
Vydává MěÚ Tanvald 
XXXVII. ROČNÍK
Cena: 7 Kč

2
únor 2019

www.tanvald.cz

Sněhová kalamita
Tanvald nezaskočila

 V druhém lednovém týdnu se 
krajina ukryla pod sněhovou peřinu. 
Romantické vločky však s přibývají-
cími závějemi přestaly být kouzelné, 
ale obávané. Svojí tíhou začaly lámat 
větve stromů, a když se k tomu přidal 
i vítr a místy déšť, na kalamitu bylo 
zaděláno. Kvůli překážkám na silni-
cích, či větvím zapleteným v drátech 
elektrického vedení vyjížděli hasiči 
každou chvíli a mnoho míst v Tanvaldu 
zůstalo bez proudu i několik hodin.. 
Nabízí se otázka, zda by nebylo lepší 

těmto situacím předcházet tím, že se 
větve v blízkosti elektrického vedení 
včas odstraní. I když v okolních měs-
tech byla vyhlášena kalamitní situace, 
Tanvald se s přílivem mokrého sněhu 
pral statečně. Silnice byly sjízdné, 
chodníky schůdné a veřejná místa 
přístupná. Postaraly se o to technické 
služby a pracovníci přijatí na veřejně 
prospěšné práce. Patří jim za to velký 
dík, neboť jednoduché to vždy nebylo. 
Z kalamitní situace měli vrásky na čele 
hlavně dospělí, pro děti to však byla 

vítaná zábava. Kromě rozpustilého 
koulování se mohly věnovat sáňkování, 
bobování nebo lyžování. Když se situ-
ace uklidnila, čas na zimní radovánky 
si našli i ti, co už školním lavicím 
odrostli a tak na kopcích bylo snad 
víc lidí než stromů. Je škoda, že tato 
sněhová nadílka nepřišla o něco dřív, 
aby i Vánoce byly se vším všudy. Tak 
uvidíme příští rok, třeba nám tu svatý 
Martin toho svého bělouše nechá už 
přes vánoční prázdniny.

-vlakod-

Technické služby Tanvaldu nezahálely
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Zápis do 1. třídy ZŠ 3

Vyzýváme občany, aby dávali 
pozor na padající sníh a led 

ze střech. Zároveň nabádáme 
majitele budov, aby v těchto 

dnech věnovali zvýšenou 
pozornost zimní údržbě střech.

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti 
radnice se uskuteční ve 

středu 13. února od 16 hod. 
jednání zastupitelů města.

Zábavné hodiny tělesné výchovy na ZŠ Sportovní

Bobování se ZŠ Sportovní Zimu si užívají i v MŠ

Nemocnice Tanvald s.r.o.
vypisuje výběrové řízení na 

rekonstrukci elektroinstalace 
v administrativní budově 
(silnoproud, slaboproud 

– EZS, EPS, data).

Kontaktní údaje zasílejte 
na sekretariat.tan@mediterra.cz, 
obratem poskytneme informace 

ke konkretizaci nabídek.
Vedení Nemocnice Tanvald s.r.o.

TJ Tanvald
pořádá

XVI. Tanvaldský 
sportovní ples

22. února 2019
ve sportovní hale na Výšině

od 20 hodin.
Více na str. 4



Tanvaldský zpravodaj    2

Tanvaldský zpravodaj / únor 2019Zajímavosti

Vánoční svařák na vodě
 Navodit vánoční atmosféru, když se 
na větvích stromů třpytí sněhové vločky 
a všude dokola jsou bílé závěje, to není 
žádné umění. Ale dokázat to, že desítky 
lidí v prudkém dešti prochází kalužemi 
a přitom si pobrukují koledy a usmívají 
se při vystoupení promoklých účinku-
jících, to je skoro zázrak. A přesně to 
se poslední prosincový pátek stalo. 
Z nebe se lily proudy vody, ale Vánoční 

svařák fungoval tak, jak měl. Z pódia 
zněly koledy, ve stáncích vonělo sva-
řené víno i klobásy, v nabídce byly nej-
různější dárkové předměty a vánoční 
výrobky.
 Aby nikdo nebyl na pochybách, že 
Vánoce jsou skutečně za dveřmi, 
hned u vchodu byl připraven betlém 
s živými ovečkami u jesliček. O hlavní 
zábavu se postarali zpěváčci z celého 

Tanvaldu z jednotlivých školek, škol i 
ZUŠ, pěvecký sbor Harmonia i hudební 
skupina Makule. Moderátorem byl opět 
starosta města Vladimír Vyhnálek. 
Velký dík patří sponzorům např. 
4SOFT, Autocentrum Tůma, TERMIL 
i Knechtel Trans, kteří přispěli ke 
zdárnému průběhu celé akce. A samo-
zřejmě nesmíme zapomenout podě-
kovat pořadatelům, všem účinkujícím, 

prodávajícím, technickým službám 
města Tanvald, ale hlavně všem, kdo 
přišli, protože bez nich by všechno to 
úsilí nemělo smysl. I když tedy počasí 
nebylo ukázkově předvánoční, Svařák 
2018 se opět vydařil.

-Vlaďka Koďousková-

 Poklidně strávené odpoledne 
při kafíčku a zákusku s poslechem 
koled, tak si většina z nás představuje 
vánoční akci pro seniory. Poněkud jinak 
tomu bylo třetí prosincovou sobotu 
v Tanvaldě. Téměř čtyřicet babiček a 
dědečků se sešlo ve sportovní hale a 
celé odpoledne soutěžilo ve sportov-
ních disciplínách. Tuto skvělou akci pro 
ně připravili za podpory Města Tanvald 
zástupci ze Senior klubu, ZŠ Sportovní 
a SVČ Tanvald. Senioři měřili síly v šesti 
disciplínách. V lukostřelbě, bolloballu, 

košíkové, florbalu, kuželkách a v běhu 
s tenisovou raketou a míčkem. Po 
skončení soutěžní části byla družstva 
oceněna pohárem, medailí a malou 
drobností. Nechybělo ani vyhodnocení 
jednotlivců v jednotlivých disciplínách. 
Zvláštní cenu pak dostali dva nejstarší 
účastníci. A věřte, nevěřte, jeden z nich 
oslaví příští rok krásný osmý křížek.
Na skvělých výsledcích se zcela jistě 
projevilo i to, že většina soutěžících 
chodila pilně trénovat již dlouho před 
samotnou akcí, což je vlastně smyslem 

sportovních her. Aby se senioři věnovali 
sportu pravidelně a tak podporovali své 
zdraví a zlepšovali fyzickou kondici.
Po slavnostním vyhodnocení, kterého 
se zúčastnil starosta města Vladimír 
Vyhnálek a místostarostka Daniela 
Šebestová, došlo i na to zmíněné 
kafíčko a zákusek, který si bezesporu 
zasloužili za své výkony všichni.
Velký dík patří všem, kdo tuto akci 
podpořili, a to nejen zmíněným pořada-
telům a hlavně Karlovi Soldátovi, který 
pro seniory vše připravil a seniorům se 

při tréninku věnoval, ale i sponzorům, 
kterými bylo Sato Tanvald, spol.s r.o., 
FEEL s.r.o., Penzion Tipos, Sklenářství 
Třeska, Café Ledo Špidlen, Detoa, 
Kovovýroba Halama, Jídelna Pelka 
Velké Hamry, 4soft a Scolarest. Ale 
největší dík patří právě seniorům, kteří 
svými výkony dokázali, že člověk může 
být mladý v každém věku.

-Vlaďka Koďousková-

Radost ze hry v každém věku

Štědré báby rozdávaly radost i pod deštníky. Foto Vlaďka Koďousková Účinkujícím déšť nevadil. Foto Jakub Kozák

Nejzralejší účastníci her. Foto Vlaďka KoďouskováVítězné družstvo. Foto Vlaďka Koďousková
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 Gymnázium Tanvald opět koná 
pro zájemce z 5. a 9. tříd základ-
ních škol přijímací zkoušky 
nanečisto z jazyka českého 

ve středu 6. února 2019.
Všechny podrobnosti najdete 
na stránkách školy www.gymtan.cz.

