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Město Tanvald v souladu s
Pravidly pro mobilní sběr
nebezpečných odpadů a ve
spolupráci s firmou FCC Liberec
provede v sobotu 5. 10. 2019
mobilní sběr nebezpečného
odpadu. Seznam stanovišť a
časová rozmezí sběru naleznete
na straně 6 a na www. tanvald.cz.

V pondělí 14. 10. 2019
proběhnou pravidelné
prodejní trhy na centrálním
parkovišti.

HAF 2018

Ve dnech 4 - 5. října se uskuteční
51. ročník přehlídky Humor v amatérském filmu HAF 2019. Zahájení
hlavní soutěže je v sobotu 5. října
ve 13.30 v Kině Jas Járy Cimrmana
Tanvald.
-red-

Dešti jsme neporučili,
ale přesto bylo veselo
Už v pátek večer zahájila Tanvaldské
slavnosti skupina Benedetta Pavla
Černého. Počasí posluchačům přálo,
a komu bylo snad chladno, mohl se
zahřát něčím ostřejším. I sobotní dopoledne proběhlo ještě bez deště, takže
si návštěvníci v klidu mohli prohlédnout
řemeslné stánky, dát si něco dobrého
k zakousnutí a využít i dětské atrakce,
které byly pro děti zdarma. V poledne
nás štěstí trochu opustilo a spustil se
déšť. Ten však návštěvníky neodradil!
Pod střechou velkého stanu si pěkně
v suchu vychutnávali vystoupení žáků
Základní umělecké školy Tanvald i dětí
ze Střediska volného času Tanvald.

Následovalo vystoupení legendární
skupiny Volupsije a zdálo se, že se
umoudří i počasí. To vydrželo ještě
během loutkové pohádky Divadla ŠUS,
ale na hvězdu slavností, popového
zpěváka Josefa Vágnera, se opět silně
rozpršelo. O to víc patří velký dík všem,
kteří vydrželi a deště se nezalekli.
Kapela Makule pak diváky nejen rozveselila, ale některé i rozhýbala. To už
pršelo jen tak nenápadně, takže když
se objevila hardrocková skupina The
Broken Dam, prostor před jevištěm se
zaplnil tančícími diváky. Po setmění
následoval
velkolepý
ohňostroj.
Příjemně naladěni si mohli návštěv-

níci na závěr vychutnat vystoupení
zahraničních hostů ze Slovenska Elán
revival Kontra Band. Noční vystoupení
skupiny H!T! už bylo takovou tou pomyslnou třešničkou na dortu.
Co říci závěrem? Když je slunečno a
příjemně, není divu, že se lidé dokáží
bavit do pozdních nočních hodin. Ale
když z nebe padají proudy vody a
teploměr ukazuje kolem deseti stupňů,
je vidět, že se program vydařil a jsou
to slavnosti jako takové, které dokázaly
návštěvníky udržet celý den v příjemné
náladě. Díky všem!
-vlakod-

KPOZ Tanvald dne 8. října 2019
pořádá zájezd pro tanvaldské seniory na zámek Humprecht.
Odjezd v 7.30 z parkoviště, cena
120 Kč. Kromě Humprechtu se
počítá s návštěvou města Jičín.
Více na str.4

Podzimní zájezdy
do Polska

Foto Vlaďka Koďousková

Foto Vlaďka Koďousková

První zájezd se uskuteční 17.
října 2019 do polského městečka
Kudowa Zdroj. Cena zájezdu je
200 Kč. Odjíždí se v 6:30 hodin z
centrálního parkoviště. Další zájezd
bude 21. listopadu do Jelení Hory.
Odjezd je v 8 hod. a cena zájezdu
je 120 Kč. Platba je nutná nejdéle
tři dny před odjezdem! Přihlašovat
se můžete v Infocentru Tanvald.
-red-
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Handidesetiboj z různých úhlů

Jubilejní handidesetiboj se
Sluníčkem na sluníčku
Již deset let spolupracuje ABB
Elektropraga s městem Tanvald,
Společností pro podporu lidí s mentálním postižením a SK Sluníčko a připravuje pro hendikepované sportovní
soutěžení v tanvaldském autokempu.
Když v pondělí 2. září po celý den
pršelo, na jednu stranu jsem vnímal,
že je to pro naši přírodu potřebné, na
druhou stranu jsem se děsil, jak bude
v úterý ráno 3. září, kdy vypukne slavnostní 10. ročník handidesetiboje. A
Svatý Petr nás opět nezklamal, od rána
slunečno a teplo. Báječné! Pořadatelé
i soutěžící znovu vyhráli na celé čáře
a náležitě si to užili. Zdá se, že nahoře
nad touto soutěží opravdu kdosi drží
ochrannou ruku. Nejspíš se tohle sportovní klání líbí nejen nám.
Letos soutěžilo rekordních 21 družstev v pěti kategoriích. Nejdál to měli
účastníci z České Lípy, pak z Dolního
Lánova, Raspenavy, Jablonce nad
Nisou, Horního Maxova a nejblíž samozřejmě domácí z Horního Tanvaldu. Ti
přišli pěšky. Pěkné ceny si jako každý

rok odnesli všichni soutěžící a převzali
je z rukou starosty Vladimíra Vyhnálka
a vzácného hosta pana Vlastimila
Harapese, který dlouhodobě spolupracuje s postiženými a nezklamal nás ani
letos. Pro později narozené připomenu,
že pan Harapes je někdejší eso československého baletu a mohli jsme ho
vidět i v některých českých filmech. A
jinak je to velice příjemný pán mladistvého zjevu, kterému by sedm křížků
nikdo nehádal.
Dík za tuto akci patří pořadatelům,
vše řídila s vervou sobě vlastní Zdena
Synovcová se zaměstnanci ABB, sponzorsky se kromě města Tanvaldu podílely firmy Desko Desná, M-TEX Tanvald
a Zemní práce Bláha z Albrechtic.
A vynechat nemůžeme ani studenty
Gymnázia Tanvald, kteří se opět skvěle
zapojili a přispěli k hladkému průběhu
celého krásného dne.
Děkujeme
-vho-

Studenti septimy pomáhají při
sportování handicapovaných
Sešel se rok s rokem a my, teď už
studenti septimy tanvaldského gymnázia, jsme se v úterý 3. 9. 2019 sešli v
prostorách Autokempu Tanvald při již
jubilejním 10. ročníku soutěže družstev
handicapovaných „ O pohár města
Tanvaldu“.
Obavy ze špatného počasí se nepotvrdily, a tak se na místě sešel rekordní
počet soutěžících, kteří byli rozděleni
do 23 družstev. Jelikož jsme se akce
neúčastnili poprvé, těšili jsme se, že
zase uvidíme „svůj“ tým a budeme ho
moci doprovázet po všech 10 sportovních stanovištích.
Jeden názor za všechny:
Míša – Pamatuji se na minulý rok,
kdy naše třída poprvé asistovala na
této akci. Upřímně, moc se mi tam
nechtělo, ale to ani letos. Avšak hned,
jak jsem se zapojil do práce v družstvu,
mě tento pocit opustil. Došlo mi, jak
moc takovéto dny znamenají nejen pro
handicapované, ale i pro jejich asistenty a vychovatele. A vlastně i pro mě.
Uvědomil jsem si, jak je důležité vážit si
toho, co mám, a zároveň, že i já jsem

