří vše podcenili. K maturitě šli
všichni pokynem ministerstva, ale pak
úročili svou práci mnoha let a hlavně
posledních měsíců a za výsledky si už
nesli svoji zodpovědnost. Takže v září
si několik z nich maturitu zopakuje, už
jen ústní a jen konkrétní předmět, proto
doporučujeme „zicflajš“ a přejeme vše
dobré.
Ve středu 17. 6. proběhlo předávání
maturitního vysvědčení „na městě“,
paní třídní opravdu promluvila a
zakončila tím středoškolské soužití
před univerzitní budoucností, kde už to
bude úplně jiné a rodiče jen daleko bez
možnosti zasáhnout.
Ve škole se mezitím ještě na pár dnů
rozběhl školní život nižších ročníků –
od 15. 6. chodily po skupinách a dnech
prima – kvarta s učebnicemi, pak nebo
před probíhaly dál exkurze a školní

výlety, dál chodili a chodí rodiče se
zápisovými lístky, tedy rodiče těch, co
zdárně zvládli přijímací zkoušky.
Nu a dnes pro mne, pro vás kdysi
dávno, dnes 29. 6. probíhá závěrečná
porada konce školního roku. Shrnutí
klasifikace, pokyny k vysvědčení,
výhled na rok příští, pak už loučení
se mnou a veselejší připomínka těch,
kteří v minulých měsících nemohli být
u svých narozenin. Takže ze stolů zmizely papíry, výkazy a jako v „Ubrousku,
prostři se“, byla za malou chvíli hostina:
co kdo doma napekl, nakrájel, vychladil. A uvolněně se zasedlo a mluvilo a
povídalo a hodovalo. Dokonce přišla
na chvíli i
dvouměsíční Terezka Kohoutková. A
poseděla víc než paní zástupkyně,
která musela pořád odbíhat k telefonům, rodičům v kanceláři, vysvědčením
do tiskárny, našim dotazům.
Tak a ten rok příští: ať se všem daří,
ať vyjdou ty lepší výhledy, problémy
ať mají rychlá a přijatelná řešení pro
všechny strany. Konec letošního roku
byl předlouhý, netušený, maskovaný co
do tváří i najednou se vrbících (krásné
české slovo) problémů, často vypadající jako Sci-Fi. Prověřil nás důkladně.
Zadal nečekané úkoly škole, rodinám,
žákům, celé společnosti. Řešení jsme
našli, našli nové metody, utužili či prověřili vztahy, vytvořili nové s vedením
školy, rodiči a hlavně s našimi žáky
Ať se to vše zúročí v kvalitě a prožijeme
OBYČEJNÝ školní rok 2020/2021.
EHT(Gymnázium Tanvald)

Ohlédnutí za „on-line jarem“ na Masaryčce
Během prázdninového odpočinku je
pravá chvíle zamyslet se s odstupem
času nad letošním jarem, které nám
přineslo nejen do vzdělávání mnoho
novinek.
S příchodem koronaviru do Evropy
jsme nejen my, učitelé cítili, že možná
budou naše jistoty narušeny… Jsem
z generace, která ve svém dětství
jásala nad občasnými uhelnými
prázdninami, během své praxe jsem
zažila i krátké chřipkové prázdniny. Že
však vláda naší země během jarních
prázdnin ze dne na den zavře školy a
na neurčito vyhlásí distanční výuku,
jejímž principem je učení „na dálku“,
předpokládal málokdo.
Zpočátku byly informace i nařízení
ministerstva školství sporadické, a ne
příliš jednoznačné, proto záleželo na
každém vedení školy, jakým způsobem
se k této situaci postaví.
Protože naše paní ředitelka je velmi
pracovitá a předvídavá, ještě během
jarních prázdnin pořídila pro naši školu
počítačový program Teams Microsoft.
My, učitelé jsme byli s jeho základy
seznámeni, základně proškoleni a
„hozeni do vody“…Ne každý z nás
výpočetní techniku miluje, ba někdy
se jí vyhýbá, jak může, proto se některým z nás zpočátku „plavalo“ obtížně.
Chyběla nám potřebná technika,
noření do tajů a možností Teams bylo
někdy psychicky náročné, ale později

odměněno radostí z nově objevených
možností práce. Nové poznatky jsme
mezi sebou sdíleli, konzultovali vzájemně své problémy. V tomto směru
oceňuji také pomoc svých žáků, kteří
jsou v on-line světě jako doma – na
rozdíl ode mne…
Děti brzy pochopily, že na naší škole se
koronaprázdniny nekonají, zapojily se
do výukových telekonferencí, nacházely v Souborech Teams přehledně
zadávané materiály pro domácí práci,
kterou on-line odevzdávaly. Oblíbenými
se staly testíky a kvízy, ty jsme se naučili tvořit. Někteří žáci si dokázali práci
bravurně zorganizovat tak, že měli
pátek volný, tedy kromě on-line hodin.
Tento způsob výuky se během pár
týdnů dobře zaběhl, proto jsem byla
překvapena, když jsem se dozvídala
od svých kolegyň a rodičů školou
povinných dětí z různých koutů republiky, že zdaleka ne všude výuka na
školách probíhá hladce a přehledně.
Mnozí ředitelé nechali svým kantorům
volnou ruku v tom, jakým způsobem
učit a zadávat úkoly. Pro rodiče a děti
pak bylo složité a nepřehledné najít
všechna zadání, pro některé žáky to
bylo snadnou výmluvou pro neplnění.
Setkala jsem se několikrát i s názorem, že bychom my, učitelé neměli po
dětech práci vyžadovat, když nemohou
chodit do školy. Já si myslím, že stará
česká přísloví většinou nesou platná

poselství a „Bez práce nejsou koláče“
nebo „Když se chce, všechno jde...“
jsou ta z nejužívanějších…
Nejsem sama, kdo si přeje, abychom 1.
září do školy vstoupili za běžných podmínek, které nebudou omezovat pohyb,
setkávání se, možnosti exkurzí a vícedenních akcí. Jarní situace ale vyzývá

k zamyšlení: Opravdu je nutné probrat
vše, co obsahují učebnice? Je potřeba,
aby děti trávily tolik vyučovacích hodin
v lavicích? Mají školy možnost využívat
nejmodernější výpočetní techniku a
dostatečné internetové pokrytí, které
bylo v posledních měsících nezbytné?
Milena Šostková