Zkoušky nanečisto

 V souladu s ustanovením § 36 a § 46 
školského zákona oznamuje ředitelství 
ZŠ Tanvald, Sportovní 576, p. o.
termín konání zápisu do 1. třídy pro 
všechny děti narozené  od 1. 9. 2012 
do 31. 8. 2013.
Zápis se uskuteční v pondělí 1. dubna 
2019 od 13:00 – 17:00 hodin v budově 
ZŠ Sportovní 576. Průkaz totožnosti a 
rodný list dítěte s sebou.   
V průběhu školní docházky 
nabízíme:
- výuku dle vlastního ŠVP s využitím 
moderních metod
- individuální přístup pro děti s pomalej-
ším pracovním tempem    
- výborné podmínky pro bohaté spor-
tovní vyžití
- výuku v moderně vybavených 
učebnách
- kvalifikovanost učitelů 
-výuku informatiky
- přístup k internetu
- práci s interaktivní tabulí
- pro 1. stupeň logopedickou a dyslek-
tickou nápravu

- pomoc asistentů pedagoga
- pomoc školního psychologa a speciál-
ního pedagoga
-využití školní knihovny
- pobyt dětí ve školní družině
- plavecký výcvik od 1. třídy
- třídy s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy
- lyžařský výcvik
- vodácký výcvik
- kurz outdoorových aktivit
- cyklokurzy
- pohybové a sportovní hry
- širokou nabídku volitelných předmětů
- zajištění volného času ve spolupráci 
s SVČ Tanvald
- spolupráci mezi rodinou a školou
- seznamovací pobyty pro žáky 6. tříd
- projektové dny
-celoškolní akce – školní akademie, 
vánoční akce. 

Ředitelství ZŠ Tanvald
Sportovní 576

Zápis do 1. třídy ZŠ 
Tanvald, Sportovní 576 

pro školní rok 2019/2020

Základní umělecká 
škola Tanvald

Změny v ordinacích lékařů
Ordinace  praktického lékaře, MUDr. Tomáš Drobník, MUDr. Kateřina Pokorová 

(SMRŽO-MEDIC s.r.o)
nově přestěhována do přízemí  Městského střediska lékařů.

Tel.: 483 395 191
 

Prosíme pacienty MUDr. K. Stuchlíka, kteří chtějí docházet nadále do tan-
valdské ordinace, aby se co nejdříve nově zaregistrovali v ordinaci 

v přízemí u zdravotních sester - Libuše Hoffmannové nebo Ireny Krykorkové

MUDr. K. Stuchlík již bude ordinovat pouze v Josefově Dole

Ordinační hodiny: 
MUDr. Drobník pondělí  13 - 18 hod. 

MUDr. Kateřina Pokorová   úterý až pátek   8 -13 hod.
Akutní případy budou ošetřeny v ranních ordinačních hodinách od 8.00 do 9.00 hod.

Prosíme pacienty, aby se objednávali, možno i telefonicky.
V našem nově upraveném, příjemném prostředí rehabilitace vám pomůžeme 

od bolestí zad, kloubů, problémů s lymfatickými cestami, nebo prostě jen 
zrelaxovat a alespoň na chvíli tak zapomenout na každodenní starosti dnešní 
uspěchané doby. Pro registrované pacienty možnost fyzikální terapie na plat-

bu zdravotní pojišťovny. 

Nabízíme tyto služby:
Klasická masáž, Breussova masáž a Dornova metoda, masáž lávovými kame-

ny, reflexologie trapézu, manuální a přístrojová lymfodrenáž, kinesiotaping, 
fyzikální terapie – magnetoterapie, ultrazvuk, elektroléčba, laser.

Podrobné informace budou uveřejněny na stránkách doktorzhor.cz nebo 
na stránkách města Tanvald.

MUDr. Tomáš Drobník
SMRŽO-MEDIC s.r.o.

Změny v ordinacích lékařů

 Mám pocit, že jsme u nás ve škole 
ve fázi, kdy se stále ještě vzpamato-
váváme z doby předvánoční, kdy se 
střídala akce za akcí. Nechyběli jsme 
u rozsvěcování vánočních stromů, 
pěvecké sbory zpívaly v kostele na 
Šumburku a ve Velkých Hamrech, 
pořádaly se vánoční třídní besídky, Big 
band vyrazil do Wittichenau,... Celý 
tento maratón jsme zakončili velkým 
Vánočním koncertem v kině Jas, kde 
se na pódiu vystřídali hudebníci s 
tanečníky a výtvarný obor se postaral 
o výzdobu. Koncert byl takovou velice 
vydařenou, slavnostní tečkou za dobou 
adventní.
A nyní se zase musíme pustit do další 
práce. I u nás se bude tisknout vysvěd-
čení. Letos poprvé nebudou psát 
vyučující vysvědčení “ručně”, takže s 
kontrolou první elektronické verze bude 
přeci jen trochu víc práce. 
Ve čtvrtek 21. února 2019 proběhne v 
naší škole Okresní kolo soutěže ZUŠ 
ČR- komorní hra s převahou decho-
vých a smyčcových nástrojů. Naši žáci 
budou (celkem 5 souborů) soutěžit 

společně s žáky Základní umělecké 
školy Jablonec nad Nisou a Železný 
Brod. Kdo nakonec postoupí do kraj-
ského kola, se uvidí. Doufejme, že se 
jim bude dařit, soutěžní den si užijí a 
my zvládneme organizaci soutěže tak, 
aby se k nám děti z jiných škol zase 
rády vracely.
Kromě organizace soutěže plánujeme 
samozřejmě i koncerty, různé akce, 
vystoupení. Plánovat musíme s velkým 
předstihem, abychom své žáky doká-
zali dobře připravit. V druhém pololetí 
nebudou chybět žákovské koncerty, 
třídní přehrávky, závěrečné koncerty, 
koncerty sborů. Chtěli bychom k nám do 
školy pozvat děti z mateřských školek 
a uspořádat pro ně “výchovný koncert” 
trochu jinak. Taneční obor chystá své 
první samostatné vystoupení. Tento 
výčet akcí není úplný, bude toho jistě 
mnohem víc, ale o tom všem v dalších 
číslech Tanvaldského zpravodaje.
Za Základní uměleckou školu Tanvald

Petra Jedličková Šimůnková

Vánoční zpívání v kostele. Foto Antonín Bělonožník

Vánoční vystoupení v kině. Foto Antonín Bělonožník
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Vážení čtenáři, 
snad se nebudete zlobit, když se ještě 
jednou ozvu, protože jsem si konečně 
mohl přečíst odtajněné stanovisko 
učitelů tanvaldské ZUŠ poslané MěÚ 
Tanvald před konkurzním řízením na 
ředitele plné pomluv i na mou osobu. 
Mluvím tedy pouze za sebe. Myslím, že 
vydržet 58 let na jednom pracovišti a 29 
let řídit školu není vůbec zanedbatelná 
činnost. Po celou tuto dobu měla škola 
dobrou úroveň a podílela se na kulturním 
dění v celém tanvaldském regionu i bez 
toho, že by tam teklo takové množství 
peněz, jak se to děje v současné době. 
Budova po obchodní akademii (Školní 
čp. 351) byla již druhá, kterou jsem za 
svého působení přebíral. Ta první (po 
mateřské škole v ul. Komenského čp. 
301 vedle gymnázia) na rozdíl od té 
druhé byla v katastrofálním stavu. Přesto 
se i při podstatně menším zatížení 
rozpočtu zřizovatele dal přestěhovat 
do vyhovujících prostor výtvarný obor a 
zřídit nový obor – taneční. Skutečnost, 
že dokonalé prostředí přináší určité 
procento úspěchu, je nezanedbatelná, 
ale na konci tohoto procesu zůstane 
vždy dobrý učitel a žák. Pochopitelně 
má dnešní doba úplně jiné nároky na 
výuku, ale protože jsem pamětníkem 
založení Městské hudební školy 
v Tanvaldě v roce 1949, ve které jsem 
byl jedním z prvních žáků, a pak od roku 
1960 učitelem, vím, jaké byly vyučovací 
podmínky, kdy v každé třídě byla kamna 
a učitel si přikládáním udržoval teplo, 
k tomu suché záchody a téměř žádné 
učební pomůcky. Přesto výsledky práce 
školy byly výborné. Působili tu slušní a 
obětaví učitelé. Výběr žáků ke studiu 
byl odpovědný, směřující ke kvalitě, 
ne ke kvantitě, kterou představuje nor-
mativním financováním dnešní doba. 
Někteří současní pedagogové zůstávají 
na svých postech, protože je celostátní 
nedostatek učitelů. Učitelem se musí 
člověk už narodit, protože to není povo-
lání, ale poslání. Dějiny a činnost ZUŠky 
jsou zdokumentovány ve fotoalbech a 
zvláště pak v pečlivě vedené kronice, 
která snad bude dále vedena ručně 
bez digitalizace. Nechci dále rozebírat 
obsah písemného stanoviska některých 
učitelů, protože tato forma komunikace 
je mi přímo odporná. Mám raději jed-
nání z očí do očí, ale to dovedou asi jen 
opravdoví přátelé. 
Účastnil jsem se skoro všech předvá-
nočních vystoupení ZUŠky a zazna-
menal jsem změny jen v počtu (asi o 2 
méně než vloni), dále pak změny názvů 
(jako avantgardní vystoupení nebo 
velký vánoční koncert), jejich délku 
špatně odhadnutým programem. Dále 
pak uvádění nepřesných informací o 
vzniku i času pojmenování pěveckého 
sboru, sladkou řečí pomlouváním 
minulých programů a přitom vrácení 
repertoáru někam k první nahrávce 
CD v roce 2007. Čas vždy ukáže, zda 
je nastoupená cesta správná. Dávat 
lidem něco, co umím, v adventním čase 
i se žáky je už odpradávna muzikantsky 
čestný úděl a že Vánoce jsou v zimním 
čase, to se asi nezmění.  
Do roku 2019, kdy škola oslaví 70 let od 
svého založení, jí přeji důstojnou oslavu 
tohoto výročí a Vám, čtenářům TZ, spo-
kojenost a pevné zdraví.
Jiří Lejsek 
bývalý ředitel ZUŠ Tanvald