Ještě jednou Handidesetiboj
jinýma očima
Úžasné jubileum letos oslavila CSR
akce, kterou pořádá již 10. rokem,
ve spolupráci se Společností pro
podporu lidí s mentálním postižením
SK Sluníčko, jablonecká ABB s.r.o.,
Elektro-Praga. Jak již název vypovídá,
jedná se o 10 sportovních disciplín,
jež jsou připraveny pro děti i dospělé
s různým stupněm mentálního i tělesného postižení, které jim pomáhají
překonat právě zaměstnanci ABB a
studenti tanvaldského gymnázia. Hod
míčkem nebo „granátem“, střelba ze
vzduchovky, závody na koloběžce,
stavba věže z krabic, či oblíbená
horolezecká stěna, to je jen malý výčet
disciplín, které jsou tradičně připraveny
pro závodníky. V loňském roce závodilo
neskutečných 19 družstev mentálně či
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přispěl k obohacení dne handicapovaných lidí.
Všichni jsme se shodli na tom, že
naši handicapovaní kamarádi byli
opravdu spokojení a šťastní, že si
mohou zasportovat, zasoutěžit, setkat
se s novými lidmi, skamarádit se.
Obdivuhodné bylo i to, jak si navzájem
fandili, pomáhali si a dokázali překonat
své obavy i handicap.
Pro nás, studenty gymnázia, byl společně strávený den velkým zážitkem,
přínosem a zároveň důvodem k zamyšlení a uvědomění si, o co je život lehčí,
když jsme zdraví.
Velký obdiv patří určitě asistentům,
pedagogům a dalším pomocníkům,
kteří s handicapovanými tráví velkou
část svého života a snaží se, aby i
životy těchto lidí byly plnohodnotně
prožité. Za to jim patří velký dík, stejně
jako organizátorům této akce. A jsme
rádi, že i my studenti z gymnázia jsme
dostali tu možnost přispět drobnou
pomocí ke zdaru akce.
Studenti septimy

fyzicky hendikepovaných sportovců,
letos se přihlásila další dvě družstva,
tedy celkem téměř 90 soutěžících.
Stálicí je i pan Vlastimil Harapes, jež
podporuje handikepované sportovce, a
i letos se se všemi zájemci neúnavně
fotografoval.
Pomáháme již krásných deset let a
každý rok odcházíme ze závodu plní
energie a upřímné radosti, protože
jsme strávili krásný den s těmi, kteří
naši pomoc potřebují. Všichni se na
tento sportovní den velmi těšíme!
„Důležité není vyhrát, ale zúčastnit se“,
to je motto této výjimečné akce.
Děkujeme všem, kteří se opět letos
podíleli na přípravách, průběhu a společně podali pomocnou ruku.
Eva Dutková
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Základní umělecká
škola Tanvald
Výuka u nás v základní umělecké
škole je již v plném proudu. Na začátku
září jsme ještě dodatečně přijímali
nové žáky, především do výtvarného
a tanečního oboru. V oboru hudebním
bylo takřka plno, ale pár posledních
místeček se přeci jen našlo. Zájem o
výuku u nás byl letos opravdu velký.
Na některé děti se nedostalo a musí
čekat, zda se v průběhu roku místo
uvolní. Vzhledem k velkému zájmu (
celkový počet žáků je více než 440 )
jsme museli do našich řad přijmout i
nové vyučující, konkrétně na populární
zpěv, hru na klavír a na bicí. A protože
se již pomalu do té naší budovy hudebního oboru nevejdeme, museli jsme v
suterénu zřídit novou učebnu, kde se
bude vyučovat hra na trubku, pozoun a
na bicí.
Kromě přijímání dětí, domlouvání
rozvrhů atd. stihli naši žáci i vystupovat. Konkrétně Big Band ZUŠ a
taneční obor, a to v sobotu 7.září
2019 na Tanvaldských slavnostech v
Autokempu Tanvaldská kotlina.
A co nás čeká v nejbližší době?
Ve čtvrtek 3. října 2019 slavnostně
otevřeme Akademii umění a kultury
pro seniory v Tanvaldě. V koncertním
sále proběhne od 18.00 Imatrikulace slavnostní setkání, kdy budou uchazeči
přijati do řad studentů, obdrží index,
kontakty na své vyučující a s většinou

se setkají osobně. Slavnostní akt
bude zpestřen hudebním vystoupením
převážně v podání vyučujících. V tuto
chvíli máme přihlášeno 30 seniorů,
z toho 25 hudebníků. Do hudebního
oboru již nepřijímáme, ale pokud by
se někdo chtěl ještě v průběhu října
připojit k výtvarníkům a tanečníkům,
samozřejmě může.
O další velké akci, kterou chystáme,
jsem se zmínila již v minulém čísle
- Oslava 70. výročí založení školy.
Pilně připravujeme hlavní koncert, či
spíše představení, kterému jsem dala
pracovní název "Střípky ze života
70 leté zušky". Představení by mělo
být takovou vzpomínkou na školu v
průběhu těch dlouhých let. Jednotlivá
čísla by měla být propojena vyprávěním o škole, promítáním fotografií.
Vystupovat bude hudební a taneční
obor, nejlepší žáci, k účinkování jsme
přizvali také významné absolventy
školy. A kdy tato oslava proběhne? V
sobotu 9.listopadu 2019 od 18.00
v kině Jas. Srdečně zveme všechny
příznivce školy, rodiče, bývalé žáky a
vyučující. Na všechny se moc těšíme a
doufáme, že to bude příjemné setkání
všech, kterým do života "vstoupila"
Základní umělecká škola Tanvald.
Petra Jedličková Šimůnková

Školství

Seznamovací týden
v Trojlístku
Smíšená třída 1., 2. a 3. třídy
Trojlístek odzvonila svůj první školní
den a začala seznamovací týden
výpravou na Terezínku za vílou
Izerínou a loupežníky, kteří též pobývali
na Terezínce. Druhý den ve škole se
z holčiček staly víly Izeríny a z kluků
loupežníci. Děti se v Trojlístku brzy

skamarádily a jsou moc fajn. V tomto
týdnu pracujeme na projektu Sklo a
sklářství, a tak v pátek děti samy připravily výpravu do harrachovské sklárny. A
my se s asistentkou Martinou spolu s
dětmi moc těšíme!!!
H.R.

Základní umělecká škola Tanvald
Vás srdečně zve na

SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACI

AKADEMIE

UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY
V TANVALDĚ

Čtvrtek 3. října 2019
18.00
Koncertní sál ZUŠ
Na tomto slavnostním setkání budou uchazeči přijati
do řad studentů, obdrží index, kontakty na své vyučující
a s většinou z nich se setkají osobně.
Na všechny naše studenty se těšíme a přejeme jim,
aby se s námi cítili příjemně
a splnili si své umělecké sny a touhy.
Mgr. Petra Jedličková Šimůnková
ředitelka školy
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Další změny v parkování!

Úspěšně pokračuje 1. etapa stavby vodovodu a kanalizace ve Vítězné ulici. Stavbu v hodnotě 14 mil.Kč
realizuje firma SIZ, s.r.o. Velké Hamry.