ZŠ Tanvald - Sportovní
se těší na nový školní rok
Naše žáky čeká 1. září ve škole
spousta novinek. Mohou se těšit na
novou učebnu PC, zrychlené připojení
na internet, na novou pracovnu s mikroskopy nebo na vylepšené pracovny
pro pracovní činnosti. Nově upravené
jsou i kabinety a třídy. Na chodbách se
vyměnila dlažba, připravuje se instalování výtahu. Tím se dokončí budování
bezbariérovosti naší školy.
Prvňáčky přivítáme do jedné třídy
s paní učitelkou Řezáčovou, do 6. A se
sportovním zaměřením nastoupí děti
pod vedením pana učitele Zítka, do
6.B a 6.C další šesťáci s třídními paní
učitelkami Šulcovou a Vyhnalovou.
Těšíme se i na všechny ostatní …
Vedení školy
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané
dne 01.07.2020
*RM souhlasí s umístěním zemních
vodovodních přípojek dle požadavku
paní B. na pozemku ve vlastnictví města
Tanvald, pozemkové parcele č. 1953 v k.ú.
Tanvald.
*RM souhlasí s umístěním stavby „JN
032 066 Tanvald, Palackého – rekonstrukce
kanalizace a vodovodu, zak. č. 11395/4“ na
pozemcích ve vlastnictví města Tanvald,
pozemkových parcelách č. 1958/1,
375/141, 375/114, 375/144 a 328/88
vše v k.ú Tanvald a schvaluje Smlouvu
o úpravě vzájemných práv a povinností
souvisejících s rekonstrukcí vodního
díla mezi Severočeskou vodárenskou
společností, a.s., se sídlem Přítkovská
1689, Teplice a městem Tanvald dle
předloženého návrhu.
*RM souhlasí s umístěním zemní kabelové
přípojky „IV-12-4019275 JN, Tanvald,
Krkonošská, č. parc. 167/1“ dle požadavku
firmy ČEZ Distribuce a.s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín IV na pozemcích ve
vlastnictví města Tanvald, pozemkových
parcelách č.167/1, 167/10, 662, 216/9 vše
v k.ú. Tanvald.
*RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene ve prospěch
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín podle
předloženého návrhu Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č. IV-124019275/VB1, týkající se stavby zařízení
distribuční soustavy – kabelového vedení
NN 2x-3x240+120 mm2 a nové rozpojovací
skříně SR502 č. R114 v plastovém pilíři
na části pozemkových parcel č. 167/1,
č. 167/10, č. 216/9 a na části stavební
parcely č. 662, jejíž součástí je stavba:
Tanvald, č.p. 476, občanská vybavenost,
vše v katastrálním území Tanvald;
2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IP-12-4010885/VB/1 mezi
městem Tanvald a ČEZ Distribucí, a.s., se
sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly,
týkající se stavby zařízení distribuční
soustavy – kabelového vedení NN 2x3x240+120 mm2 a nové rozpojovací skříně
SR502 č. R114 v plastovém pilíři na části
pozemkových parcel č. 167/1, č. 167/10,
č. 216/9 a na části stavební parcely č. 662,
jejíž součástí je stavba: Tanvald, č.p. 476,
občanská vybavenost, vše v katastrálním
území Tanvald podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene ve prospěch
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín
podle předloženého návrhu Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č.
IP-12- 4010885/VB/1, týkající se stavby
zařízení distribuční soustavy – zemního
kabelového vedení NN + pilíře PPS na
části pozemkových parcel č. 786/5 a č.
1863/1 v katastrálním území Tanvald;
2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IP-12-4010885/VB/1 mezi
městem Tanvald a ČEZ Distribucí, a.s., se
sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly,
týkající se stavby zařízení distribuční
soustavy – zemního kabelového vedení
NN + pilíře PPS na části pozemkových
parcel č. 786/5 a č. 1863/1v katastrálním
území Tanvald podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje:
1/ Smlouvu číslo Z_S24_12_8120073274
o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie
mezi spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly a
městem Tanvald dle přeloženého návrhu;
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2/ Smlouvu číslo Z_S24_12_8120073275
o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie
mezi spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly a
městem Tanvald dle přeloženého návrhu.
*RM rozhodla:
1/ zrušit usnesení č. 305/21/2019 ze
dne 06.11.2019, kterým byl vydán záměr
na prodej pozemkové parcely č. 729/7
(trvalý travní porost) o výměře 1827 m2 v
katastrálním území Tanvald manželům K.
za účelem stavby rodinného domu;
2/ vydat záměr na prodej části pozemkové
parcely č. 729/7 v katastrálním území
Tanvald o výměře cca 1575 m2 s podmínkou,
že s kupujícím bude sepsána smlouva
o smlouvě budoucí, ve které se budoucí
kupující zaváže do jednoho roku od jejího
podpisu získat a předložit městu Tanvald
stavební povolení či souhlas stavebního
úřadu k ohlášení stavby rodinného domu,
do dvou let zahájit stavbu a do pěti let dům
postavit a zkolaudovat. Po splnění těchto
podmínek bude pozemek budoucímu
kupujícímu prodán za cenu stanovenou ve
smlouvě o smlouvě budoucí;
3/ vydat záměr na prodej spoluvlastnického
podílu ve výši 1/18 vzhledem k celku na
pozemku označeném jako pozemková
parcela č. 1861/1 (ostatní plocha –
ostatní komunikace) v katastrálním území
Tanvald za účelem zajištění přístupu
na pozemkovou parcelu č. 729/7 v
katastrálním území Tanvald.
*RM rozhodla prominout paní Š.,
nájemné za měsíce březen a duben 2020
v celkové výši 1.700 Kč za pronájem části
pozemkové parcely č. 167/1 v katastrálním
území Tanvald.
*RM:
1/ rozhodla pronajmout část pozemkové
parcely č. 210/1 (trvalý travní porost)
o výměře 30 m2 v katastrálním území
Šumburk nad Desnou panu E. za účelem
užívání jako zahrady a umístění skleníku
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou za nájemné ve výši 6,00 Kč/m2/rok;
2/ schválit nájemní smlouvu mezi městem
Tanvald a panem E. týkající se pronájmu
části pozemkové parcely č. 210/1
v katastrálním území Šumburk nad Desnou
dle předloženého návrhu.
*RM
rozhodla
pronajmout
část
pozemkové parcely č. 375/141 (ostatní
plocha – jiná plocha) o výměře 1 m2
v katastrálním území Tanvald firmě Rengl,
s.r.o., se sídlem Zákopnická 354/11,
Liberec za účelem umístění plakátovací
plochy na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 100
Kč/m2/rok.
*RM
schvaluje
Veřejnoprávní
smlouvu
o
poskytnutí
neinvestiční
dotace
z
rozpočtu
města
č. 13/2020 mezi Rodinným centrem Maják,
z.s., se sídlem U Školky 579, Tanvald a
městem Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla schválit Smlouvu o
provedení stavby na realizaci projektu
„Stavební úpravy Základní sportovní školy
Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“
mezi firmou čekro CZ s.r.o., Smrková 1085,
460 14 Liberec 14, IČ 28750187 a městem
Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla schválit Kupní smlouvu
na realizaci projektu „Stavební úpravy
Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě
na bezbariérový přístup – modernizace PC
učebny“ mezi firmou COTREX PC s.r.o., se
sídlem Rýnovická 996/4, 466 01 Jablonec
nad Nisou, IČ 00525154 a městem Tanvald
dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla schválit Smlouvu o
provedení stavby na realizaci projektu