Vánoční setkání ve škole 
v Horním Tanvaldu

 V poklidné adventní atmosféře se 
v pátek 14. prosince uskutečnil v naší 
škole další ročník Vánočního turnaje ve 
stolním tenisu. Na třech hracích stolech 
urputně bojovali v šesti kategoriích žáci 
a žákyně 6. – 9. ročníků spřízněných 
škol jabloneckého okresu. Přivítali 
jsme i zástupce Domova Maxov. 
Nejnapínavější kategorii starších žáků 
vyhrál náš favorit Patrik Kiňa, který 
v dramatickém souboji svými tvrdými 
údery zdolal loňského vítěze turnaje 
jabloneckého Dominika Pohlodka. 

Výborné druhé místo vybojoval mezi 
mladšími žáky Štefan Záhorec, taktéž 
druhá byla Denisa Strejcovská v kate-
gorii starších žákyň. Samozřejmě 
skvěle hrála mezi mladšími žákyněmi 
i všechna naše děvčata, která si 
rozebrala první, druhé i třetí místo. 
Děkujeme všem sportovcům a těšíme 
se na příští ročník.         

Ivana Horčičková

Rozšíření líhně ve Žáru
 Věřte, nevěřte, ale žádost o povolení 
rozšíření líhně se už vleče jeden a půl 
roku. Přitom se jedná o zbudování jen 
pěti rybníčků, které mají sloužit ke zlep-
šení zarybnění toků v Jizerských horách. 
Média přitom informují, jak jednoduché 
je pořídit si rybník i na zahradě. Náklady 
na vypracování projektu a další jízdy po 
různých institucích jsou finančně velmi 

náročné. Tady bych chtěl poděkovat 
Městskému úřadu Tanvald za podporu. 
Věřím, že do jara se vše vyřeší a my, 
kteří na tom pracujeme bez finančních 
odměn, začneme toto dílo budovat. 
Přeji do nového roku všem pevné zdraví 
a rybářům Petrův zdar. 
Za výbor MO ČRS Tanvald

Jiří Lejsek, předseda

Krimi okénko 
Městská policie:

725 095 123, 483 394 575
Policie ČR: 158

Vánoční svátky a Silvestr proběhly 
v Tanvaldu celkem klidně. Nikdo 
naštěstí nepřišel o prsty a předvedlo se 
pouze pár drobných delikventů.

Vinaři opět udeřili
Před Vánocemi jsme psali o pachateli 
nebo pachatelích, kteří šli po víně na 
Horním Tanvaldě. Tentokrát jako přes 
kopírák vloupačka na Popelnicích. Opět 
víno a žádné krabicové. Pětadvacet 
lahví lepšího moku. Zdá se, že se nám 
tu nějaký fajnšmekr specializuje na 
víno. Či se snad jedná o dva pachatele, 
nebo dvě různé party? Každopádně 
pětadvacet lahví už je pořádný ranec, 
takže se mohl naskytnout svědek, který 
viděl něco podezřelého ve dnech 24. – 
28. prosince před domem v Popelnické 
44. Anebo si někdo mohl povšimnout, 
že to někomu doma ve sklepě až příliš 
dobře cinká.

Šrajtofle zmizela v mlze
Ztrátu peněženky ohlásila paní 
z Tanvaldu. Jestli šlo o nešťastnou 
náhodu či dílo kapsáře, to se zatím 
neví, ovšem v každém případě si 
dávejte na vaše věci pozor. Pokud 
někdo dotyčnou peněženku nalezl, 
nechť ji odevzdá na místním oddělení 
PČR. Bohužel, přesnější lokalizaci, kde 
ke ztrátě mohlo dojít, neznáme.

Opilý řidič, veselý vrah
Řidič, kterého policisté načapali 
v Tanvaldu, sice nebyl úplně na šrot, 
ovšem stejně nadýchal 1,5 promile, což 
ho nepochybně přijde hodně draho. A 
to ještě může mluvit o štěstí, že v tomto 
stavu nikoho nepřejel. To už by bylo na 
kriminál. Stojí to za to? Co myslíte?

Teta zaplakala, pachatel se zdejchnul
Zatím neznámý pachatel se napakoval 
kosmetikou v tanvaldské drogerii. 
Bohužel, zloděj byl mnohem šikovnější 
než Jarda Plž, postrach pražských mar-
ketů z Vratných lahví a pan Tkaloun ho 
za ruku nechytil. Ale třeba na ty vůně 
dojede jindy.

A v Lidlu spadla klec
To partička zlodějů z Polska, která si 
k nám vyjela za tvořivou prací, dopadla 
o poznání hůře. V Lidlu byli chyceni při 
činu a momentálně se jim to počítá. 
Takže nejenom Češi dělají v cizině 
ostudu.

Že by repetent?
A na závěr tu máme varování. V sou-
sedních obcích došlo v nočních 
hodinách k vykradení několika škol. 
Naposledy se tak stalo v Desné. Není 
vyloučeno, že to pachatelé vyzkoušejí 
i v Tanvaldě. Těžko říct, co je k tomu 
pudí, zda tam čekají zlato, drahokamy 
či manu nebeskou, anebo je to léty 
daná averze vůči školství jako tako-
vému, jde hlavně o to, aby podobným 
ptáčkům v Tanvaldě pšenka nekvetla. 
Takže oči na šťopkách a zamykat, 
zamykat, zamykat.

-vho-

Foto archiv ZŠ Horní Tanvald

T J  T A N V A L D z. s. 

XVI. TANVALDSKÝ  
SPORTOVNÍ PLES 
22. února 2019 (pátek) 
SPORTOVNÍ HALA ZŠ SPORTOVNÍ OD 20:00 HODIN 

HRAJE: Universal Bohemia Band 

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 6. února 2019 
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 Tradiční vánoční zpívání na scho-
dech tanvaldské sportovky letos při-
padlo na den svátku sv. Lucie, tedy 13. 
prosince. Přesně v 16 hodin zahájila 
úvodním slovem paní ředitelka Ivana 
Stěhulová vánoční zpívání.
Před školou přivítala spoustu rodičů, 
prarodičů a přátel školy, kteří se přišli 
podívat na své ratolesti. Měli možnost 
se občerstvit, ochutnat vánoční pochu-
tiny, svařák a mohli si zakoupit některý 
z výrobků, které vyráběli žáci naší 
školy.
Veškerý výtěžek škola věnuje malé 
Marušce, žákyni sportovní školy, 
která vážně onemocněla. Na pódiu 
se nejprve objevili nejmladší prvňáčci 
se svými vánočními písničkami a poté 
následovaly další a další třídy, které 
se přišly pochlubit, co se společně 
s paní učitelkou či učitelem ve škole 
naučily. A že toho nebylo málo. Zhruba 
v polovině programu všichni přítomní 
upřeli zraky do výšin a až napočítali 
do deseti, začali na laně pomalu slétat 
malí svítící andílci. Těsně nad hlavami 
diváků zakončili svoji leteckou show. 
Pro malé prvňačky v roli andělů to byl 

nezapomenutelný zážitek. 
Vystoupení pokračovala a po páté 
hodině večerní se pomalu finišovalo. 
Celé zpívání završili učitelé písní sku-
piny Čechomor „Tisíc andělů!". Tisíc 
jich nebylo, ale takových 15 se jich před 
pedagogickým sborem objevilo. Byl to 
příjemný předvánoční podvečer.
Závěrem chceme poděkovat všem, 
kteří přidali ruku k dílu a se zpíváním 
pomohli. Děkujeme městu Tanvald a 
jeho technickým službám za zapůjčení 
stánků a technickou pomoc, děkujeme 
za nazvučení panu Josífkovi a jeho 
kolegům, děkujeme všem pedagogic-
kým pracovníkům, kteří s dětmi nacvi-
čovali, vyráběli, pekli, zdobili školu, 
prodávali ve stáncích. Děkujeme všem 
žákům, kteří se účastnili zpívání, děku-
jeme rodičům, prarodičůmi přátelům 
školy, kteří se přišli podívat.
Děkujeme všem, kteří přispěli finanční 
částkou na malou Marušku. Vybralo se 
neuvěřitelných 18 866 Kč. Věřme, že to 
malé Marušce pomůže a bude se moci 
vrátit do školy ke svým kamarádům.