Od 1. 7. 2019 došlo ve městě k
úpravě parkování na vybraných parkovištích, kde došlo k zavedení "parkovacích kotoučů". V současné době
je doba stání na vyhrazených místech
omezena maximálně na 120minut
v PO-PÁ od 7 do 17 hodin. Každý,
kdo odstaví své vozidlo na těchto
parkovištích, bude muset umístit na
viditelném místě ve vozidle parkovací
hodiny s nastaveným začátkem státní.
Parkovací hodiny je možné zakoupit v
infocentru města a ve vybraných prodejnách v blízkém okolí parkovišť.
Další změnou, je úprava dopravního
značení na ulici Krkonošská od č.p.
553 po č.p. 460, tj. od prodejny optiky
po prodejnu tabáku. Na této části ulice

Zájezd do města Lubomierz
Město Tanvald ve spolupráci se
Senior klubem Tanvald letos po druhé
pořádal letní výlet do družebního
polského města Lubomierz. Město
Lubomierz leží v Dolnoslezském
vojvodství v okrese Lwowek Slaski
ve stejnojmenné gmině asi 70 km od
Tanvaldu.
Naší společnou snahou je seznámit co
největší množství našich spoluobčanů
s historií i současností tohoto města,
které je naším družebním městem již
několik let.
Za krásného slunečného počasí se
tedy 60 obyvatel včetně doprovodu
vydalo na autobusový zájezd do
Polska. Součástí výletu byla nejenom
prohlídka historického města, kostela
i klášterních budov, ale i návštěva
radnice s přivítáním nového pana starosty a pohled na historické náměstí,
které v současné době prochází velkou
revitalizací a celkovou obnovou všech
okolních ulic. Následně po velmi chutném obědě byl přesun autobusem na
přehradní nádrž v Pilchowicach, kde
nám odborný výklad přednesla paní
Alina.
Následující týden přivítalo město
Tanvald skupinu 24 seniorů z Polska a
připravilo celodenní program v našem
městě. Po vzájemném přivítání na
půdě radnice města a pozdravu pana

je možno zastavit po dobu 15 min..
Nemělo by se tedy již stávat, že budete
pokutováni, pokud navštívíte některou
z prodejen v daném místě. Směrem z
Tanvaldu do Desné na této části ulice
platí zákaz zastavení.
-red-

Znám já jeden krásný
zámek....

starosty se celá skupina přesunula
do areálu Tanvaldského Špičáku a
měla možnost využít služeb lyžařské
lanovky a strávit celé poledne v okolí
vyhlídkové věže Špičák. Po výborném
obědě následovalo rozloučení a krátké
zastavení v kostele na Šumburku. Mezi
seniory z Polska byla i zástupkyně
Nadleśnictwo Lwówek Śląski oraz
Powiat Lwówecki, která využila možnosti pozdravit se u nás se zástupcem
Lesů ČR. Nadnárodní spolupráce na
mezinárodní úrovni je pro všechny
strany o to důležitější, protože v situaci,
kdy hranice nejsou zavřené a lesníci
bojují za zdraví lesů všemi prostředky,
každá myšlenka, pozornost a podpora
je důležitá.
Za Senior klub Tanvald –
Synovcová Zdenka

Lovecký zámeček Humprecht, který
stojí nad Sobotkou, byl vystavěn v
letech 1666-1668 italským architektem
Carlo Luragem pro Jana Černína z
Chudenic, císařského velvyslance v
Benátkách. Zámek patří mezi nejvýznačnější a nejmalebnější dominanty
Českého ráje. Stavba má elipsovitý
tvar, v zámku se nachází 27 místností.
Uprostřed je elipsovitá 16 metrů vysoká

hodovní síň s výbornou akustikou, kde
se často konají koncerty a svatby. V
sedmdesátých letech 20. století byl
zámek důkladně opraven.
Tento zámek se stal cílem podzimního
výletu pro seniory, který pořádá KPOZ
Tanvald dne 8. října 2019. Zájemci
se mohou přihlásit v INFOCENTRU
Tanvald, kde získají další informace.
-ali-

INZERCE

M-tex Tanvald

oblékne vás i váš byt kvalitně a levně.
Úplný výprodej prádla,
pleteného zboží
a bytového textilu.
Foto Antonín Bělonožník
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Akce trvá do konce listopadu.
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Školství

Studenti tanvaldského gymnázia se zúčastnili
Mezinárodního setkání mládeže v Bad Honnef
24. – 29.srpna se v německém Bad
Honnef konal již několikátý ročník
akce „Trinationale Jugendbegegnung“
a letos na něm nechybělo šest
studentů z tanvaldského gymnázia
s doprovodem. Díky podpoře města
Tanvald měli jedinečnou šanci setkat
se s dalšími účastníky této akce,
kterými byli mladí lidé z Wittichenau
a Bad Honnef (SRN) a Lubomierze
(Polsko).
Organizátoři
Partnerschaftskomitee Bad Honnef
/ Wittichenau v čele s předsedkyní
Cornelií
Nasner.
Studenti
z tanvaldského gymnázia byli z pozice
partnerství mezi městy Tanvald,
Wittichenau a Lubomierz pozváni jako
hosté. Město Tanvald studentům a
doprovodu poskytlo finanční příspěvek
a dopravu mikrobusem ze Střediska
volného času Tanvald.
O Bad Honnef
Městečko v Porýní, 15 kilometrů jižně
od
Bonnu, cca 25.000 obyvatel.
A jak název napovídá, jde o město
s lázeňským charakterem. V okolí se
nachází národní park Siebengebirge
s vrcholy o nadmořské výšce 300 – 500
metrů. Oproti našim rodným končinám
zdánlivě nic moc, ale v porovnání
s hladinou Rýna celkem kontrast.
Krásný a moderní je Jugendherberge
i na okraji města, kde byli studenti
ubytováni.
O účastnících
Tanvaldští
měli
nejpočetnější
zastoupení: pět studentů ze současné
oktávy a jeden z tercie plus doprovod.
Z Lubomierze dorazila tři děvčata a
doprovod, z Wittichenau dvě děvčata a
dva chlapci, z Bad Honnef dva mladí
lidé, student Lukas díky rodinnému
zázemí plynně ovládal vedle jazyka
německého i ten český. Domluva
mezi účastníky navzájem byla vpravdě
internacionální – mluvilo se německy,
anglicky, polsky i česky.
Setkávání
bylo hlavním smyslem celé akce,
takže probíhaly společné večery u
vzájemného poznávání, trojjazyčného
pexesa, internacionálně složených
„kuchtících“ týmů, společného grilování
a zpívání. Ano, i autor článku byl asi
po padesáti letech donucen zapět,
a to song „Jožin z bažin“! Vedle toho
nastaly i okamžiky rázu oficiálnějšího

– přijetí na radnici v Bad Honnef za
účasti tamního starosty Otto Neuhoffa
a dále návštěva vysílacího ústředí
rozhlasové stanice Deutschlandfunk
v Kolíně nad Rýnem. Zde následně
proběhla i diskuze se zaměstnanci
rádia o smysluplnosti tohoto média
v současném světě a o roli médií
celkově.
Navštívená místa
Samotné Bad Honnef je město
s milou a příjemnou atmosférou.
Účastníci viděli centrum města,
katolický i protestantský kostel, radnici,
gymnázium a nepochybně jedinečným
momentem bylo Muzeum Konráda
Adenauera,
prvního
poválečného
německého spolkového kancléře, jehož
život byl s Bad Honnef neoddělitelně
spjat. Také břehy Rýna s jeho hojnou
lodní přepravou.
Drachenfels,
volně
přeloženo
Dračí skála, je nepřehlédnutelným
vyhlídkovým místem se zříceninou
hradu vysoko nad hladinou Rýna.
Vede sem elektrifikovaná ozubnicová
železnice.
Město Bonn s bývalou vládní čtvrtí
a historickým centrem a krásnou
procházkou na promenádě kolem
Rýna.
Kolín nad Rýnem a v něm impozantní
gotický Kolínský dóm. Dále již
zmiňovaná centrála Deutschlandfunk.
Použité dopravní prostředky
Tanvaldský mikrobus, cesta tam a zpět
cca 1.500 km. V místě konání nohy
vlastní, dle mobilních aplikací studentů
nachozeno cca 80 – 90 km. Německé
dráhy, německá S-Bahn , ozubnicová
železnice.
Řekli
Starosta Bad Honnef, Otto Neuhoff:
„Myslím, že Trinationale je skvělým
projektem. V evropském prostoru to
je užitečné a nezbytné. Zejména pro
mladé lidi je důležité zjišťovat, jak blízko
mají k sobě a společně se zamýšlet, co
lze měnit k lepšímu. Nelze se spoléhat
na lidi, kteří myslí jen na sebe.“
Organizátorka akce, Cornelia Nasner:
„Celá akce se velmi vydařila, a to
zejména díky všem účastníkům. Byla
to moc moc fajn skupina, která se
dokázala bavit navzájem. Oceňuji
komunikaci, humor i sebeprezentaci.“
Doprovod, pedagog a řidič, Ivan Nývlt:
„Vysoce oceňuji reprezentativní a