„Centrum sociálních služeb Tanvald –
Kotva“ mezi firmou TERMIL s.r.o., se
sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466
05 Jablonec nad Nisou, IČ 25490885 a
městem Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla nesouhlasit s pronájmem
bytové jednotky č. 10, garsoniéry s
příslušenstvím, Vítězná 593, Tanvald, část
Šumburk nad Desnou panu B.
*RM rozhodla prodat malotraktor MT8065, včetně přívěsu, RZ L00 9870, inv.
č. 293110/1, rok pořízení 1990 a včetně
sněhové frézy SF 1200, inv. č. 295230/19,
rok pořízení 2007 zájemcům v pořadí:
1. panu J. za cenu 56.000 Kč
2. společnosti ZAIZOL s.r.o., Luční 29, 468
51 Smržovka za cenu 55.002 Kč
3. panu P. za cenu 51.090 Kč
4. panu R. za cenu 45.000 Kč
5. paní B. za cenu 41.009 Kč
6. paní Š. za cenu 35.000 Kč
7. panu B. za cenu 25.500 Kč
8. panu M. za cenu 20.050 Kč
9. společnosti KOVOM ZÁMEČNICTVÍ
s.r.o., Zemědělská 47, 466 05 Jablonec n.
N. za cenu 20.000 Kč
10. panu S. za cenu 16.777 Kč.
*RM schvaluje Darovací smlouvu č.
201/2020/24 mezi Městským obvodem
Liberec – Vratislavice nad Nisou,
Tanvaldská 50, Liberec 30 a městem
Tanvald podle předloženého návrhu.
*RM souhlasí s vyřazením odpočinkové
lavice, inventární číslo DHM 310913-1,
rok pořízení 1997 pořizovací cena 71.736
Kč z evidence majetku Základní umělecké
školy Tanvald, příspěvkové organizace,

likvidací.
*RM souhlasí s vyřazením odpočinkové
sekce, inventární číslo DHM 07-615390004, rok pořízení 1993 pořizovací
cena 42.120 Kč z evidence majetku
Masarykovy základní školy a Obchodní
akademie
Tanvald,
příspěvkové
organizace, likvidací.
*RM schvaluje bezúplatný převod 8 ks
počítačů Masarykově základní škole a
Obchodní akademii Tanvald, Školní 416,
příspěvkové organizaci podle předloženého
návrhu.
*RM
schvaluje
Pojistnou
smlouvu
č. 6667700248 o pojištění vozidel –
FLOTILA mezi Kooperativou pojišťovnou,
a.s., Vienna Insurance Group se sídlem
Pobřežní 665/21, Praha 8 a městem
Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM vydává záměr na pronájem
stavebního pozemku č. 481 v k.ú. Tanvald,
jehož součástí je stavba Tanvald: č.p.
339, občanská vybavenost, v katastrálním
území Tanvald, Oblastní charitě Most, se
sídlem P. Jilemnického 2457, Most za
účelem
provozování
Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež Kotva.
*RM nesouhlasí s konáním akce „První
letní festival Společně to dáme“ pořádané
spolkem ROMA Tanvald, z. s. dne
21.08.2020 na fotbalovém hřišti v lokalitě
„U Lesíka“ na Výšině v Tanvaldě.
*RM vydává Domovní a provozní řád
domu s byty zvláštního určení Vítězná 614,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou dle
předloženého návrhu.

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané
dne 15.07.2020
*RM vydává záměr na pronájem
pozemkové parcely č. 101/5 (trvalý travní
porost) o výměře 147 m2 v katastrálním
území Šumburk nad Desnou paní S. za
účelem užívání jako zahrady.
*RM schvaluje Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení pozemkové služebnosti
č. j. OPL/1934/2020 mezi Libereckým
krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec
2 a městem Tanvald podle předloženého
návrhu, týkající se stavby „Hasičská
zbrojnice + infrastruktura (vodovodní
přípojka), k. ú. Tanvald“.
*RM vydává záměr na prodej části
pozemkové parcely č. 1125/1 (lesní
pozemek) o výměře cca 200 m2
v katastrálním území Šumburk nad Desnou
panu H. za účelem uvedení právního stavu
do souladu se stavem skutečným.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi
městem Tanvald a panem J. podle
předloženého návrhu, týkající se prodeje
malotraktoru MT8-035, RZ
L 009870
včetně přívěsu a frézy sněhové SF 1200.
*RM rozhodla provést rozpočtové
opatření č. 34/2020:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH
VĚCÍ
+67.941,50 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
TZ budovy č.p. 576 – rozvody el. instalace
a strukturovaná kabeláž v PC učebně
- 67.941,50 Kč
*RM rozhodla:
1/ poskytnout Římskokatolické farnosti
Tanvald dar ve výši 10.000 Kč v souvislosti
s úpravou a údržbou kostelní věže kvůli
umístění věžních hodin;
2/ provést rozpočtové opatření č. 35/2020:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
nerozdělené dotace a dary 		
10.000 Kč
dar Římskokatolická farnost Tanvald

10.000 Kč
*RM bere na vědomí informaci tajemníka
MěÚ o rezignaci a ukončení pracovního
poměru Ing. Jindřicha Kozlovského ke
dni 31. 07. 2020 a o pověření Ing. Aleše
Šebesty vedením odboru stavební úřad a
životní prostředí MěÚ Tanvald od 01. 08.
2020.
*RM dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ruší výběrové řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci „Revitalizace hřiště u Masarykovy
školy“, neboť se v průběhu zadávacího
řízení vyskytly důvody hodné zvláštního
zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro
které nelze po zadavateli požadovat, aby
v zadávacím řízení pokračoval bez ohledu
na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil
či nikoliv.
*RM jako zřizovatel JSDHO Tanvald –
Šumburk souhlasí s účastí této jednotky
na taktickém cvičení Krajského hasičského
sboru Libereckého kraje dne 11.08.2020
na řece Kamenice.
*RM
schvaluje
program
zasedání
zastupitelstva města dne 12. 08. 2020 s
tím, že může být dle potřeby doplněn:
1/ Výběrové řízení – Revitalizace hřiště u
Masarykovy školy
2/ Schválení podání žádosti o dotaci na
projekt „Tanvald – Víceúčelové sportoviště
– místo aktivního odpočinku“
3/ Žádost o nákup notebooků pro pedagogy
Masarykovy ZŠ a OA Tanvald