Jana Tůmová

 Již od roku 1997 pořádá nevládní 
nezisková organizace Nová škola 
literární a výtvarnou soutěž Romano 
suno – Romský sen. Tato soutěž je 
určena pro děti, píšící v romském 
jazyce, s jehož psanou formou se 
setkávají velmi výjimečně. Soutěž se 
pyšní podporou mnoha donorů a tra-
dičně jsou její výsledky vyhlašovány na 
Americkém velvyslanectví v Praze.
 Naše základní škola každoročně do 
soutěže posílá literární i výtvarné pří-
spěvky. Již v minulosti jsme se dočkali 
několika ocenění, na něž jsme pyšní. 
V úterý 4. prosince jsme tedy vyrazili 
na vyhlášení 21. ročníku této soutěže 
s žákem 7. třídy Ondrejem Krištofem, 
který se dostal se svým příspěvkem 
mezi šest nejlepších. Do této kategorie 
bylo posláno celkem 134 literárních 
děl.  Organizátoři měli tento slav-
nostní den velmi pěkně připravený. 
Lektoři dopolední program zaměřili na 
workshop v romském jazyce, kde si 
všichni finalisté mezi sebou popovídali 
a zahráli zábavné hry. Po obědě násle-
doval proslov amerického velvyslance 
Stephena B. Kinga a zaznělo několik 
písniček v romském jazyce.  Pak už 
došlo na očekávané vyhlášení. Ondrej 

Krištof se ve své kategorii umístil na 
1. místě. Odborná porota složená 
z romských i neromských odborníků - 
literátů, výtvarníků i režisérů - ocenila 
přirozenost, spontánnost, ale i rozsah 
jeho příspěvku, v němž Ondra krásně 
píše o své rodině a vztahu ke škole. 
Gratulujeme.

Jan Kulhánek

ZŠ Horní Tanvald - 
Vítězství v literární soutěži 

Romano suno 2018

Foto archiv ZŠ Horní Tanvald

Na sportovce létali andělé 
a zpívalo se pro Marušku

ZŠ Horní Tanvald – Den 
otevřených dveří

 Dovolujeme si pozvat všechny 
rodiče, příznivce naší školy i širokou 
veřejnost na návštěvní den Základní 
školy v Horním Tanvaldu. Akce se bude 
konat ve čtvrtek 14. 2. 2019 od 13.30 
v tělocvičně naší školy. 
Přijďte si poslechnout informace o nové 
koncepci školy, podívat se na sportovní 
a kulturní vystoupení žáků, prohlédnout 
si práce dětí, ale i ochutnat některé 
dobroty připravené v rámci pracovního 
vyučování. Jistě se s námi rádi na chvíli 
vrátíte do školních let a vyzkoušíte si, 
zda jste stejně zruční, jako naši žáci. 
Součástí programu budou i výtvarné 
dílničky. Na závěr si každý odnese malý 
dárek.
Během návštěvního dne získáte i 

mnohá doporučení na možnost dal-
šího vzdělávání vycházejících žáků. 
Nebudou chybět ani informace o ote-
vření přípravné třídy ve školním roce 
2019 – 2020. Těšíme se na Vás!

Žáci a učitelé ZŠ Horní Tanvald

Foto archiv ZŠ Sportovní

Pronajmu
prostor k podnikání cca 50m2
s výlohou v centru Tanvaldu

na Krkonošské ulici.
Volné od 1. 4. 2019

Tel.: 773 109 187

INZERCE
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Koledy zpívali všichni
 Již tradičně připravuje Senior klub 
Šumburk předvánoční odpoledne pro 
seniory. A ani letos při něm nechyběly 
děti z MŠ Šumburk, Wolkerova. Ty 
si nacvičily řadu nových říkánek a 
písniček, kterými potěšily přítomné. 
Doprovodily je učitelky z MŠ a na 
kytary a flétnu si s nimi zahrály i jejich 
maminky. Byly za to odměněny mohut-
ným  potleskem a drobnými dárečky.
Po tomto hezkém programu násle-
dovalo zpívání koled za hudeb-

ního doprovodu MUDr. Drobníka, který 
je pravidelným aktérem na této milé 
předvánoční akci.
K dobré náladě přispělo i drobné občer-
stvení, kde tentokrát kromě kávy a čaje 
byl dispozici i lahodný grog.  Možná 
i ten přispěl trošku k tomu, že zpívali 
všichni, dokonce i starosta Vladimír 
Vyhnálek, který se této akce zúčastnil.

-ali-

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald konaného dne 19. 12. 2018

*ZM bere na vědomí informace o činnosti rady 
města v období od 05.09.2018do 28. 11. 2018.  
II.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti kont-
rolního výboru, finančního výboru a výboru pro 
rozvoj cestovního ruchu.
III.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti spo-
lečností s majetkovou účastí města:
    1) Nemocnice Tanvald s.r.o.,
    2) Teplárenství Tanvald s.r.o.,
    3) TABYS s.r.o.
IV.
*ZM schvaluje:
    1) rozpočet města Tanvald na rok 2019 takto: 
celkové příjmy ve výši   
128.946.526 Kč
financování ve výši       
4.717.000 Kč
celkové zdroje ve výši    
133.663.526 Kč
běžné výdaje běžného účtu  
119.495.162 Kč
běžné výdaje fondů       
1.856.650 Kč
kapitálové výdaje    
10.311.714 Kč
rozpočtová rezerva       
2.000.000 Kč
celkové výdaje ve výši   
133.663.526 Kč
    2) závazné ukazatele rozpočtu v členění dle 
předloženého materiálu „Návrh rozpočtu města 
Tanvald na rok 2019“ se změnou v závazných 
ukazatelích „Odbor rozvoje a komunálních věcí“ 
+ 320.000 Kč a „Rozpočtová rezerva“ – 320.000 
Kč.
V.
K majetkoprávním záležitostem ZM:
1/ schvaluje převzetí úseku silnice ev. č. 
III/29023 od staničení 0,00 km do staničení 
1,260 km, včetně pozemkové parcely č. 1926/1 
(ostatní plocha – silnice) o výměře 9955 m2 v 
katastrálním území Tanvald od Libereckého 
kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – 
Perštýn;
2/ na základě vydaného a zveřejněného záměru 
schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví města 
Tanvald za pozemky ve vlastnictví České repub-

liky – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem 
Na Pankráci 546/56, Praha - Nusle: 1/ město 
Tanvald bude převádět České republice – Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR, pozemky o celkové 
výměře 695 m2 v katastrálním území Šumburk 
nad Desnou: parc. č. 34/9 (ostatní plocha – silni-
ce) o výměře 212 m2, parc. č. 34/11 (ostatní plo-
cha – silnice) o výměře 102 m2, parc. č. 34/12 
(ostatní plocha – silnice) o výměře 264 m2, par-
c.č. 34/14 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 
o výměře 98 m2, parc. č. 34/15 (ostatní plocha 
- ostatní komunikace) o výměře 19 m2 za cenu 
obvyklou stanovenou podle znaleckého posud-
ku č. 10b/4059/2018 ze dne 4. 11.2018 ve výši 
175.276,00 Kč; 2/ Česká republika – Ředitelství 
silnic a dálnic ČR bude převádět městu Tanvald 
pozemky o celkové výměře 634 m2 v katas-
trálním území Šumburk nad Desnou: parc. č. 
2592/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
výměře 539 m2, parc. č. 2592/8 (ostatní plocha 
- ostatní komunikace) o výměře 79 m2, parc. č. 
2592/9 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o 
výměře 16 m2 za cenu obvyklou stanovenou 
podle znaleckého posudku č. 10b/4059/2018 ze 
dne 4. 11.2018 ve výši 154.714,00 Kč; 
3/ rozhodlo nesouhlasit s výkupem pozemkové 
parcely č. 1681/10 (trvalý travní porost) o výmě-
ře 1490 m2 v katastrálním území Tanvald od 
firmy MORRIS CL s.r.o., Hradešínská 1955/28, 
Praha – Vinohrady;
4/ rozhodlo nevyužít nabídku pana P. na pro-
dej pozemků - pozemkovou parcelu č. 437/11 
(ostatní plocha - sportovní a rekreační plocha) 
o výměře 4091 m2 a pozemkovou parcelu č. 
437/12 (ostatní plocha – sportovní a rekreační 
plocha) o výměře 220 m2 vše v katastrálním 
území Tanvald za cenu 1.508.850 Kč;
5/ rozhodlo projednání prodeje pozemkové par-
cely č. 851/1 (trvalý travní porost) o výměře 895 
m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou 
slečně M. a panu M. do podílového spoluvlast-
nictví, každému ideální polovinu, odložit na pří-
ští zasedání zastupitelstva;
6/ na základě vydaného a zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 179/3 
(vodní plocha – koryto vodního toku přirozené 
nebo upravené) o výměře 8 m2 v katastrálním 
území Tanvald Povodí Labe, státní podnik, se 
sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměs-