kultivované chování našich studentů
na této akci, absolutní dochvilnost
a ochotu komunikovat s partnery
setkání. Zároveň i zájem o nabídnutý
bohatý program, přičemž vždy se našel
prostor pro humor, vtip a zábavu.“
Německý student gymnázia, Lukas:
„Bylo to super se s vámi setkat. Krásně
jsem si procvičil i český jazyk.“
Polské studentky, Nikola, Justyna
a Gabrisia: „Byla to fakt povedená
akce, jsme rády, že jsme jely a měly tu
možnost se se všemi potkat.“
Studenti
tanvaldského
gymnázia,
Zbyňďa, Dan, Kuba, Natka, Verča a
Mája: „Bylo to naprosto skvělé. Poznali
jsme mnoho nových přátelských lidí
a viděli zajímavá místa. Společný
čas jsme si užili v dobře připraveném
programu. Bylo poutavé poznat, jak
funguje vysílání celostátního rádia
Deutschlandfunk. Jsme moc rádi, že
jsme mohli jet.“

Závěrem
se patří poděkovat všem organizátorům
celé akce. Městu Tanvald a vedení
tanvaldského gymnázia nejen za
finanční a hmotnou podporou, ale i
bezchybnou kooperaci. Bez toho by
naše účast nebyla možná. A věříme, že
v tomto směru pro naše studenty nešlo
o akci zdaleka poslední.
Odkazy:
https://meinbadhonnef.de/jugendlicheaus-drei-nationen-lernten-sich-in-badhonnef-kennen/
http://www.wittichenau.stadtinfobadhonnef.de/?p=1916
https://www.gymtan.cz
Z tanvaldského gymnázia
Ivan Nývlt

Seznamovací kurzy
šesáků na sportovce
Loňští páťáci na ZŠ Sportovní měli
možnost volby, kam dál budou směřovat jejich kroky. Někteří si vybrali gymnázium, jiní sportovní třídu a ti ostatní
nesportovní třídu na ZŠ Sportovní. K
tomu se přidali žáci z okolních škol a na
sportovce vznikly dvě naplněné třídy.
Aby se děti lépe poznaly, tak hned
ve druhém školním týdnu vyrazily na
seznamovací kurz na Turnovskou
chatu na Příchovice. Učitelé ze sportovky pro ně připravili řadu týmových
outdoorových aktivit. Nízké lanové
překážky, gumolození, lanovku na Bílé
skále, žáci se naučili základům horolezectví. Vzhledem k ne úplně ideálnímu
počasí si děti v podvečer zahrály hry a
řadu aktivit v prostorách chaty společně
s paní psycholožkou.
Věříme, že kurz splnil svůj účel,

děti se lépe poznaly, zažily spoustu
nových zážitků, naučily se novým
dovednostem.
Přejme jim, ať se jim v novém kolektivu
třídy líbí a bez problémů zvládnou další
roky studia na naší škole.
Jana Tůmová
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Rada města, informace, inzerce

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 19.08.2019
*RM:
1/ rozhodla na základě vydaného a
zveřejněného záměru pronajmout část
pozemkové parcely č. 589/1 (trvalý travní
porost) o výměře 395 m2 v katastrálním území
Tanvald Společenství vlastníků jednotek domu
Kostelní 169, Tanvald, IČ 061 96 829, se sídlem
Kostelní 169, Tanvald za účelem umístění
venkovní části vnitřní kanalizace, 3 ks revizní
šachty, rozdělovací šachty a 2 ks vsakovací
jímky od 01. 09. 2019 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve
výši 9 Kč/m2/rok.
2/ schvaluje nájemní smlouvu mezi městem
Tanvald a Společenstvím vlastníků jednotek
domu Kostelní 169, Tanvald, IČ 061 96 829, se
sídlem Kostelní 169, Tanvald o pronájmu části
pozemkové parcely č. 589/1 v katastrálním
území Tanvald podle předloženého návrhu.
*RM vydává záměr na prodej částí pozemkové
parcely č. 1136/1 (trvalý travní porost)
v katastrálním území Tanvald následovně:
1/ části o výměře cca 7650 m2 panu V.;

2/ části o výměře cca 3100 m2 panu K.
*RM ukládá odboru rozvoje a KV připravit
cenové nabídky na realizaci horolezecké stěny
ve sportovní hale u Základní školy, Sportovní
576, Tanvald k projednání na zasedání
Zastupitelstva města Tanvald dne 11. 09. 2019.
*RM rozhodla přidělit byt č. 4 v objektu č. p.
333, ulice Raisova, Tanvald, část Šumburk
nad Desnou na dobu určitou od 01.09.2019 do
31.08.2020.
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva
města dne 11.09.2019 s tím, že může být
dle potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti rady města
3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva
města
4. Informace o činnosti společností s majetkovou
účastí města
5. Majetkoprávní záležitosti
6. Náměty, připomínky, diskuze
7. Závěr     

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 04.09.2019
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi panem J.D.
a městem Tanvald o výkupu části pozemkové
parcely č. 307/42 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) v katastrálním území Tanvald,
označené podle geometrického /plánu č. 1776235/2019 ze dne 02.08.2019 jako pozemková
parcela č. 307/42 o výměře 458 m2, za cenu
91.600 Kč .
*RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
č. 106916-000-00 ze dne 11.10.2018 mezi
městem Tanvald a firmou T-Mobile Czech
Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1,
Praha 4 podle předloženého návrhu.
*RM vydává záměr na pronájem Víceúčelového
areálu - autokempu Tanvaldská kotlina na
období od 01. 11. 2019 do 31. 10. 2020.
*RM rozhodla pronajmout bytovou jednotku
č. 16/205, dvougarsoniéru s příslušenstvím,
Vítězná 593, Tanvald, část Šumburk nad
Desnou, manželům S. na dobu určitou do 31.
10. 2020.
*RM rozhodla pronajmout bytovou jednotku
č. 7/107, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná
593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou paní
K.E. na dobu určitou do 31. 10. 2020.
*RM
schvaluje Smlouvu na zpracování
žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy
projektu na akci „Energetické úspory v budově
MÚ Tanvald“ mezi městem Tanvald a Ing.
Davidem Plíštilem, Ph.D., IČ: 66992354, DIČ:
CZ7611200432, Ořechová 3336, 276 01 Mělník
dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
66/2019:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na výkon sociální práce			
- 22.500 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
- 10.000 Kč
ODDĚLENÍ SOC. PRÁCE A SOC. SLUŽEB		
			
-12.500 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
67/2019:
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Mobilní sběr nebezpečného odpadu

Město Tanvald v souladu s Pravidly pro mobilní sběr nebezpečných odpadů a ve spolupráci s
firmou FCC Liberec provede dne 05. 10. 2019 (sobota) mobilní sběr nebezpečného odpadu.
Seznam stanovišť a časová rozmezí sběru.
TANVALD
9,00 – 9,10 hod.
9,15 – 9,25 hod.

ul. Radniční u bývalých skokanských můstků
křižovatka ul. Palackého a U Stadionu (parkoviště pod sportovní halou)

9,30 – 9,40 hod.
9,45 – 9,55 hod.
10,05 – 10,15 hod.

křižovatka ul. Popelnická a Vítězná
křižovatka ul. Na Balkáně a Příkrá
křižovatka ul. Vítězná a Lesní (u autobusové zastávky Světlá)

10,25 – 10,35 hod.

u školy

10,55 – 11,05 hod.
11,15 – 11,25 hod.

křižovatka ul. K Dubu a Kostelní
křižovatka ul. Údolí Kamenice a Valašská (u bývalé kovárny)