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané
dne 05.08.2020
*RM souhlasí s umístěním vodovodní
přípojky pro objekt č.p. 188, ul. Raisova,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou dle
požadavku paní L.L. na pozemcích ve
vlastnictví města Tanvald pozemkových
parcelách č. 490/1, č. 490/6 a č. 2583/3,
vše v k. ú. Šumburk nad Desnou dle
předložené projektové dokumentace.
*RM rozhodla provést rozpočtové
opatření č. 36/2020:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na projekt ZŠ Tanvald „Materiální vybavení
pro pohyb. hry 1. - 5. tříd – 3. etapa“
20.000 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
projekt ZŠ Tanvald „Materiální vybavení
pro pohyb. hry 1. - 5. tříd – 3. etapa“
20.000 Kč
*RM schvaluje:
1/ Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č.j. OLP/1951/2020 mezi Libereckým
krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2
a Severočeskou vodárenskou společností
a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice
a městem Tanvald týkající se stavby
„Prodloužení stávajícího řadu na p.p.č.
2674/1 v rámci stavby vodovodní přípojky
k budově č.p. 626 (požární zbrojnice SDH
Tanvald) na st.p.č. 1103 v k.ú. Šumburk
nad Desnou“ podle předloženého návrhu;
2/ Dohodu o zániku věcného břemene
vzniklého na základě smlouvy o zřízení
věcného břemene č. j. OLP/505/2011
uzavřené mezi Libereckým krajem, se
sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2 a městem
Tanvald týkající se stavby „Prodloužení
stávajícího řadu na p.p.č. 2674/1 v rámci
stavby vodovodní přípojky k budově č.p.
626 (požární zbrojnice SDH Tanvald) na
st.p.č. 1103 v k.ú. Šumburk nad Desnou“
podle předloženého návrhu.
*RM:
1/ rozhodla pronajmout pozemkovou
parcelu č. 101/5 (trvalý travní porost) o
výměře 147 m2
v katastrálním území Šumburk nad Desnou
paní E. S. za účelem užívání jako zahrady
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou za nájemné ve výši 6,00 Kč/m2/rok;
2/
schvaluje nájemní smlouvu mezi
městem Tanvald a paní E.S. týkající se
pronájmu pozemkové parcely č. 101/5 v
katastrálním území Šumburk nad Desnou
podle předloženého návrhu.
*RM:
1/ ruší své usnesení č. 205/14/2020 ze
dne 15.7.2020, kterým vydala záměr na
prodej části pozemkové parcely č. 1125/1
(lesní pozemek) o výměře cca 200 m2 v
katastrálním území Šumburk nad Desnou
panu Č. H. za účelem uvedení právního
stavu do souladu se stavem skutečným;
2/ vydává záměr na prodej části
pozemkové parcely č. 1125/1 (lesní
pozemek) o výměře 310 m2
v katastrálním území Šumburk nad Desnou
panu Č. H. za účelem uvedení právního
stavu do souladu se stavem skutečným.
*RM schvaluje smlouvy na Organizaci

zadávacího řízení a na Manažerské řízení
projektu
pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
na akci: „Realizace energetických úspor
v objektu radnice č.p. 359, Tanvald“ mezi
městem Tanvald a firmou TENDRA spol.
s r.o. IČ: 01820265, se sídlem Ořechová
3336, 276 01 Mělník dle předložených
návrhů.
*RM rozhodla provést rozpočtové
opatření č. 38/2020:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na projekt SVČ Tanvald z OP Zaměstnanost
„Příměstské tábory“ + 23.180,18 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
projekt SVČ Tanvald z OP Zaměstnanost
„Příměstské tábory“		
+ 23.180,18
Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové
opatření č. 39/2020:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na
řešení
naléhavých
potřeb
při
zabezpečení provozu soc. služeb		
108.309 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ			
108.309 Kč
*RM rozhodla schválit Smlouvu o nájmu
objektu č.p. 339, ul. Nemocniční, Tanvald
mezi městem Tanvald a Oblastní charitou
Most, c.o., se sídlem Jilemnického 2457,
Most dle předloženého návrhu.
*RM povoluje v souladu s ustanovením
§ 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
výjimku z nejvyššího počtu dětí pro školní
rok 2020/2021 následovně:
MŠ Wolkerova 378: 1 třída - 28 dětí (dle
kapacity)
MŠ Radniční 540: 2 třídy - 25 dětí na třídu
(dle kapacity) - celkem 50 dětí
MŠ U Školky 579: 3 třídy - 28 dětí na třídu
(dle kapacity) - celkem 84 dětí
*RM rozhodla pronajmout bytovou
jednotku č. 10, garsoniéru s příslušenstvím,
Vítězná 593, Tanvald, část Šumburk nad
Desnou na dobu určitou do 31.12.2020.
*RM rozhodla:
1/ schválit Smlouvu o spolupráci při
přípravě a realizaci stavby pod názvem
JN032066
Tanvald,
Palackého
rekonstrukce kanalizace a vodovodu mezi
městem Tanvald a společností SVS a.s.,
se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, IČ
49099469 dle předloženého návrhu;
2/ uložit odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald
zajistit cenovou nabídku na vypracování
PD obnovy asfaltobetonového povrchu v
ulici Palackého.
*RM bere na vědomí informaci tajemníka
MěÚ o rezignaci a ukončení pracovního
poměru Ing. Žanety Fišerové ke dni 31.
07. 2020 a o pověření paní Evy Fidrové
vedením správního odboru MěÚ Tanvald
od 01. 08. 2020.

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald
konaného dne 12. 08. 2020
I.
*ZS
schvaluje
realizaci
projektu
„Revitalizace hřiště u Masarykovy školy“
s následným uvolněním z finančních
prostředků ve výši 5.386.365 Kč.
II.
*ZS schvaluje poskytnutí částky 350.000
Kč Masarykově základní škole a Obchodní
akademii Tanvald na nákup 15 notebooků

pro potřeby výuky a schvaluje rozpočtové
opatření č. 37/2020:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
Masarykova ZŠ Tanvald – účelový
příspěvek na přímé výdaje - 350.000 Kč
Masarykova ZŠ Tanvald – účelový
příspěvek na pořízení 350.000 Kč

Rada, společenská rubrika, informace

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D.
neplánuje na září žádnou akci
z důvodu nově zavedené povinnosti
nosit od 1. září ochrannou roušku
v uzavřených prostorách. Dle
vývoje situace budou připraveny na
další období akce, o kterých budete
včas informováni v Tanvaldském
zpravodaji a na plakátech.

V září 2020
oslaví životní jubileum
Arnošta Karasová
František Přibyl
Ernst Austel
Jaroslav Nechanický
Hana Vydrová
Karel Růt
Pavel Šprysl

Senior klub II.
Tanvald - Výšina
Vás zve na na přednášku
s panem Petrem Hamplem,
známým tanvaldským houbařem
Houby okolních lesů a jejich
kuchyňské zpracování
V prostorách Rodinného centra Maják, U Školky 579, Tanvald Výšina
Datum konání:
Ve čtvrtek 10. 9. 2020 od 15:00 hod.
Káva, čaj, něco sladkého,
popovídáme…

Kola
pro Afriku

Miroslava Havlová
Jana Derková
Naděžda Eisnerová
Josef Valnoha
Olga Szalaiová
Valeria Niklová
Libor Novák
Štefan Balog
Petr Hoffman
Jiří Hofman

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!)

Omluva
Omlouváme se všem oslavencům
z minulých měsíců, kterým byly odmítnuty v Lidlu dárkové karty. Nestalo
se to zaviněním Městského úřadu
Tanvald, ani členek Komise pro občanské záležitosti v Tanvaldě, ale chybou
internetové aplikace Lidl. Záležitost
byla již vyřešena a obdarovaní mohou
své dárkové karty využít.
-ali-

Po malé odmlce se vám připomínáme s akcí Kola pro Afriku, ke které
se připojila ZŠ Tanvald - Sportovní
v loňském roce. Rádi bychom ji dotáhli
do zdárného konce. O.p.s.(obecně
prospěšná společnost) Kola pro Afriku
organizuje sběr, výběr a opravu jízdních kol určených pro děti v Africe.
Kromě toho pořádá i různé benefiční
akce, na kterých získává prostředky
na dopravu do Gambie. Darovaná kola
pomáhají dětem v Africe na jejich cestě
ke vzdělávání. Více informací na www.
kolaproafriku.cz.
Přebytečná kola můžete přivést do
školy po předchozí domluvě od 25.8.
do 29.9. 2020 (30.9. budeme kola
odvážet). Kontaktní osoby – Tomáš
Zítko, Jana Tůmová, Ivana Műllerová.
Všem dárcům předem děkujeme.