tí, Hradec Králové za kupní cenu 400 Kč;        
7/ schvaluje příspěvkové organizaci Základní 
škola Tanvald, Sportovní 576 navýšení příspěv-
ku na provoz o 300.000 Kč a schvaluje rozpoč-
tové opatření č. 95/2018: 
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 + 
300.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
 + 300.000 Kč
8/ schvaluje příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Tanvald navýšení příspěvku na 
provoz o 120.000 Kč a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 96/2018: 
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
Základní umělecká škola Tanvald  + 120.000 
Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
 + 120.000 Kč
9/ rozhodlo uvolnit finanční prostředky na pro-
gram EFEKT 2018 a schválit rozpočtové opat-
řen č. 97/2018:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
investice do veřejného osvětlení program 
EFEKT 2018 + 948.724,68 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let  
 + 948.724,68 Kč
VI.
*ZM rozhodlo využít nabídku společnosti CPN 
Partnership, s.r.o.,  se sídlem Mendlovo nám. 
1a, Brno na odkup objektů č.p. 140 a č.p. 159 
(bývalé ředitelství Seby) v Tanvaldě v přípa-
dě smluvního ujednání s majiteli sousedních 
pozemků o zajištění přístupu, požadovaných 
parkovacích míst a napojení potřebné infra-
struktury (vodovod, kanalizace, elektřina), které 
umožní městu budovy rekonstruovat a využívat 
dle jeho záměru.
VII.
*ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajiště-
ní dopravní obslužnosti LK na období roku 2019 
č. OLP/5086/2018 dle předloženého návrhu.
VIII.
*ZM schvaluje starostovi v souladu s § 76 zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, mi-
mořádné odměny ve výši jedné jejich měsíční 
odměny za osobní přínos při splnění význam-
ného úkolu, za činnost a aktivity v roce 2018 
včetně účasti na různých kulturních, společen-
ských a sportovních akcích, které vykonávali ve 
prospěch města v době mimo úřední hodiny, ve 
svém osobním volnu nejen v pracovní dny, ale i 
ve dnech pracovního volna a klidu.
IX.
*ZM schvaluje místostarostovi v souladu s § 76 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 
mimořádné odměny ve výši jedné jejich měsíční 
odměny za osobní přínos při splnění význam-
ného úkolu, za činnost a aktivity v roce 2018 
včetně účasti na různých kulturních, společen-
ských a sportovních akcích, které vykonávali ve 
prospěch města v době mimo úřední hodiny, ve 
svém osobním volnu nejen v pracovní dny, ale i 
ve dnech pracovního volna a klidu.
X.
*ZM deleguje v souladu s § 84, odst. 2, písm. f) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, na valné hromady obchodních 
společností s majetkovou účastí města následu-
jící zástupce:
1) na valné hromady Severočeské vodárenské 
společnosti a.s. konané v roce 2019 pana Mgr. 
Vladimíra Vyhnálka, jako náhradníka pana Mgr. 
Antonína Bělonožníka;
2) na valné hromady Teplárenství Tanvald s.r.o. 
konané v roce 2019 pana Mgr. Antonína Bělo-
nožníka, jako náhradníka pana Mgr. Vladimíra 
Vyhnálka;
3) na valné hromady Nemocnice Tanvald s.r.o. 
konané v roce 2019 pana Mgr. Vladimíra Vy-
hnálka, jako náhradníka pana Mgr. Antonína 
Bělonožníka.
XI.
*ZM:
1/ schvaluje Zprávu o uplatňování Územního 
plánu Tanvald za období 05/2014-05/2018;
2/ stanoví, že Změna č. 3 ÚP Tanvald bude po-
řízena zkráceným postupem podle § 55a a násl. 
stavebního zákona; 
3/ stanoví, že určeným zastupitelem pro poříze-
ní změn ÚP Tanvald bude Mgr. Vladimír Vyhná-
lek, starosta města.

Foto Anna Lišková

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

Předvánoční posezení se starostou
 Na začátku prosince loňského roku 
se sešel starosta města se seniory. 
V pondělí 3. prosince navštívil dům 
s pečovatelkou službou a v úterý 4. pro-
since penzion pro seniory. Na každém 
posezení měli senioři možnost pro-

mluvit si o tom, co je zajímá. Spolu se 
starostou si se seniory přišli popovídat 
i místostarostové Daniela Šebestová a 
Antonín Bělonožník. Posezení probí-
halo v přátelském a uvolněném duchu.

-vlakod-

Foto Vlaďka Koďousková
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V únoru 2019
oslaví životní jubileum

Srdečně

blahopřejeme

oslavencům

Pokud si někdo nepřeje být uveden v TZ, 
stačí zavolat na tel.: 483 369 671 
(Pozor na termín uzávěrky TZ!)

Ilse Nováková
Hedvika Plánková
Radomil Preisler
Eva Neubertová
Soňa Lufinková
Walter Tischer

Stanislav Zeman
Hana Rampouchová

Marie Habová
Josef Hoffman
Věra Řezáčová
Josef Titlbach

Věra Veselková
Richard Skrbek

Jindřich Karel Kukla
Jaroslav Sedlák
Jarmila Závodná

Věra Dubská

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D. 
Vás zve na povídání

MASOPUST a jeho tradice
    s Vlaďkou Koďouskovou, 

režisérkou DS Vojan Desná – 
Mladá haluz

Místo konání: Dům pro seniory 
Šumburk nad Desnou 593, Tanvald, 

- společenská místnost
Datum konání: úterý 19. 2. 2019 

v 15 hodin

Na setkání se těší Vlaďka 
Koďousková

Srdečně zve Senior klub Tanvald

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Vás zve na besedu
Minulost a současnost bobo-
vé dráhy v Tanvaldě na Malém 

Špičáku
-povídání a obrázky k tématu se 

zástupcem DH-FR racingu panem 
Lukášem Černým

Místo konání: 
MDC Maják, U Školky 579, 

Tanvald Výšina
Datum konání: 

7. 2. 2019 od 15:00 hodin

Srdečně zveme
Senior Klub II Tanvald Výšina

Městská kulturní kancelář Tanvald
PO 18. 2. 9,30 hod. Kino Jas Járy Cimrmana
Krejčovská pohádka
Divadelní představení pro děti MŠ, ZŠ a veřejnost. Hraje Divadýlko Mrak.
Vstupné: 30 Kč.

ČT 21. 2. 19 hod. Kino Jas Járy Cimrmana
Hledám milence, značka SPĚCHÁ! 
Divadelní představení komedie Divadla Artur z Prahy. 
Jaroslav je neúspěšný malíř po padesátce. Po dvaceti letech manželství s pod-
nikatelkou Miladou však na něj přišla druhá míza, a tak se schází s mladou 
milenkou Anetkou. Se svou manželkou, která jej již ničím kromě peněz nepřita-
huje, by se nejraději rozvedl, ale pak by ztratil dobré finanční zázemí. A mladé 
milenky, Anetka vůbec není výjimkou, jsou v tomto směru přece dosti náročné 
a vynalézavé. Jaroslav s Anetkou vymyslí variantu, jak se rozvést a přesto z 
toho získat dost peněz. Jaroslav by měl svou ženu přistihnout při nevěře, přitom 
vše zdokumentovat, a pak bude hračkou při rozvodu vysoudit polovinu majetku 
a její firmy. Aby měli milenci vše pod kontrolou, vyšlou na Miladu podplacené 
milence - provokatéry. A to by bylo, aby ji Jaroslav alespoň při jedné nevěře 
nepřistihl! Situační černá komedie s velmi překvapivým koncem přibližuje s hu-
morem a ironií, co všechno jsou lidé pro peníze a nové milostné vztahy ochotni 
udělat.
Režie: Filip Jan Zvolský
Hrají: Jindra Kriegel, Eva Decastelo, Michal Kavalčík, Lucie Linhartová, Bořek 
Slezáček, Vlasta Korec, Josef Hervert
Vstupné: 280 Kč, pro majitele senior pasu 250 Kč
Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu: www.tanvald.
cz nebo www.disdata.cz.