ŠUMBURK NAD DESNOU

ČESKÝ ŠUMBURK
HORNÍ TANVALD
ŽĎÁR

11,35 – 11,45 hod. u bývalé hasičské zbrojnice
11,50 – 12,00 hod. u střediska TS
Občané města Tanvaldu mohou ve stanovený čas do sběrného vozu bezplatně odevzdat
zejména následující druhy odpadů:
• rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn …..)
• zbytky barev, laků, nádoby a štětce se zbytky barev
• akumulátory a baterie všech druhů
• zbytky chemikálií (kyseliny a zásady, tmely, lepidla, fotoroztoky………..)
• prostředky na ochranu rostlin (pesticidy, herbicidy, insekticidy)………)
• olejové filtry, hadry znečištěné olejem, upotřebené oleje
• zářivky, úsporné žárovky, výbojky
• rtuťové teploměry a spínače
• kosmetika
• tlakové rozprašovače
• léky
• nádoby se zbytky škodlivin
Na sběrná místa je zakázáno odkládat odpad mimo stanovenou dobu.
Dále upozorňujeme občany, aby nenosili na stanoviště elektroodpad. Tento je možné
odevzdat vždy poslední sobotu v měsíci od 8,00 do 11,00 hodin v České ulici nebo si
objednat bezplatný odvoz větších elektrospotřebičů (televizory, radia, mrazáky, sporáky mikrovlnné trouby, myčky, pračky apod.) na tel. 483 369 554.
Drobné elektrospotřebiče (vysoušeče vlasů, varné konvice, žehličky, mixéry, radia,
přehrávače, kalkulačky apod.) je možné odkládat do kontejnerů na drobný elektroodpad. Baterie a malé akumulátory je rovněž možno odkládat do samostatného boxu
kontejnerů na drobný elektroodpad.

PŘIJATÉ TRANSFERY
na zajištění výkonu agendy sociálně právní
ochrany dětí				
+ 1.032.800 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
+ 812.800
Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
INZERCE
			
- 220.000 Kč
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na
výměnu dveří a instalaci dálkového ovládání v
budově č.p. 350, Krkonošská ul., Tanvald vstup
ze dvora do traktu lékařů a provést rozpočtové
opatření č. 68/2019:
VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ
+ 64.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA			
- 64.000 Kč
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na
pořízení vybavení pro pořádání kulturních akcí
města a na provedení dopravního značení v
Krkonošské ulici a na autobusové zastávce
Tanvald centrum a provést rozpočtové opatření
č. 69/2019:
VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ
+ 144.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 144.000 Kč
*RM rozhodla vypovědět Smlouvu pachtovní
uzavřenou dne 31.03.2016 ve znění dodatku
č. 1 ze dne 02.08.2018 mezi městem Tanvald a
panem Stanislavem Vlachem, IČO 151 66 104,
se sídlem Lísky 26, Všelibice.
*RM schvaluje záměr na výstavbu dobíjecích
stanic pro elektromobily na území města Tanvald
a ukládá odboru rozvoje a KV vypracovat do 30.
11. 2019 návrh realizace tohoto záměru.

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
INZERCE
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Informace, společenská rubrika, inzerce

Den zdraví pro město Tanvald
Dejte šanci svému zdraví! Srdečně
Vás zveme ve středu 16.října od 10
- 16. hodin na Den zdraví, který se
uskuteční v prostorách MCD Maják, U
školky 579, Tanvald Výšina.
Můžete se těšit na měření zdravotních
hodnot, měření tlaku a tuku, kosterní
svaloviny, BMI, hmotnosti, kyslíkové

saturace, Harvard step test, test životního stylu a individuální poradenství.
Závěrečná odpolední přednáška bude
od 17 hodin – téma: Rovnováha ve
výživě – harmonie v životě.
Přednáší Roman Uhrin, ředitel Centra
zdraví Eden, autor knih o zdraví,
poradce životního stylu.

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D.

Vás zve na promítání
Ještědský hřeben a okolí

V říjnu 2019
oslaví životní jubileum
Květoslava Kolmanová
Jiřina Plešingerová

Místo konání:
Hasičská zbrojnice dobrovolných
hasičů Tanvald Šumburk n. D.
- společenská místnost (nová
hasičárna)
Datum konání:
15. 10. 2019 v 15:00 hod.

Margareta Bělohradská

Na setkání se těší Pepa Joe Kuna

Irena Čivrná

Hana Mužíčková
Jaroslava Matoušková
Josef Smoleňák
Václav Kolomazník

Senior klub II.

Koncem září došlo na Horním Tanvaldě v blízkosti bývalé hasičárny k instalaci nových obytných buněk,
které se po napojení na potřebné sítě stanou novým zázemím pro činnost SDH Horní Tanvald.

Střípky z TABYSU:

Tanvald - Výšina

Miloslav Šlambora

Vás zve na přednášku
s Ing. Zdeňkem Svobodou
z nadace Lepší senior Praha
Téma: Mediální obezřetnost, kritické myšlení pro seniory

Jan Mrňák
Jaromír Drda
Jiří Vacek
Josef Malý

Místo konání:
MDC Maják, U Školky 579,
Tanvald Výšina
Datum konání:
Čtvrtek 3. 10. 2019, od 15:00 hod
Káva, čaj, něco sladkého, popovídáme....

Josef Zuzánek
Ladislav Koďousek

ě
S r de č n
ej e m e
bl a h o p ř m
ů
oslavenc

Srdečně zveme

Zdárně pokračují práce na zateplení objektu "Kamélie". Nově byla zahájena
výměna stoupaček v objektu Větrná 559
INZERCE

V návaznosti na Týden knihoven
připravil

Senior klub

Tanvald Šumburk n. D.
nový program a dne 16. října v 15
hodin zahájí svou činnost

CO JE NOVÉHO,
PANE STAROSTO?
I Váš starosta v našem vysílání!
Každý všední den v 15:30 hodin

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz
LetakA5-starosta-Liberec-final.indd 1

Hana Kobezdová

12.2.2019 7:31:26

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

LITERÁRNÍ KAVÁRNA.

5. Poradenský den

Na zahájení se představí dosud
málo známá spisovatelka Šárka
Danková, která se přijde podělit o
své cestovatelské a jiné zážitky.
Tato první akce se bude konat v
Městské knihovně, ale protože
její prostory nejsou nekonečné,
prosíme všechny zájemce o akci,
aby se v knihovně předem přihlásili.
Zveme všechny, kteří milují knihy,
nebojí se poznání a fantazie, aby
přišli, a při kávě, čaji nebo sklence
dobrého vína prožili hezké chvilky.
V budoucnu se můžete těšit na
další zajímavé osobnosti.
-ali-

Pomoc pečujícím a pozůstalým
Informační kampaň zaměřená na
rodiny a osoby dlouhodobě pečující
o své nejbližší.
Místo konání:
Mateřské a dětské centrum Maják,
Sídliště Výšina Tanvald
Datum konání:
pondělí 21. října 2019
od 10 do 12 hodin
Témata:
Krizové situace v rodinách
Péče a potřeby pečujících
Péče o pozůstalé
Na setkání se těší: Zdeněk Choura,
pracovník v sociálních službách,
lektor, odborný konzultant Klára
pomáhá z.s.

Klub zdraví Tanvald
Vás srdečně zve na setkání
s misionářem z Bangladéše,
ve středu 23. října od 16 hodin,
v prostorách Gymnázia Tanvald,
Školní 305, přízemí - učebna č. 3.
Přednáší MUDr. Milan Moskala,
který se stal záchranou pro mnohé.
Uslyšíte poutavé příběhy lidí, kteří
by tu již možná nebyli, kdyby...
Proč je jeho misie tak úspěšná?
Zajímavé vyprávění bude spojeno s
velkoplošnou projekcí.