Omluva čtenářům
Vážení čtenáři, v letním čísle
Tanvaldského zpravodaje si zařádil
šotek a tak se na 2. stranu dostala fotografie základů rozhledny na Světlém
vrchu v Albrechticích s mylným popisem, že se jedná o novou vyhlídku
na Malém Špičáku. Tímto se tedy
omlouváme a doporučujeme obě
místa navštívit a pokochat se novými
rozhledy do kraje.
-red-

Za ZŠ Tanvald, Sportovní Ivana Műllerová
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Tanvaldský zpravodaj / září 2020

Středisko volného času Tanvald v září 2020
Pro nový školní rok 2020/21 nabízíme dětem, ale i dospělým, tuto zájmovou
činnost:
Sport: florbal (Tanvald, Desná), plavání (Gymnázium Tanvald), volejbal,
basketbal, lyže běh, turistika (Tanvald, Desná), taneční, šachy, stolní tenis,
irské tance pro děti, irské tance
pro dospělé: terénní cyklistika, relaxační cvičení
pro seniory: dopolední cvičení
pro harmonii těla a duše: odpolední cvičení pro zdraví a dobrou náladu
Estetika: výtvarně-keramický pro předškoláky a prvňáky (od 5 let), výtvarný
speciál (různé výtvarné techniky - pro děti od 9 let), výtvarný zaměřený
na kresbu a malbu, keramický (Tanvald, Desná), šití pro radost ( od 9 let),
divadelní, vaření.
Hudební obor: kytara k táboráku (pro začátečníky a pokročilé), drumbeny a
djembe (ruční bubínky)
Přírodověda: rybářský
Technika: kutilský, PC kroužek
Logopedie
Časový rozvrh kroužků bude upřesněn během září.
Do kroužků se můžete přihlásit buď osobně ve Středisku volného času
Tanvald nebo přes Klientské centrum na našich webových stránkách www.
svctanvald.cz. Přihlašování přes web do všech kroužků bude spuštěno od
2.9.2020.
Kroužky začínají pracovat v týdnu od úterý 29.9.2020.
Bližší informace na tel.č. 483 394 301,778 158 035,036.037.

Městská knihovna Tanvald
„ ZUŠKA VYSTAVUJE“ - závěrečná výstava výtvarného oboru ZUŠ Tanvald
pod vedením paní Jany Hadravové ve výstavním sálku do 17.9.2020
Čas letí rychle. Ještě ne tak dávno jsme se těšili na dovolené, a už léto máme
za sebou. A když se podíváme do kalendáře, tak uvidíme, že do Vánoc nám
zbývají necelé 3 měsíce. A spolu s nimi se blíží výstava výrobků našich
čtenářů „CO MĚ BAVÍ“, která se setkává se stoupajícím zájmem a stává se
v knihovně tradicí. Je úžasné, kolik šikovných lidí s chutí vytvářet krásno v
našem okolí je. A proto vy, kteří chcete letos v prosinci ukázat návštěvníkům
knihovny a svým blízkým, co vás baví, nezapomeňte přinést svá dílka do
25.11.2020 k nám do knihovny.
Výstava titulů z našeho fondu spisovatele, novináře a scenáristy Václava
Pavla Borovičky k 100. výročí od narození ve vstupní části knihovny.

Co se u nás v RC Maják
dělo o prázdninách
Především opět úspěšně proběhlo
šest turnusů příměstského tábora.
Tábory jsou oblíbené a díky dotacím
EU – projekt ESF Příměstské tábory
v Majáku 2019 – 2021 pro rodiče i
cenově dostupné. Po vyhlášení termínů
jsme měli všechny týdny během pár dní
obsazené. Většina lektorek a lektorů
jsou zkušení pedagogové a každý týden
je nějak tematicky zaměřen. Letos byly
tábory na tato témata: Lesní království,
Možná přijde i kouzelník, Putování
s Robinem Hoodem, Malí kutilové, Letní
olympiáda, Toulky historií. Součástí
každého týdne jsou už tradičně dva
celodenní výlety. Během nich děti
navštívily například Bozkovské jeskyně,
lesopark v Příchovicích, Mumlavský
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vodopád, Muzeum lehkého opevnění
Na Pomezí, lanové centrum na Mýtě,
rozhlednu Štěpánka, Muzeum obrněné
techniky a psí cvičiště na Smržovce,
zříceninu hradu Navarov a mnoho dalších zajímavých míst v okolí. Na naší
facebookové stránce najdete z každého
týdne spoustu fotografií.
Kvůli příměstským táborům se o
prázdninách nekonají v centru běžné
programy, na které jsou maminky zvyklé
během školního roku. I přesto jsme měli
možnost se několikrát setkat a to na
tanvaldských dětských hřištích, vycházkách do okolí či krátkých výletech. I
díky e-mailu a facebooku jsme zůstali
v kontaktu.

Zářijové dění v RC Maják Tanvald
Programovou nabídku najdete na www.centrumajak.cz,
Facebook: Rodinné centrum Maják, Tanvald
Akce v září:
Čtvrtek 10. 9. od 15 hod.
Senior klub II Výšina v RC Maják vás zve na přednášku HOUBY OKOLNÍCH
LESŮ A JEJICH KUCHYŇSKÉ ZPRACOVÁNÍ. Přednáší pan Petr Hampl, známý tanvaldský houbař.
Káva, čaj, něco sladkého popovídáme.
Úterý 15. 9., od 17 do 18:30 hod
NEBEZPEČÍ ČÍHAJÍCÍ NA INTERNETU, jak se chránit, kde hledat pomoc.
Srdečně zveme rodiče i ostatní dospělé na besedu s vrchním komisařem oddělení kybernetické kriminality Kpt. PhDr. Janem Melšou.
Vstupné: 30 Kč, Přihlášky do 11. 9. na tel. č.: 774 825 085
Připravujeme na říjen:
Přednášky: První pomoc u dětí a dospělých, Prevence závislostí (látkových,
nelátkových) a Prevence domácího násilí.
Výroba přírodní kosmetiky.
Burza zimního oblečení.
Den pro ženy, relaxační víkendové odpoledne s masérkou, kadeřnicí, kosmetičkou atd.
Dýňování.
PRAVIDELNÝ PROGRAM V CENTRU:
Pondělí:
9:00 – 12:00 Svépomocná skupina
Odpolední setkávání rodin.
Úterý:
9:00 – 12:00 program pro rodiče s dětmi zaměřený na rozvoj řeči (písničky,
říkadla, rytmizace), podpora sociálních vztahů, sdílení problémů, výměna zkušeností. Možnost nechat se namasírovat. Hlaste se předem.
12:00 – 18:00 předškolní příprava, trénink dle D. B. ELKONINA a logopedická
cvičení s Mgr. Hýskovou, tel.: 607 776 314
Středa:
9:00 – 12:00 Hravá a tvořivá dopoledne pro předškoláky (bez rodičů) - informace na čísle: 607 916 131
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 Maják
19:00 – 20:00 zdravotní cvičení Tchaj-ťi čchüan rodinného stylu Čchen pro mírně pokročilé v tělocvičně ŠD v budově Scolarestu s Renatou Nepimachovou,
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, logopedická
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 vzájemné 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 RC Maják:
Klíčová pracovnice: Bc. Andrea Josífková, tel. 739 080 722, pondělí, čtvrtek
8:30 – 11:00 hod.
Doprovázející pracovník ohrožených rodin: Mgr. Michaela Fričová, tel.
731653868
Poradna pro ohrožené rodiny vždy ve středu 9:00 - 11:00 hod: Mgr. Rydvalová,
tel. 774825085
Sbírka MAJÁK PRO MARUŠKU VOTRUBOVOU pokračuje.
Maruška stále bere chemoterapii v tabletách a jezdí na kontroly a odběry do
Motola. Pokud nenastanou nějaká speciální opatření v souvislosti s pandemií
korona viru, bude od září navštěvovat školu na dvě hodiny denně.
Marušce na její boj můžete přispět do pokladničky, která je umístěna v prodejně HG Market (dříve Maja), Krkonošská 363, nebo na transparentní účet
286015899/0300. Za jakýkoliv příspěvek srdečně děkujeme. Pro potvrzení o
daru při větším obnosu nás kontaktujte na info@centrumajak.cz.
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Kultura