Připravujeme na březen: 
ÚT 5. 3. 
Koncert Jakuba Smolíka
Vstupné: 390 Kč v předprodeji, v den akce 440 Kč
Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu: : www.tanvald.cz 
nebo www.disdata.cz.

Městská knihovna Tanvald
„ Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2018/2019“ 
V průběhu ledna nás poprvé navštívili prvňáčci ze základních škol v Tanval-
dě. V této seznamovací hodince si prohlédli celou knihovnu, seznámili se se 
značením knih v dět. oddělení, trošku si zasoutěžili, ale hlavně měli možnost 
si dle své chuti vybírat a pročítat knihy.
Fotografie z těchto hodinek naleznete ve fotogalerii na našich internetových 
stránkách
„Noc s Andersenem“   29. 3. - 30. 3. 2019 
Přihlašovat své děti můžete pouze osobně v naší knihovně. Neváhejte, počet 
spacích míst je omezen. Přihlásit se mohou naši čtenáři ve věku 7-11 let.
Z Krakonošova herbáře - mezinárodní výtvarná soutěž Krkonošské 
knihovny v Jelení Hoře
Centrum informací a regionálního vzdělávání v Jelení Hoře – „Krkonošská 
knihovna” ve spolupráci s dalšími knihovnami Euroregionu Nisa vyhlásila XI. 
ročník výtvarné soutěže na téma Z Krakonošova herbáře. 
Pravidla XI. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže  Z Krakonošova herbá-
ře
1. Soutěž je určena pro děti a mládež ve věku 7 - 19 let z Polska, Německa a 
Čech
3. Účastníci soutěže zhotoví 1 práci libovolnou výtvarnou technikou: kresba, 
malba, koláž, grafika, fotografie, nalepovaný obrázek apod. Rozměry prací 
jsou libovolné, horní hranice rozměru výtvarných prací je 70 x 100 cm.
4. Námětem soutěžní práce má být léčivá rostlina, včetně krátkého popisu 
jejích vlastností (mladším účastníkům mohou s popisem pomoci starší osoby).
5. Do soutěže lze přihlásit kolektivní práce. 
6. Účastníci na zadní stranu své práce uvedou název, heslo a svůj věk. K 
práci je třeba přiložit uzavřenou obálku s heslem, obsahující lístek s údaji:
    • jméno a příjmení autora, 
    • věk,
    • adresa bydliště a telefonní číslo autora a jeho e-mailová adresa, 
    • adresa školy nebo instituce, kde byla práce zhotovena,
    • jméno a příjmení učitele nebo vedoucího, pod jehož vedením byla práce 
zhotovena,  
    • název práce.
7. Lhůta pro příjem prací do 6. května 2019 včetně. 
Práce musí být doručeny osobně na adresu: 
Městská knihovna Tanvald, Krkonošská 350,46841 Tanvald
„ Legenda H+Z“
– knižní výstava z našeho fondu k 100. výročí narození prozaika, cestovatele 
a publicisty Miroslava Zikmunda.
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Informace

Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald
Únorové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz
Facebook: Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald

5. 2. od 16 hodin - Znakování miminek
Seznámení s programem Baby sings

7.2. Senior klub II Výšina 
Od 15 hod odpoledne pro seniory s programem 
Téma: Z historie „Bobovky“

20. 2. od 16 hodin - Bílý kruh bezpečí,
beseda o tom, jak organizace může pomáhat.
BKB poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem trestných činů.

28. 2. v 15:15 hod - Prevence kardiovaskulárních nemocí
Workshop. V rámci kampaně „Žiješ srdcem“ se naučíme, jak předcházet kar-
diovaskulárním onemocněním, jak je včas odhalit, ale také jak se zachovat, 
pokud se lidé s infarktem či mrtvicí setkají u sebe nebo u někoho ve svém okolí. 
Málokdo totiž ví, jak se o svoje srdce & cévy správně starat.

Připravujeme:
2. – 3. 3.  Laskavé ruce – kurz celostní relaxační masáže 
aneb Co vás v masérských kurzech neučili (vhodné pro amatéry začátečníky i 
pro absolventy klasických masážních kurzů). 
Naučíme vás umění doteku. Zjistíte v čem je jeho síla, jaké tahy a hmaty volit 
a sami si vyzkoušíte jejich účinky. Báječně se vám to bude hodit při masírová-
ní partnera i klientů. Naučíte se prvky z masáží Pět elementů, Lomi-lomi, Tao 
či Tantra. 
Délka trvání: víkend (2 dny, vždy 10-18 hod)
Cena 2500 Kč, členky MDC Maják 1600 Kč.
Absolventi obdrží certifikát. Lektor: RNDr. Petr Srp
Více info na ex.plorer@seznam.cz, tel. 603 477 402
Přihlášky na mdc.majak@gmail.com, tel 605 757 771

Kurz tvorby webových stránek
V brzké době se zapojíme do projektu Lepší šance pro trh práce. Připravila ho 
organizace Pomocné ruce a zaměřuje se tyto cílové skupiny:
• Osoby pečující o malé děti
• Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
• Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců
• Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let 
• Osoby se zdravotním postižením
Každá osoba z vyjmenovaných cílových skupin vždy něco řeší při vstupu na 
pracovní trh. V projektu je možnost využít různé aktivity – a to bezplatně, které 
pomohou jednotlivcům z vybraných cílových skupin k zlepšení jejich šance na 
trhu práce.

Více informací o projektu a přihlášky na e-mail mdc.majak@gmail.com, 
tel. 605 757 771

Jarní burza oblečení 18. – 22. 3.

Nabízíme možnost doučování dětí, především 1. a 2. stupně ZŠ. Bližší infor-
mace u Věry Černé, tel. 734 754 654

Dále nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel.: 774 825 085

MAJÁK PRO MARUŠKU
Mateřské a dětské centrum Maják, z. s., U Školky 579, 46841 Tanvald, 

IČO 26533570, vyhlásilo veřejnou sbírku „Maják pro Marušku“. Finančním 
darem na transparentní účet 286015899/0300 mohou přispět občané, podniky 
a další dárci. Přispět lze též do tří pokladniček, které jsou umístěny ve městě:

• v MDC Maják, U Školky 579 •
• Maškovo pekařství, Krkonošská 134 (ve městě) •

• Květiny Špicar, Krkonošská 239 •
Za jakýkoliv příspěvek srdečně děkujeme. Pro potvrzení o daru při větším 

obnosu nás kontaktujte na mdc.majak@gmail.com

Středisko volného času Tanvald v únoru 2019
Na pololetní prázdniny v pátek 1. února 2019 jsme pro děti připravili „Zábav-
ný den“.
Akce se koná od 9:00 do 13:00 v budově Střediska volného času Tanvald. Děti 
budou v družstvech soutěžit v různých disciplínách: výtvarná činnost, sportovní 
a deskové hry. Soutěží se o ceny!

V Klubu volného času proběhne také v době pololetních prázdnin „Přespá-
vačka pro kluky“ - z 31. 1. na 1.2. Na kluky čekají deskové hry, stolní fotbal, 
holandský billiár, Nerf bitva, Městečko Palermo a večerní promítání.
„Přespávačka pro holky“ se koná 1. -2. 2. Děvčata si vyrobí notýsek, budou 
tvořit z korálků, tančit a předvádět modely na módní přehlídce.

Vyhlásili jsme výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma „ Krásy divoké 
přírody“.  
Soutěžní práce budou rozděleny do věkových kategorií a nejlepší díla budou 
oceněna a vystavena ve foyer kina Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě u příleži-
tosti zahájení hudebního festivalu Tanvaldské hudební jaro. Děti mohou využít 
různé výtvarné techniky, nejen kresbu a malbu. Práce odevzdávejte v SVČ 
Tanvald. Uzávěrka soutěže je ve čtvrtek 21. března 2019. 