INZERCE
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Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald
Říjnové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz,
Facebook: Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald
Úterý 1.10. Výchova dětí, možnosti a styly
Workshop zaměřený na komunikaci s dítětem a jeho pozitivní rozvoj. Vedou
Mgr. Pavlína Vodseďálková a budoucí psychoterapeutka Mgr. Petra Stěhulová.
Počet míst omezen, rezervace místa do 30. 9. nutná! Vstupné dobrovolné. Začínáme v 16:30 hod. Přihlášky přes e-mail nebo tel. 605 757 771
Čtvrtek 3. 10., 15 – 16 hod Senior klub II Výšina s Ing. Zdeňkem Svobodou z
nadace Lepší senior Praha. Téma: Mediální obezřetnost, kritické myšlení pro
seniory. Bude káva, čaj, něco sladkého, popovídáme....
Úterý 8. 10., 16 – 18 hod Po stopách rodiny. Zábavná výpravná hra pro rodiny
s dětmi v zahradě u centra, povídání o náhradní rodinné péči. Akce se koná v
rámci Týdnu náhradního rodičovství.
Středa 9. 10., 10 – 16 hod Den zdraví - Měření tlaku a tuku, hmotnosti, BMI, kosterní svaloviny, Harward step test, test životního stylu, individuální poradenství.
Středa 9.10. od 17 hodin Přednáška Rovnováha ve výživě – harmonie v životě.
Co dělat, aby nic nechybělo ani nepřebývalo. Přednáší Roman Uhrin
Čtvrtek 10. 10. Mýdlování - Přijďte si k nám společně s dětmi vyrobit mýdlo,
kterým můžete potěšit sebe či své blízké. Výroba jednoduchá, vše potřebné k
dispozici. Cena 10 – 20 Kč za kus (dle velikosti)
21. – 27. 10. Burza podzimního a zimního dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček.
31. 10. Dýňování. Přijďte si s námi vydlabat dýni. Přihlášky a objednání dýní na
tel. 605 757 771 do 24.10.
Datum a čas upřesníme u těchto akcí:
Včelky • Odpolední povídání pro rodiny s dětmi o včelkách s panem včelařem
Petrem Habou
Drakiáda u TOMky – upřesníme dle počasí, sledujte facebook a e-mail. S sebou buřtíky, ohýnek bude (odpoledne, víkend)
Připravujeme na listopad:
• Minidivadélko, workshop s Lenkou Hřibovou
• Workshop s psycholožkou a psychoterapeutkou na téma internet a technologie
• Senior klub na téma zdravověda
• Výroba svíček
• Výroba náramků z minerálních kamenů (víkend)
• Přednáška na téma Jak budovat rodičovskou autoritu (Zdeněk Okleštěk)
• Výroba adventních věnců
Pro aktuální informace sledujte náš web a facebook, případně si napište na e-mail mdc.majak@gmail.com, že chcete, abychom Vám posílali upozornění na
aktuální dění v Majáku.
PÉČE O PĚSTOUNSKÉ RODINY v MDC Maják, klíčoví pracovníci:
Mgr. Libuše Rydvalová, tel. 774 825 085, Bc. Andrea Josífková
pondělí, čtvrtek 8:30 – 11:00 hod.
Od ledna 2019 nabízíme možnost doučování dětí, především 1. a 2. stupně ZŠ.
Bližší informace u Věry Černé, tel. 734 754 654
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Středisko volného času Tanvald
Plavání - skupiny dle věku, čtvrtek 14:00-15:00, 15:00-16:00, bazén v Gymn.
Tnv
1000,-Kč/šk.r.
Volejbal - středa, pátek 14:00-16:00 hala Výšina Tanvald
1000,-Kč/šk.r.
Florbal - ZŠ Desná				
1000,-Kč/šk.r.
Taneční kroužek - ZŠ Desná			
1000,-Kč/šk,r.
Stolní tenis - středa 15:30-17:30, tělocvična Masarykovy ZŠ
1000,-Kč/šk.r.
Lyže běh - od 5 let, u Bobovky, pondělí, středa, pátek 15:00-16:00 500,-Kč/šk.r.
Turistika - Tanvald, Desná, víkendové výlety			
600,-Kč/šk.r.
Šachy - čtvrtek 14.30-16.00, SVČ Tanvald			 500,-Kč/šk.r.
Taneční - středa od 16:15-18.15, pátek od 15:00-18:00 skupiny dle věku 1000,-Kč/šk.r.
Irské tance - pro děti, čtvrtek 16:00-17:00, tělocvična ZŠ Šumburk 500,-Kč/pol.
Irské tance - pro dospělé, čtvrtek17:00-18:00, tělocvična ZŠ Šumburk 500,-Kč/pol.
Výtvarně-keramický - pro předškoláky, středa 16:30-17:30, SVČ Tanvald 1000,-Kč/šk.r.
Výtvarný - čtvrtek 14:00-15:30, SVČ Tanvald
1000,-Kč/šk.r.
Výtvarný speciál výtv.a řemesl. techniky - od 10 let, čtvrtek 16:00-17:30, SVČ
700,-Kč/pol.
Tiffany a mozaika - od 10 let, úterý 16:00-17:30, SVČ Tanvald
800,-Kč/pol.
Ruční práce - pondělí 14:00-15:30, vyšívání, tkaní, plstění...SVČ 1000,-Kč/šk.r.
Keramický pro mladší děti, po,út 13:45-15:00, SVČ Tanvald
800,-Kč/pol.
Keramický - pro starší děti, po 15:15-16:30, SVČ Tanvald
900,-Kč/pol.
Keramický - ZŠ Desná, pro starší děti , úterý nebo středa,ZŠ Desná 900,-Kč/pol.
Keramická přípravka - ZŠ Desná pro ml.děti, úterý nebo středa, ZŠ Desná 800,-Kč/pol.
Kutilský zač. - drobné řemeslné práce se základními nástroji, Út 14:00-15:30, SVČ
800,-Kč/pol.
PC kroužek - práce s fotografií, střih hudby, videa...úterý 17:00-18:00, SVČ
1000,-Kč/šk.r.
Divadelní - čtvrtek 15:30 -17:00, SVČ Tanvald
1000,-Kč/šk.r.
Drumbeny - skupinové ruční bubnování, čt 14:00-15:00, SVČ
800,-Kč/pol.
Rybářský - středa 15:00 – 17:00, 1x za 14 dní, SVČ		
600,-Kč/šk.r.
Logopedie - pondělí, středa dle dohody s logopedkami, SVČ
800,-Kč/pol.
Relaxační cvičení pro dospělé a seniory - Út 9:00-10:00 SVČ, Út 17:1518:15 ZŠ Sportovní Tanvald
600,-Kč/šk.r.
Klub volného času pro děti školního věku (stolní a deskové hry, soutěže,
tvoření), denně 12.00-17.00, SVČ Tanvald, jednorázový poplatek 20,-Kč.
Na 3. kroužek poskytujeme slevu 200,-Kč, při platbě je třeba na to upozornit.
Přihlašovat se můžete do všech kroužků buď osobně ve Středisku volného
času Tanvald nebo přes Klientské centrum na našich webových stránkách
www.svctanvald.cz .
Ve čtvrtek 10. a 17. října od 16:30 proběhne kurz Keramika pro dospělé.
Zájemci se mohou hlásit u Dany Humlové.
V úterý 8.10. od 9.30 se koná Pohár běžce Tanvaldu – atletický trojboj na
stadionu Výšina pro děti od předškolního věku do 5.tříd.
29.- 30.10. - Podzimní prázdniny:
Na úterý 29.10. plánujeme výlet do Trampolínové haly a Botanické zahrady v
Liberci.
Na středu 30.10. připravujeme “Zábavný den pro děti” v Klubu SVČ Tanvald.
Podrobné informace obdržíte na www.svctanvald.cz, Facebooku nebo
Středisku volného času Tanvald, tel.č. 778 158 035, 036, 037, 034.