Městská kulturní kancelář Tanvald
Akce v září Kino Jas Járy Cimrmana
Út 8. 9. 18 hod. Moc a síla hypnózy - Jakub Kroulík
Odborná interaktivní přednáška Jakuba Kroulíka.
Vstupné: 200 Kč.
Vstupenky v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.
cz nebo www.disdata.cz.
ČT 1. 10. 19 hod. Sébastien Thiéry: Dva nahatý chlapi
Bláznivá divadelní komedie. Pořádá Mamut Agency.
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová a Daniela Šinkorová.
Režie: Antonín Procházka.
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Předprodej: Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald, Tipsport (Krkonošská 90 Tanvald), Smržovka (náměstí T.G.Masaryka 663) a dále v síti www.ticketportal.cz

Září 2020
pá 4. 9.
so 5. 9.

17:00

Křupaví mazlíčci

Americká animovaná rodinná komedie. Jste
to, co sníte. Veselý příběh o kouzelných sušenkách, které mají tu moc vás
proměnit v kterékoliv zvířátko. České znění. Mládeži přístupný.

Štěstí
je krásná věc Nová česká komedie plná situačního humoru
a vtipných dialogů. Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život.

pá 4. 9.
so 5. 9.

19:00

pá 11. 9.
so 12. 9.

17:00

Americký dobrodružný rodinný ´ lm studia Walta Disneye. Příběh
legendární bojovnice Mulan, která v přestrojení za muže bojuje místo svého
starého otce. Mládeži přístupný. České znění.

pátek
11. 9.

19:00

Americký akční sci-´ ´ lm ze studia M arvel. Příběh čtyř
mladých kamarádů - mutantů, k teří budou muset nakonec svést bitvu o svůj
život. Další ´ lm ze sér ie X-Menů. V hlavních rolích Maisie Williams, Anya TaylorJoy a Charlie Heaton. Přístupné od 12 let. České znění.

sobota
12. 9.

19:00

pá 18. 9.
so 19. 9.

17:00

pá 18. 9.
so 19. 9.

19:00

pá 25. 9.
so 26. 9.

17:00

pá 25. 9.
so 26. 9.

Otázka je jak... V hlavních rolích Karel Zima, Petra Hřebíčková, Jan Dolanský,
Ondřej Pavelka a Marek Taclík. Mládeži přístupný.

Mulan

Noví mutanti

After : Přiznání

Americký romantický ´ lm podle bestsellerové
knižní série After od Anny Todd. Osudová láska Tessy a Hardina projde divokým
vývojem a čeká ji osudová zkouška ohněm. V hlavní rolích Josephine Langford a
Hero Fiennes Tif´ n. Přístupné od 12 let. V původním znění s titulky.

Děda, postrach rodiny

Americká rodinná komedie navazující
na ´ lmy typu Sám doma a Dennis, postrach okolí. Rodina se rozhodne postarat o
svého dědečka a ubytuje ho v synově pokoji. To se však nelíbí vnukovi a ten vrací
úder. V hlavních rolích Robert De Niro, Uma Thurman a Jane Seymour.
Mládeži přístupný. České znění.

Ženská pomsta

Nová česká komedie režiséra Dušana Rapoše.
Příběh tří zralých žen a jejich řešení stejného problému, jako je nevěra jejich
mužů. V hlavních rolích Jana Paulová, Petr Rychlý, Mahulena Bočanová,
Robert Jašków, Eva Vejmělková a Miroslav Etzler. Přístupné od 12 let.

Princezna zakletá v čase

Nová česká fantasy pohádka.
Příběh princezny Elleny, na kterou uvrhla kletbu zlá čarodějnice Murien.
V hlavních rolích Natalia Germani, Eliška Křenková a Marek Lambora.
Mládeži přístupný.

Bábovky

19:00

Nová česká komedie podle knižního bestselleru
spisovatelky Radky Třeštíkové vypráví o tom, že všichni jsme propojení a díky
tomu i malé věci dokážou otřást světem. V hlavních rolích Ondřej Vetchý,
Lenka Vlasáková, Jana Plodková, Barbora Poláková a Marek Taclík.
Přístupné od 12 let.

105 min.

120 Kč
99 min.

130 Kč
106 min.

110/130 Kč

95 min.

120 Kč
100 min.

130 Kč
98 min.

120 Kč
88 min.

130 Kč
112 min.

130 Kč
97 min.

130 Kč

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
AFTER: PRIZNÁNÍ

Hodná dívka Tessa a tajemný Hardin se propadli do
vzájemné osudové lásky. Na ničem jiném nezáleží a ani
jeden z nich nemá co ztratit. Až na to, že mohou ztratit jeden druhého, tedy vlastně úplně všechno. A právě
takové nebezpečí hrozí ve chvíli, kdy se Tessa dozví o
sázce, která jejich vášni předcházela, a jedno Hardinovo ošklivé tajemství z minulosti. Hardin býval krutý
a nepoddajný, uměl dívky využít a odkopnout. Teď je to on, kdo by mohl skončit se
zlomeným srdcem, kdo bez toho druhého nemůže žít. Udělal obrovskou chybu, díky
níž může láska jeho života skončit. Dokáže překonat stíny minulosti a vybojovat svou
lásku zpět? Nebude to snadné. Silná láska a divoký vztah totiž Tessu změnily, už není
tou nevinnou dívenkou. Stále je zamilovaná, ale současně je silnější a dospělejší.
Určitě nechce skončit v slzách. Nový kluk, který se v jejím životě objevil, je navíc
pozorný a hodný. S ním by její srdce mohlo najít klid... je ale klid to, co opravdu chce?
Nezvítězí nakonec elektrizující doteky, nenasytné polibky a žhavá touha, kterou umí
vzbudit jenom zlobivý Hardin Scott?