V únoru proběhne Kurz šití a patchworku v termínech 5., 12., 19. a 26. 2. vždy 
od 17:30 do 20:30. Náplní kurzu je seznámení se základy patchworku, šití pol-
štáře, tašky, peněženky atd. Přihlašovat se můžete na telefonu 778 158 036 u 
paní Dany Humlové.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:
O jarních prázdninách 4. 3. - 8. 3. 2019 budeme pořádat příměstský tábor “Ča-
rovné jarní prázdniny“. 
Kapacita tábora je omezená, proto si hlídejte naše webové stránky https://www.
svctanvald.cz/ , facebook https://www.facebook.com/svctanvald nebo insta-
gram https://www.instagram.com/svc_tanvald/

INZERCE
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Online předprodej vstupenek do kina Jas odkaz na www.tanvald.cz nebo na www.disdata.cz
Telefon do kina je: 483 394 324, internet: www.tanvald.cz

Program kina denně na RCL: 101,4 FM

Ženy v běhu
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný 
život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání 
– zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří 
dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí 
na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako 
rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani 
metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil 
skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání nehrnou…

LEGO® příběh 2
V pokračování úspěšného animovaného filmu LEGO® příběh, se opět setkáme s hr-
diny z Bricksburgu, kteří se ve zcela novém akčním dob-
rodružství pouštějí do boje za záchranu svého milova-
ného města. Uplynulo již pět let od chvíle, kdy všechno 
bylo boží a obyvatelé města musí čelit nové obrovské 
hrozbě: nájezdníkům LEGO DUPLO® z vesmíru, kteří 
ničí vše rychleji, než obyvatelé města stíhají obnovovat. 
Boj za vítězství a obnovení harmonie ve světě LEGO 
zavede Emmeta, Hustěnku, Batmana a jejich přátele do 
vzdálených neprobádaných světů, včetně podivné galaxie, ve které je všechno jako 
v muzikálu. Na jejich tažení projde zkouškou nejen jejich odvaha a kreativita ale i 
mistrovské stavitelské dovednosti...

Léto s gentlemanem
Anna (Alena Antalová) tráví se svým manželem (Igor 
Bareš) každé léto v chatové oblasti pár desítek kilome-
trů za Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, takže jejich 
manželství sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stere-
otypu. Muž svůj čas už dlouho spravedlivě dělí mezi 
karban s kamarády v hospodě a výrobu modelů lodí ze 
sirek uvnitř lahví, jeho žena je pro něj prakticky nevidi-
telná. Anna si každé léto zpříjemňuje několik dní pravi-
delným setkáváním s kamarádkami, kolegyněmi z práce, které za ní do malebných 
středních Čech přijíždějí na cyklistické výlety do okolí hradu Kamýk. Jednoho dne se 
ve vesnici objeví Artur (Jaromír Hanzlík)...

FILMOVÉ TIPY 
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NO – KO – KO
 Konec kalendářního roku 2018 patřil 
v Tanvaldě sportovcům, kteří přijali 
pozvání hlavního organizátora Karla 
Soldáta, aby předvedli svoje schop-
nosti v nohejbalu, košíkové a kopané. 
Turnaje se zúčastnila celkem 4 druž-
stva - Greens, Bača, Klatan a Fotbalisti 
- která si v jednotlivých sportovních 
disciplínách vedla následovně:
Nohejbal:  1. místo - Fotbalisti,  2. 
místo - Greens,  3. místo - Klatan,  4. 
místo - Bača
Košíková:  1. místo - Klatan ,     2. 
místo - Greens,  3. místo - Bača ,   4. 
místo - Fotbalisti
Kopaná:    1. místo  - Klatan,     2. místo 
-  Bača,     3. místo - Greens, 4. místo 
- Fotbalisti
Celkové umístění ve 14. ročníku tur-
naje NO - KO - KO:
1. místo     Klatan
2. místo    Greens
3. místo    Fotbalisti
4. místo    Bača 
Sestava vítězného družstva: Martin 
Szirti, Jan Kapčiar, Aleš Hudec, Jan 
Harmanoš, Lukáš Gubík, Petr Indra, 
Jiří Mikloš, Jiří Kacovský, Miroslav 
Frydrych a Tomáš Dočekal. 

Vítězem vloženého závodu "běh s 
kufrem" se stal Jiří Věneček s družstva 
Greens.
Ke spokojenosti všech přihlížejících i 
velmi pěkné atmosféře akce přispěla 
také  skutečnost, že rozhodčími 
jednotlivých disciplín byli sami hráči, 
kterým patří rovněž veliký dík. Byli jimi: 
Miroslav Pohořalý, Jan Harmanoš, 
Jakub Kozák, Jan Kapčiar, Tomá 
Dočekal a Michal Bělohlávek.  Všichni 
účastníci se těší a účast přislíbili na 15. 
ročníku turnaje NO - KO -KO, který je 
naplánován na konec roku 2019.

Miroslav Šír TABULKA Vítěz. Rem. Por. Body Skóre
1. SLAVOJ NEBÁKOV 7 0 0 14 624 : 400
2. LYNX LIBEREC B 5 0 2 10 671 : 396
3. BK JILEMNICE 4 0 2 8 597 : 371
4. DRACI JABLONEC 4 0 1 8 374 : 286
5. KONDOŘI LIBEREC 2 0 4 4 442 : 544
6. TJ TANVALD 1 0 5 2 347 : 512
7. BIŽUTERIE JABLONEC 0 0 6 0 289 : 554
8.  LYNX LIBEREC C 0 0 3 0 127 : 398

 Tanvaldští basketbalisté další vítěz-
ství nepřidali, takže letos je čeká v nad-
stavbě souboj o 5. – 8. místo. Poslední 
soupeři byli ovšem velice silní, loňští 
finalisté JBL.Tanvald – Nebákov  50 : 
80
Střelci: Kozák ml. 14, Vyhnálek ml. 12, 
Machata 6, Dolenský 5.
Draci Jablonec – Tanvald 101 : 51
Střelci: Kozák st. 20, Harmanoš 13, 
Kozák ml. 7, Vyhnálek st. 6.
V domácím duelu s loňským vítězem 

z Turnova, hrajícím pod hlavičkou 
Nebákova, drželi tanvaldský prapor 
synové opor Kozák a Vyhnálek, naopak 
v Jablonci předvedli veteráni, že ještě 
nepatří do starého železa, ovšem sou-
peři byli jasně lepší.
V únoru Tanvald přivítá na domácí 
palubovce Kondory. Hraje se v pátek 1. 
2. od 18:10.
Další utkání až v březnu, pátek 1.3. 
Draci, opět v 18:10.

Foto Jakub Kozák

Basketbalisté v Jizerské lize
zatím šestí

Foto Jakub Kozák

Foto Milan Kozák

V duelu s Nebákovem zakončuje donáškou Vojta Vyhnálek. Foto Vlaďka Koďousková

Tradiční silvestrovský přejezd lyžařů 
TJ Tanvald se uskutečnil poslední den 
roku starého. Na nádraží v Tanvaldě se 
nás sešlo kolem 20 dospěláků a dětí. 
V Jakuszycích jsme nasadili běžky 
a vyrazili směr Orle, kde byla první 
občerstvovací stanice. Na řadu přišel 
proviant, kterým jsme byli obtěžkáni. 
Cukroví, pomazánky, karbanátky a 
další laskominy, zkrátka vše, co hrdlo 
ráčí. Sic s lehčími baťohy, ale za to 
s těžšími žaludky jsme se vydali na 
Jizerku. Jizerky doslova praskaly ve 
švech, ten poslední den roku byl pro 
běžkaře zasloužený, slunko svítilo, 
krásné výhledy, pohoda. Z Jizerky 
jsme pokračovali přes Vlašák, Knížecí, 

Kasárenskou na „Protržku“. Tady jsme 
se zase snažili baťohy se zásobami 
odlehčit. Slunko už pomalu zacházelo 
za obzor, bylo na čase vyrazit. Přes 
Mariánskohorské boudy, dojezdem 
do silvestrovského stanu Štěpána 
Vejražky (sponzora oddílu lyžování) 
na Mariánské hoře jsme zakončili 
naše lyžařské putování. Do nového 
roku jsme si popřáli hlavně hodně 
zdraví, mnoho sportovních úspěchů 
a spoustu krásných dnů, jako byl ten 
silvestrovský.