ve

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

Městská knihovna Tanvald

MAJÁK PRO MARUŠKU VOTRUBOVOU
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 dvou pokladniček, které jsou umístěny ve městě:
• Barvy, laky, Žákova 144 •
Za jakýkoliv příspěvek srdečně děkujeme. Pro potvrzení o daru při větším obnosu nás kontaktujte na mdc.majak@gmail.com

Od 14.10.2019 do 18.10.2019 bude v naší knihovně probíhat celostátní akce
„Týden knihoven“, kterou tradičně vyhlašuje SKIP ČR. Naše knihovna se k
této akci připojila s následujícím programem.
Program:
- „ Krakonoš, Krkonoše a zvířátka“ setkání prvňáčků s českou spisovatelkou
Dankou Šárkovou, která představí dětem svou novu knihu Alenka a Krakonoš,
jež vyšla 4.9.2019.
- amnestie pro čtenáře, kteří mají doma knihy veeeeeelmi dlouho
- prodej vyřazených knih a časopisů
- vystavení průkazky pro nové čtenáře zdarma
- „ Minulost a současnost našeho kraje“ – výstavka titulů z našeho knižního
fondu ve vstupní části knihovny
„Co mě baví“ – blíží se výstava výrobků našich čtenářů, 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
listopadu ukázat návštěvníkům knihovny a svým blízkým , co Vás baví, nezapomeňte přinést svá dílka do 13.11.2019 k nám do knihovny.
Samotná výstava bude od 18.11. do 29.11. 2019.
„Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky.“
— Bernard Bolzano
pro všechny, kdo by chtěli udělat radost svým blízkým či přátelům, nabízíme
zhotovení dárkového čtenářského průkazu na rok 2020. Bližší informace se
dozvíte u pultu v Městské knihovně Tanvald.
„Knihy až do domu“ – již několik let provozujeme službu: „Roznáška knih do
domu“ pro naše čtenáře, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostat k nám
do knihovny. Knihy Vám přineseme dle Vašeho výběru vždy 2.pátek v měsíci.
Tato služba je zdarma. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na tel. : 483
369 650 nebo e-mail: knihovna@tanvald.cz.
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Kultura, inzerce

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní pořady v Kině Jas Járy Cimrmana na říjen 2019:
5. 10. SO 13:30 hod 51. ročník HAF 2019 (Humor v amatérském filmu)
Mezinárodní soutěžní přehlídka amatérských filmařů.
Soutěžní kategorie přehlídky jsou:
A/ filmy humorné a satirické do 15 minut
B/ filmy s neomezenou tematikou do 1 minuty (Minuta film)
C/ parodie na reklamu do 3 minut
Vstupné zdarma.
8. 10. ÚT 10 a 11:30 Cestopisná přednáška pro školy
17. 10. ČT 19:00 Norman Robins: Do hrobky tanečním krokem
Divadelní detektivní komedie o dvou dějstvích. Hraje Lučanský spolek divadelní L.S.D.
Vstupné: 60 Kč, pro majitele Senior pasu 40 Kč. Předprodej v pokladně kina
nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.cz nebo www.disdata.cz.

25. 10. PÁ 9:30 Podzimní pohádka aneb Skřítek Třešnička a červené jablíčko.
Divadelní představení pohádky pro děti MŠ a ZŠ. Hraje Liduščino divadlo z
Roztok u Prahy.
Vstupné: 30 Kč.
INZERCE

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
Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon

Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem v Shaunově zbrusu novém filmovém dobrodružství.
Podivná světla nad klidným městečkem Mossingham
oznamují příchod záhadného návštěvníka ze vzdálené
galaxie... zatím co na nedaleké farmě Mossy Bottom
Ovečka Shaun nic netuší, protože má plné ruce práce s
geniálními nápady, jak si vystřelit z farmáře a rozčílit Bitzera. Brzy však jedna rošťácká mimozemšťanka poblíž farmy havaruje. Shaun se rychle chopí nové příležitosti a
vyráží na intergalatickou misi na záchranu malé návštěvnice před ďábelskou vládní
organizací, která se jí snaží chytit a zneužít pro své nekalé cíle. Podaří se Shaunovi
a jeho stádu odvrátit Farmageddon na farmě Mossy Bottom? Držte si klobouky, vydáváme se na vzrušující, dojemné sci-fi dobrodružství z Mossy Bottom Farm až do
hlubokého vesmíru. Cesta tam vede skrz automyčku!

Poslední aristokratka

Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky
svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek
Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti
letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký
návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních
poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných.
Záležitosti spojené s navrácením majetku pro ně řeší právní zástupce Benda (Vojtěch Kotek). Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného
rozkladu, stranou veškerého společenského dění...

JOKER

Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) se
dlouho pohybuje na tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku klauna potuluje po
ulicích Gotham City a dostává se do konfliktu s brutálními
zloději. Pomalu se roztáčí spirála událostí dosahující hrozivých rozměrů. Všemi opuštěný Fleck se začne čím dál
více propadat do hlubin šílenství a postupně se mění v
ikonu zločinu...
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Sport

24. ročník Tanvaldského poháru je již minulostí.
Městský stadion Výšina se v sobotu
7. září proměnil v hasičský areál pro
soutěž v požárním útoku. Sbor dobrovolných hasičů Horní Tanvald ve
spolupráci s městem Tanvald pořádaly
již 24. ročník soutěže „O pohár starosty
města Tanvaldu“ a přivítali zde celkem
46 soutěžních družstev ve čtyřech
kategoriích.
Již po páté se tato soutěž pro hasičská
družstva konala na městském multi-

funkčním stadionu, za což patří velké
poděkování vedení města Tanvald,
vedení ZŠ Sportovní Tanvald a p. Karlu
Soldátovi.
Soutěž začala slavnostním nástupem
za účasti pochodu šesti vlajkonošů.
Zahájil jí starosta pořádajícího sboru
pan Karel Bukvic ml., starosta města
Tanvaldu Mgr. Vladimír Vyhnálek,
starostka Okresního sdružení hasičů
Jablonec nad Nisou Ing. Jiřina Brychcí

Foto Andrea Vavřichová

Minimuchovman
Již sedmým rokem pořadatelé z
TJ Tanvald, ZŠ Tanvald Sportovní a
SVČ Tanvald pořádají dětskou verzi
extrémního adrenalinového závodu
Muchovman. Ve čtvrtek 12. září se v
prostorách tanvaldského autokempu
sešlo přes 30 dětí, které si přišly zazávodit. V lezeckém úvazku vystartovaly
k lezecké stěně. Po vylezení a cinknutí
zvonečku na vrcholu stěny se spustily
zpět k zemi, sundaly úvazek a pokračovaly na stanoviště, kde měly zaparkovaná svá kola. Projely cyklistickou
sekci a na závěr je čekal terénní běh
v tanvaldské kotlině. Všichni účastníci
Minimuchovmana tradičně obdrželi
plastové medaile od firmy Titan
Multiplast, účastnické diplomy, občerstvili se sladkými koláči, jež napekly
maminky z oddílu lyžování TJ Tanvald.
Děkujeme všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu závodu a budeme se
těšit na další ročník.
Jana Tůmová