ŠTESTÍ JE KRÁSNÁ VEC

Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak...
Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. Oba
jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se
podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To
ale změní farářem požehnaný loterijní tiket. Pohádková
výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého
světa neomezených možností. Ale také ke spoustě nových kamarádů, kteří by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus. A i když se to některým
podaří a vztah téhle dvojice to nabourá, přece jen na konci zjistí, že největší výhrou
v životě je láska...

ŽENSKÁ POMSTA

Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy zralého
věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají stejný problém, který se snaží řešit v rámci psychoterapie. Jejich
deprese a trápení mají společného jmenovatele: nevěru
manželů, kterým obětovaly desítky, často i nelehkých,
let společného života. Spontánně je to sblíží a rozhodnou se, že lepší než drahé sezení u psychoterapeuta,
bude pomsta. S tou si vzájemně pomůžou. Pro své nevěrné manžely připraví skutečné peklo na zemi. Film je úsměvným pohledem na
mužskou krizi středního věku a oslavou ženské solidarity.

NOVÍ MUTANTI

Rahne Sinclairová (Maisie Williams), Illyana Rasputinová (Anya Taylor-Joy), Sam Guthrie (Charlie Heaton) a
Roberto De Costa (Henry Zaga) jsou čtyři mladí mutanti, které drží v odlehlé nemocnici dr. Cecilia Reyesová
(Alice Braga) za účelem jejich psychiatrického pozorování. Je přesvědčená, že tito mladí lidé představují nebezpečí sami sobě a celé společnosti. Má je neustále
na očích a snaží se je naučit ovládat jejich mutantní schopnosti...
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Sport, zajímavosti, informace

Běhej s mapou
Jarní období koronovirové epidemie
znamenalo také zrušení řady sportovních událostí. V době postupného
uvolňování opatření Český svaz orientačních sportů připravil sérii závodů
Běhej s mapou pro širokou veřejnost,
která poslední červnovou sobotu zavítala i do Tanvaldu.
Tanvald nebyl vybrán náhodou.
V Jizerských horách se bude konat
v příštím roce Mistrovství světa v orientačním běhu, na konci října navíc
generálka na tuto akci – Euromeeting.
A ten právě se bude konat v Tanvaldu
30. října. Organizátoři proto chtějí
s tímto sportem, kde prim hraje
správná navigace a rychlý běh, oslovit
místní obyvatele, vysvětlit jim základy
orientace a současně přilákat je ke sledování šampionátu, který mají doslova
za humny.
Celé dějství červnového klání se konalo
v autokempu Tanvaldský Špičák, kde
bylo zázemí, start i cíl. Pořadatelé se
snažili vyhovět všem hygienickým předpisům – nebyla prezentace, všechny
vklady byly řešeny online, závodníci se
museli obejít bez vyhlašování vítězů,
na řadě místech byla rozmístěna
dezinfekce. Jednotlivé tratě pak byly
vedeny okolo hřbitova, Na Salaši a ty
nejdelší kategorie se proběhly i kolem
Kamenice až na Výšinu a sportovní
halu. Počasí vyšlo – bylo slunečně a
teplo a slibovaný déšť v době závodu
nepřišel.
V hlavní ženské kategorii zvítězila

Základní umělecká škola Tanvald

Kristýna Kolínová (Oddíl OB Kotlářka)
následovaná oddílovou kolegyní Marií
Pospíšilovou. Třetí místo obsadila Lucie
Luštická (OOB TJ Turnov). V mužích
byl nejlepší Matyáš Štregl (OOS TJ
Spartak Vrchlabí) před Pepou Nagym
(OOB TJ Tatran Jablonec n. N.), pomyslná bronzová medaile putovala do
Turnova zásluhou Martina Luštického.
Celkově cílem prošlo 521 závodníků,
včetně účastníků z Tanvaldu.
Organizátoři děkují za vstřícnost při
pořádání akce zejména starostovi
města Vladimíru Vyhnálkovi, manželům Beranovým a také provozovateli kempu Janu Němcovi. Další
možností si zaběhnout orientační
běh na území města pak bude závod
v rámci Olympijského běhu (16. září)
a poté 30. října v rámci Euromeetingu.
Jan Picek

Stojíme na prahu nového
školního roku a jsme opravdu
zvědaví, co nás letos čeká. Již se
moc těšíme na své "staré známé"
i na nové žáčky, kterých se i přes
složitou situaci s epidemií přihlásilo opravdu hodně. Moc se zase
těšíme na koncerty a akce, které
pro naše diváky začínáme připravovat. Doufáme, že letošní školní
rok proběhne v obvyklém režimu,
i když se samozřejmě na možnost
vzdělávání na dálku připravujeme
a případně využijeme zkušeností,
které nám přineslo jaro.
Ani o prázdninách se u nás nezahálelo. Vznikla nová učebna pro
výuku hry na klavír. Saxofonové
kvarteto vystoupilo na romském
festivalu ve Velkých Hamrech,
Big Band a taneční obor se připravoval na Tanvaldské hudební

slavnosti a někteří hudebníci zase
na vystoupení v rámci Dne učitelů
na Krajském úřadě v Liberci.
Petra Jedličková Šimůnková

ZUŠ - PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH
ŽÁKŮ DO VÝTVARNÉHO
A TANEČNÍHO OBORU
3. - 11.září 2020
14.00 - 16.00
Taneční a výtvarný obor sídlí
v budově v ul. Komenského 30
(tel. VO - 775 557 113,
TO - 775 557 112)

Lyžaři z TJ Tanvald se
v létě soustředili v Jedovnici
a na Krkonoších
V červenci vyrazilo bezmála 30 dětí
a jejich rodičů na cyklosoustředění do
Jedovnice. Ubytovaní jsme byli v chatě
přímo u rybníka Olšovec. Po celodenním šlapání bylo koupání a „blbnutí“
ve vodě výbornou relaxací. Najezdili
jsme cca 230 km po krásných místech
Jihomoravského kraje, projeli si místní
singeltraily, zavítali do Moravského
krasu, navštívili jsme Punkevní jeskyně
s prohlídkou dna propasti Macocha,

Foto Alena Voborníková

prohlédli si jeskyni Balacarku, užili
jsme si to se vším všudy jako vždy.
V srpnu jsme se tradičně připravovali
na podzimní sezónu přespolních běhů
na Krkonoších na Lyžařské boudě.
Běh, chůze po krkonošských kopcích,
rychlostní, silové, obratnostní hry u
chaty… doufejme, že naši píli zúročíme
na závodech. Tak ať nám to běhá!