Jana Tůmová

Tradiční silvestrovský přejezd 
lyžařů TJ Tanvald
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1. ročník NERROX cupu
nezklamal

 Ve sportovní hale v Tanvaldě se 
první sobotní odpoledne v letošním 
roce uskutečnil 1. ročník NERROX 
cupu 2019 v sálové kopané. Turnaje se 
zúčastnilo celkem 8 družstev z našeho 
okresu, která byla rozdělena o dvou 
skupin:
skupina A: Desná, V. Hamry, dorost 
Jablonce n. N. a Pěnčín.
skupina B: Prousek tým, Rychnov, 
Jiřetín  a Lučany.
Po odehrání semifinálových  a zápasů 
o umístění skončil turnaj následovně:
1. místo - Desná ve složení: Stanislav 
Doubek, Michal Pfeifer, Jan Šindelář, 
Matouš Kubelka, Ondřej Sucharda 
Jindřich Ježek
2. místo - dorost Jablonce n.N.
3. místo -  Jiřetín
4. místo -  Rychnov n.N.
5. místo -  Prousek tým
6. místo -  Pěnčín

7. místo -  Velké Hamry
8. místo -  Lučany n.N.
Řídící komise turnaje, kterou tvořili 
organizátoři pánové Michal Bělohlávek 
a Petr Javůrek, vybrala a drobnými 
věcnými cenami odměnila také nejlepší 
jednotlivce:
brankář - Jan Pivrnec - Pěnčín
hráč v poli - Jan Maryško - Rychnov 
střelec - Michal Pfeifer - Desná   -  7 
branek
sympaťák - Jan Pipek - Jiřetín 
Výbornými rozhodčími turnaje, kteří 
odřídili bez problémů  celkem 20 
zápasů, byli pánové Míra Šmíd a 
Ondra Brzobohatý. 
Všichni spokojeni aktéři i početní diváci 
se mohou těšit na 2. ročník NERROX 
cupu, který uskuteční ve sportovní hale 
4. 1. 2020.

Miroslav Šír

Tradiční novoroční výstup 
na Štěpánku v roce 2019

 Ani pochmurné mlhavé počasí, které 
v první den roku panovalo, neodradilo 
desítky turistů od tradičního novo-
ročního výstupu na naši nejkrásnější 
rozhlednu Štěpánku.
U věže pro ně pořadatelé z KČT 
Tanvald na čele s Pepou Joem Kunou 
měli připraveny tradiční pamětní placky. 
Nechyběly ani výborné horké nápoje 
ze stánku pod rozhlednou (dneska o 
malinko v pozdější dobu - zřejmě bujaré 
vítání Nového roku!), které tentokrát 

opravdu přišly vhod. Nezbývá než 
všem popřát všechno nejlepší v novém 
roce a těm, kdo dnes na Štěpánku 
nedorazili, ať si v nadcházejícím roce 
najdou čas se sem vydat. A komu to 
nebylo málo, tak samozřejmě nezapo-
mněl zavítat i k Majáku Járy Cimrmana 
v areálu U Čápa. Tam krom možnosti 
zakoupení horkých nápojů a novoroční 
placky bylo možno si prohlédnout 
exponáty v muzeu Cimrmanovy doby.

AB

Poslední vítězství
 Na Štěpána 28. 12. 2018 se hrál v 
Rokytnici nad Jizerou tradiční vánoční 
šachový turnaj. Turnaj se hrál tempem 
15 minut na partii. Hrálo 24 hráčů z 11 
oddílů a tří krajů. Zajímavostí je to, že 
na prvních třech místech skončili hráči, 
kteří si partie zapisovali, ačkoliv to 
nebylo povinné. Vítězem se stal druhý 
nejstarší hráč Joukl Zdeněk z Jiskry 
Tanvald, který trvale bydlí v Desné. 
Získal 8 bodů z 9 partií. Druhý skončil 
favorit Urban Zdeněk z Jičína ziskem 
7,5 bodů. Třetí místo stejným počtem 
bodů obsadil Janouš Petr z Liberce. 

Pěkné čtvrté místo získal domácí hráč 
Wunsch Jiří se ziskem 6 bodů.
Slova vítěze: „ Byl to asi již poslední 
turnaj, který jsem vyhrál. Věk je věk. 
A mých 77 let, není již právě ideální 
pro šachovou hru rychlejším tempem. 
Přesto mi bude nadále šachová hra 
pomáhat v boji proti skleróze apod. 
Také společenská hodnota turnajů není 
pro starší hráče zanedbatelná. Turnaje 
je také možno spojit s turistikou. 
Šachovou hru, jako trénink na myšlení, 
doporučuji všem bez rozdílu věku.“

Zdeněk Joukl

K zamyšlení...
 Původně jsem nechtěl, ale po zvá-
žení jsem se rozhodl napsat těchto 
pár řádků, abyste se i vy mohli zamy-
slet a posoudit, jako já senior, jak se u 
mladé generace mění pohled na dobu 
nedávno minulou i tehdejší prezidenty.
Byl to článek studentů tanvaldského 
gymnázia ze septimy “Kandidáti na 
prezidenta“ uveřejněný v Tanvaldském 
zpravodaji č. 1, z ledna 2019, který 
mě ve svém závěru popudil. Návštěva 
divadla v Jablonci nad Nisou je jistě 
záslužná věc a nemám nic proti 
septimákům, že uveřejnili své zhodno-
cení divadelního představení. Ale na 
úplném ukončení svého článku, však 
asi neuváženě, uvedli – cituji:“...jména 
–T.G. Masaryk, E. Beneš, K. Gottwald, 
G. Husák...jména, která v historii 
našich novodobých dějin mají velkou 
hodnotu a která se titulem prezidenta 
mohla pyšnit.“ A teď zvažme, je vůbec 
možné uvedené prezidenty takto hod-
notit pospolu? Že by tento divadelní 
kus studentům prospěl a i nás uspokojil 
svojí pointou? Nebo může mít na to 

vliv neúplná, nezáživná i jednostranně 
podávaná výuka o nedaleké historii 
ze strany učitelů – profesorů, či snad 
nekvalitní učební osnova? Studenti 
septimy gymnázia obdobně navazují 
na mé shora uvedené úvahy a ve svém 
článku dokládají svým tvrzením, že se 
až v divadle na představení seznámili 
s touto, pro ně již historickou dobou 
i z jiného úhlu a formou zábavnou, 
odlehčenou, než se běžně učí ve škole.
Nechce se mně věřit, co by skoro 
dospěláci se nechali studenti zviklat 
jedním divadelním představením, 
ponechme zda vhodném, až tak, že 
by po řádné, předem získané výuce 
ve škole, mohli se svými vědomostmi 
takto nakládat.
Závěrem je nutno dodat, co na to 
rodiče, či prarodiče septimáků, kteří tu 
dobu zažili nebo ji znají z vyprávění a 
mohli své potomky patřičně poučit? 
Pokud jste si i dodatečně přečetli 
článek studentů a nyní mých pár řádků, 
máte snad dobrý důvod k zamyšlení...

-bam-

Foto Antonín Bělonožník

7. ročník mezinárodního
turnaje v kopané

 Druhé sobotní odpoledne v novém 
roce 2019 patřila sportovní hala v 
Tanvaldě opět fotbalistům. Uskutečnil 
se tam 7. ročník mezinárodního turnaje 
v kopané, kterého se tentokrát zúčast-
nila  pouze 4 družstva - z partnerského 
města Wittichenau , Detoa Albrechtice, 
Špáca tým a Tanvaldsko. Na poslední 
chvíli se omluvila 2 přihlášená družstva 
z důvodu nedostatku hráčů, což způ-
sobilo nemalé komplikace především 
hlavnímu organizátoru celé akce panu 
Karlu Soldátovi. Operativně se proto 
rozhodlo o dvoukolovém systému, což 
představovalo odehrání celkem 12 
zápasů. Vzorně a bez udělení karet je 
všechny odřídil rozhodčí Miroslav Šmíd.
Turnaj byl uspořádán pod patronací 
Města Tanvaldu a slavnostního vyhlá-
šení výsledků a předávání cen se 
osobně zúčastnili i vrcholní předsta-
vitelé města - starosta Mgr. Vladimír 
Vyhnálek a místostarosta Mgr. Antonín 
Bělonožník, kteří odměňovali družstva i 
jednotlivce následovně:
1. místo Tanvaldsko 15 bodů
2. místo DETOA Albrechtice 12 bodů
3. místo Špáca tým 6 bodů
4. místo Wittichenau 3 body 
Sestava vítězného družstva: Jiří 
Věneček, Jaroslav Müller, Otakar 
Černý, Miroslav Pohořalý, Petr Kučera, 
Jiří Doležal, Marek Posejpal a Marian 
Svoboda.  
Vybrané osobnosti zúčastněných druž-
stev :
DETOA Albrechtice - Jiří Jón
Špáca tým - Miroslav Procházka 

Tanvaldsko - Miroslav Pohořalý
Wittichenau - Michal Dobrík 
 
Nejlepší brankář - Jiří Věneček 
- Tanvaldsko
Nejlepší hráč - Radek Svoboda - DETOA 
Albrechtice
Nejlepší střelec - Marek Posejpal 
- Tanvaldsko
 
Velký dík patří všem aktérům této akce 
za předvedené výkony i vzorné vystu-
pování a také Karlu Soldátovi, který byl 
hlavním strůjcem hladkého průběhu 
celého turnaje.

Miroslav Šír

Foto Antonín Bělonožník
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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  