Foto Radek Luňáček
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a velitel stanice profesionálních hasičů
Jablonec nad Nisou mjr. Ing. Ladislav
Žák. Ti, zde přivítali 24 soutěžních
družstev v kategorii žen a mužů, včetně
polských kolegů, hasičů z Lubomierze.
Kategorii žen ovládly ženy z Olešnice
z okresu Semily, s časem 18,60 braly
zasloužené první místo z celkových 7
startujících družstev. Na místě druhém
se umístily ženy z libereckých Jeřmanic
s časem 19,86 a bronzovou příčku
vybojovaly ženy z SDH Pěnčín časem
20,81.
V kategorii mužů odstartovalo celkem
17 družstev a absolutním vítězem se
stali muži z Velkých Hamrů, kteří s
časem 14,94 brali nejcennější medaile
a na rok se stali držitelem putovního
poháru této soutěže. Na druhém místě
se umístili muži z Jirkova a třetí stupeň
vítězů patřil mužům ze Škodějova.
Foto
Odpolední část soutěže patřila dětským kategoriím. Na start se postavilo
celkem 13 družstev mladších žáků a 9
družstev starších žáků.
Z těch nejmladších účastníků soutěže,
kteří se radovali z prvního místa, bylo
družstvo z Bratříkova, s výsledným
časem 22,87 obhájili loňské prvenství. Druhé místo obsadilo družstvo z
Jabloneckých Pasek a třetí byl SDH
Tanvald Šumburk. Ve starších žácích
vybojovalo prvenství družstvo z SDH
Bratříkov s časem 19,83, stříbrné
medaile si odváželo družstvo z Lučan
a na třetí stupeň vítězů se postavilo
družstvo z Tanvaldu - Šumburku.
Na 24. ročníku Tanvaldského poháru
odstartovalo celkem 46 soutěžních

družstev. Pořadatelský sbor dobrovolných hasičů Horní Tanvald byl potěšen,
že se soutěž mohla opět konat na
městském stadionu a i přes nepřízeň
počasí jí navštívilo mnoho diváků.
A jak uvedl starosta pořádajícího sboru
a hlavní organizátor soutěže p. Karel
Bukvic ml.: “Soutěž takového rozsahu
se připravuje více jak dva měsíce, snažíme se, aby byli spokojeni jak všichni
závodníci, tak i diváci této akce. Velké
poděkování patří všem 58 sponzorům,
bez kterých by se tato akce nemohla
konat. Poděkování patří všem členům
sboru, pracovníkům technických služeb
města a ostatním dobrovolníkům, kteří
se podíleli na realizaci a průběhu
letošního 24. Ročníku Tanvaldského
poháru.“ Pořadatelé se už teď těší na
ročník 25. ročník, který se bude konat
12. září 2020.
Fotografie
najdete
na:
https://
karelbukvic.rajce.idnes.
cz/24._Rocnik_Tanvaldskeho_poharu/
K.B.

Foto Andrea Vavřichová

Pohár běžce Tanvaldu
Letos tomu bude 19 let, co trenéři a
nadšenci z tehdejší TJ SEBA Tanvald
dali hlavy dohromady a vzešel z toho
nápad v podobě celoročního seriálu
závodů Pohár běžce Tanvaldu neboli
„Boj o Maškovu vánočku“. Hlavní
myšlenkou bylo rozpohybovat dětskou
veřejnost a to se nám stále daří. Seriál
obsahuje celkem 9 závodů. Je určen
pro děti z mateřských školek až po
nejstarší 5. ročníky základních škol.
Dopolední závody, kam patří závody
v přespolním běhu, běhu do vrchu,
maratónu, jsou pro tanvaldské školky
a školy téměř povinné a na start každého ze závodů se postaví cca 400
dětí. Závody na běžkách, sjezdovkách,
závod na in line, cyklokros se konají v
odpoledních hodinách. Doufejme, že i v
letošním roce se nám podaří do závodů
zapojit co nejvíce dětí nejen z Tanvaldu,
ale i z okolních škol. Třeba se některé
děti nadchnout pro běh či jiné sportovní

odvětví natolik, že začnou navštěvovat
oddíl běžeckého lyžování nebo jiné
sportovní kroužky. Předem děkujeme
sponzorům, kteří nás dlouhé roky
podporují. Maškovo pekařství a jejich
výborné sladké pečivo, firma Titan
Multiplast a jejich originální plastové
medaile, finanční a materiální podporu
nám poskytuje firma 4Soft a město
Tanvald. Věřme, že i organizátoři
ze SVČ Tanvald, ZŠ Sportovní a TJ
Tanvald, budou s průběhem závodů
spokojeni. Jim patří největší dík.
Velkou zásluhu na obsazenosti závodů
mají rodiče a pedagogové, děkujeme.
Tak si ten letošní ročník PBT pojďme
společně užít. Odměnou nám třeba
bude úsměv na tvářích spokojených
dětí. Veškeré informace, propozice,
výsledky, fotografie najdete na www.
zstanvald-sportovni.cz či na www.tjtanvald.cz.
Jana Tůmová
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Ohlédnutí za příměstskými tábory v Majáku
Během letních prázdnin probíhaly
probíhají v Mateřském a dětském
centru MAJÁK, z. s., letní příměstské
tábory. Letos to byl již desátý ročník.
Tato služba pomáhá ve sladění pracovního a rodinného života rodin s malými
dětmi. Zajišťuje péči o malé děti v době
školních prázdnin, a to po dobu šesti
týdnů. Standardní program je od 7:30
hod. do 15:30 hod. s možností rozšířené otevírací doby od 6:00 hod. do
17:00 hod., která se v minulých letech
osvědčila a je využívaná. Součástí
každého týdne jsou 1-2 výlety, resp.
exkurze nebo workshopy. Každý týden
je tematicky zaměřený (např. Přírodou
krok za krokem, Sportovní hrátky, Týden

bezpečnosti, Šikulové atd.) a pro děti je
připravený aktivní program zaměřený
na jejich všestranný rozvoj, zábavné,
výukové a preventivní aktivity. Zajistí se
péče o děti z mateřských a základních
škol, vykonávání zaměstnání jejich rodičů
je potom mnohem snazší. Realizací
projektu je podpořeno cca 50-60 rodin
z Tanvaldska (některé opakovaně). Aby
služba byla pro rodiny dostupná, je její
financování podpořeno z Evropských
strukturálních fondů, projektem CZ.0
3.2.65/0.0/0.0/16_047/0009722. Blíže
na
http://www.mdcmajak.estranky.cz/
clanky/primestske-tabory/
Věra Černá, předseda MDC Maják

Pozvánka na fotbal
Fotbalový oddíl Tělovýchovná jednota Jiskra Tanvald si dovoluje Vás
pozvat na soutěžní utkání jednotlivých
kategorií, která se konají na městském
stadionu v následujících termínech:
I. „ Liga mistrů Jablonecka“ kategorie U7
– děti narozené v roce 2012 a mladší
dne 5.10.2019 od 9.30 hod.

II. okresní přebor mladší přípravky U9
29.09. od 10.00 hod , účastníci:
Tanvald, Lučany nad Nisou, Hodkovice,
Velké Hamry, Jablonec 2012
13.10. od 10.00 hod , účastníci:
Tanvald, Lučany nad Nisou, Rychnov,
Hodkovice, dívky FK Jablonec n.N.
20.10. od 10.00 hod , účastníci:
Tanvald, Lučany nad Nisou, Železný
Brod, Velké Hamry, dívky FK Jablonec
n.N.

III. okresní přebor starší přípravky U11
28.09. od 10.00 hod, účastníci:
Tanvald, Rychnov, Jenišovice, Velké
Hamry, Smržovka
12.10. od 10.00 hod, účastníci:
Tanvald, Rychnov, Jenišovice, Velké
Hamry, Desná
26.10. od 10.00 hod, účastníci:
Tanvald, Lučany nad Nisou, Smržovka,
Kokonín, Rychnov

IV. okresní přebor dospělých
05.10. v 15.30 hod Tanvald – Zásada
19.10. v 15.00 hod Tanvald – Mšeno
„B“
02.11. v 13.30 hod Tanvald - Kokonín

INZERCE

XAVER
A HOST

po–pá 13.00–14.00

Tanvald a okolí
107.9 FM | 102.3 FM | R-LBC
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