Foto Alena Voborníková

Karel Čapek o chřipce...
1. Jakmile poznáte, že vám je tak
nějak divně, a jakmile na sobě zjistíte
horečku, zůstaňte doma a vlezte do
postele, ale hlavně nechoďte mezi lidi
a nedýchejte jim pod nos, hekajíce a
bědujíce, že máte chřipku. Každý, kdo
si svým bližním naříká, že má chřipku,
zaslouží jednu do zad, ne proto, že je
vůbec protiva, ale proto, že chřipku
nebo rýmu roznáší.
2. Když už marodíte, vemte si dobrou
knížku a čtěte, abyste aspoň nestonali
nadarmo.
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3. Posléze neříkejte každé rýmě, kašli,
angíně, katarům, bolení hlavy a jiným
svízelům, že je to chřipka. Zbytečně
jí tím děláte reklamu a ztěžujete život
všem hypochondrům, kteří náhodou
ještě kašel nebo rýmu nemají a bojí se
skoro dýchat, aby nevdechli nějakého
toho Pfeifferova bacila nebo jaký neřád.
Čím míň se bude o chřipce povídat, tím
dřív přejde – už z nedostatku veřejného
zájmu.
Lidové noviny 29. 1. 1931

Karel Čapek

GRATULUJEME
družstvu TJ Jiskra Tanvald k postupu
do 2. ligy, který si zajistila v přímém
souboji o postup s Českou Lípou.
Skvěle reprezentoval: Tomáš Fráňa,
Ondřej Pražák, Vladimír Jedlička, Josef
Horák, Zdeněk Joukl, Zdeněk Růžička,
Martin Liška a Roman Žamboch.

-red-

Jana Tůmová
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Zajímavosti

Nejen léto, ale i Hamrovák
budiž pochválen!
Jak poznamenalo vedení Domova
důchodců ve Velkých Hamrech, ani
vláda čerta koroňáka jim nezabránila
v pořádání skvělých akcí. Jednou
z nich byl zajímavý nápad v uspořádání „malého divadelního festivalu“.
On nakonec tak malý nebyl, neboť se
uskutečnilo vystoupení 5 divadelních
spolků s více jak 100 herci! Představil
se soubor z Libošovic, z Desné,
z Josefova Dolu, z Vysokého nad
Jizerou a ze Zásady.
Dalším příjemným zpestřením letní
sezóny byl 3. Růžičkový ples, aneb
pouť u Hamrováka. Senioři i návštěvníci
mohli navštívit Pivní bar, Keramickou
dílnu, Klobásový ráj, nebo Mýdlovou
dílnu. Pro mlsouny bylo v nabídce
několik druhů zmrzlin. Předvedla se
taneční skupina Hamrováček, divadelní
spolek Krakonoš, flašinetář Martin
Štěpánek i skvělý vypravěč poudaček
Martin Hnyk. Počasí se vydařilo, a tak
panovala výborná nálada.
Nesmím zapomenout ani na „lázeňské“
posezení se zmrzlinkou s příjemnou
hudbou pana Bukovjana nebo na sejkory při hudbě pana Petříčka.
A protože skoro každý program provází
ty nejrůznější laskominy, tak nesmí
chybět ani sportovní odpoledne. Je

INZERCE

Flašinetář Martin Štěpánek

s podivem, s jakou chutí a elánem se
do tohoto programu babičky i dědečkové zapojují a do sportovního klání
jdou naplno.
Tak stále hodně dalších nápadů a
dostatek sil k jejich naplnění!

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

-vlakod-

liberec.rozhlas.cz
Liberec-březen.indd 1

Stálá sběrna drobných krejčovských oprav

3.2.2020 13:11:29

(výměna zipů u bund, kalhot, zkracování oděvů atd.)

Kde? Prodejna JJ – tex

(bývalý M – tex) v přízemních prostorách OD Špičák,
naproti centrálnímu parkovišti.
Dodací lhůty 3 dny -max. týden.
Opravy pro vás zhotovuje Hana Knopová,

Tel.: 724 758 999

Růžičkový ples aneb pouť u Hamrováka

Vážení přátelé,
přijměte prosím pozvánku k nám
do kempu Tanvaldský Špičák.
I když je sezóna 2020 poměrně
netradiční a v mnohém nás omezil
Koronavirus, my jsme nezaháleli
a připravili pro Vás spoustu novinek. Můžete se ubytovat, kromě
jiného v indiánských teepee a
apartmánu, navštívit zrekonstruovanou hospůdku, kde uhasíte
žízeň a zaženete hlad, nebo si
zapůjčit kolo/elektrokolo a vydat
se na výlet po okolí.
Sezóna ještě zdaleka nekončí,
naopak se blíží doba "babího
léta"- ideální doba pro houbaře,
cyklisty, výletníky i všechny ostatní
milovníky kempování a krásné
zlátnoucí přírody.

V areálu kempu letos již proběhly
netradiční akce, závod dětského
MTB Cupu, závody orientačních
běžců Běhej s mapou, Oldies disco
a ve spolupráci s městem Tanvald
Hudební léto v kempu. Tímto ale
zdaleka nekončíme. Chystáme
pro Vás další závod dětského MTB
cupu a ve spolupráci s městem
Tanvald Tanvaldské slavnosti.
Přijďte k nám strávit příjemné
letní a podzimní dny, ochutnat
domácí limonádu, Rohozecké pivo
a pochutiny z Drdova řeznictví
připravené na grilu. Nebo jen na
lahodnou kávičku a kus řeči.
Těšíme se na vás!

Přijmeme nového kolegu na pozici
ÚDRŽBÁŘ - ELEKTRIKÁŘ,
který by se staral o hotel Sklář
partnerské společnosti Orea Hotels & Resorts v Harrachově.
Náplň práce:
kontrola a zajištění provozu objektových technologií
dle preventivního plánu údržby, provádění provozních elektrikářských
prací, zajištění pravidelných odečtů médií,
spolupráce se servisními organizacemi a údržba majetku a okolí hotelu.
Nabízíme:
zajímavé ﬁnanční ohodnocení, čtvrtletní bonusy,
přátelský kolektiv, jistotu práce u stabilního a spolehlivého zaměstnavatele,
čtyři týdny dovolené + zdravotní volno/sickday (5 dnů),
ﬁremní stravování zdarma, MOŽNOST UBYTOVÁNÍ,
příspěvek na penzijní/životní připojištění a další ﬁremní beneﬁty.
Požadujeme:
praxi na obdobné pozici,
odborné dovednosti a manuální zručnost, vyhláška 50/1978 Sb.,
aktivní přístup k práci a dobré komunikační schopnosti.
V případě zájmu posílejte své životopisy na mail:
frantisek.kolensky@arridere.cz
nebo volejte od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin na tel.: 602327916.

Hotel ADRIA v Kořenově
přijme pomocnou ženu do kuchyně
(nejlépe důchodkyně)
Tel.: 603 111 253 p. Zima

Team Kempu Tanvaldský Špičák
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OSLAVTE S NÁMI 1. ROK

NAŠÍ POBOČKY
Při této příležitosti jsme si pro Vás do
31. 10. 2020 připravili jedinečnou slevu
20 % na pojištění majetku a odpovědnosti
a slevu 10 % na autopojištění.
Navíc čím víc produktů u nás sjednáte, tím
více výhod a slev získáte.
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na
další setkání s Vámi.
tým pobočky Allianz pojišťovny, a. s.
Krkonošská 281, Tanvald

NATANKUJTE
ZADARMO
s Českým rozhlasem Liberec
Po celé září vyhrávejte v našem
vysílání poukázky na pohonné hmoty
v hodnotě 1 000 Kč!
Tanvald 107.9 FM

102.3 FM

R-LBC
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