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www.tanvald.cz Základní umělecká škola Tanvald
 První a hlavní část oslav 70.výročí 
založení školy máme za sebou. Stále 
v nás doznívají vzpomínky na před-
stavení, které se uskutečnilo v sobotu 
9.listopadu v kině Jas v Tanvaldě. 
Zážitek to byl opravdu velký, nejen pro 
nás, ale i pro diváky, kteří plně zaplnili 
tanvaldské kino. Ještě dnes se nám 
dostává chvály, ještě dnes nám lidé 
děkují za krásný zážitek. Je to pro nás 
velká odměna za úsilí a energii, kterou 
jsme celému dni, a především jeho 
přípravám věnovali. 
A jak den oslav vlastně vypadal? 
Od dvou hodin odpoledne si mohli 
návštěvníci prohlédnout prostory nové 
budovy hudebního oboru. V půl páté 
začalo představení "70 letá ZUŠka 
vzpomíná …", které bylo koncipováno 
jako vzpomínkový večer na období, 
kterými škola prošla. Hudební a 
taneční čísla doplnilo vyprávění a pro-
mítání dobových fotografií. Pozváni byli 
absolventi, významní žáci a bývalí uči-
telé, zástupci města Tanvald i zástupci 
Libereckého kraje. Ti měli možnost se 
setkat na rautu po skončení předsta-
vení. Hlediště do posledního místečka 
zaplnili i rodiče, žáci a příznivci školy. 
Závěrečný dlouhotrvající potlesk sto-
jících diváků byl pro účinkující velkým 
zážitkem a poděkováním. 
Jednu část oslav máme za sebou, ale 
již nyní se vrháme do příprav druhé. A 
to "Ples města a přátel umění", který 
pořádáme spolu s městem Tanvald v 
sobotu 25.1. 2019 ve Sportovní hale 
Výšina. Přípravy jsou na začátku, 
ale již v tuto chvíli víme, že hrát bude 
Taneční orchestr Vladimíra Janského, 
Big Band ZUŠ a spolu s nimi si zazpívá 
i hlavní host večera Ondřej Ruml.
Oslavy nám zabírají mnoho času, ale 
nezapomínáme na to hlavní - na výuku, 
přípravu žáků na akce (v tuto chvíli pře-
devším adventní) a na soutěže. 

V sobotu 19. října se Eliška Studničková 
(vyučující Zuzana Schořovská) zúčast-
nila velmi prestižní Písňové soutěže 
Bohuslava Martinů v Praze, kde získala 
první místo, zvítězila ve své kategorii a 
odvezla si cenu poroty za interpretaci 

písně Bohuslava Martinů Sen Panny 
Marie. Elišce, paní učitelce i korepeti-
toru Petru Tomešovi moc děkujeme a 
gratulujeme.

Petra Jedličková Šimůnková

Vánoční stromy se rozsvítí 
v Tanvaldě na centrálním parkovišti 

v sobotu 30. 11. 2019 v 16,30 
hodin a u pomníku na Horním Tan-

valdě 1. 12. 2019 v 17 hodin.

Jednání zastupitelů města
se uskuteční v úterý

17. prosince od 17 hod. ve velké
zasedací místnosti radnice.

V pondělí 9. prosince 2019 
proběhnou pravidelné 

prodejní trhy na centrálním 
parkovišti.

Vážení a milí čtenáři Tanvaldského 
zpravodaje, dovolte mi, abych vám 
srdečně popřál šťastné svátky 
vánoční a příjemné chvíle strávené 
v kruhu nejbližších.

Vladimír Vyhnálek, starosta

UPOZORNĚNÍ!
I.C.E. karty (Obálky pro důchodce) 
pro případ naléhavé pomoci jsou 
zdarma k dispozici v Infocentru 

Tanvald.

Vážení a milí dopisovatelé a příz-
nivci našeho zpravodaje,

dovolujeme si vás upozornit na 
uzávěrku lednového čísla Tanvald-
ského zpravodaje, která z důvodu 

vánočních svátků bude v pátek 
6. prosince ve 12 hodin. Našim 
čtenářům přejeme krásné prožití 

vánočních svátků a poklidný vstup 
do nového roku 2020.

-red-
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Besedy se starostou
 V listopadu proběhla série setkávání 
občanů se starostou a vedením města. 
Starosta informoval o dění ve městě 
nejen v tomto roce, ale i o akcích a 
investicích, které nás čekají příští 

rok. Občané se dozvěděli spoustu 
zajímavých informací, na které mohli 
neprodleně reagovat.

-red-

Slavnostní položení věnce 
u pomníku T. G. Masaryka 

 U příležitosti 101. výročí Dne vzniku 
samostatného československého státu 
v roce 1918 proběhlo v pátek 25. 10. 
2019 u pomníku T. G. M. na Šumburku 
slavnostní položení věnce. Tohoto aktu 

se zúčastnila místostarostka Daniela 
Šebestová, vedoucí kulturní kanceláře 
Petr Hampl a členové SDH Šumburk.

-red-

Foto Vlaďka Koďousková

Chci se stát 
náhradním rodičem

Foto Vlaďka Koďousková

Ve sportovní hale v prosinci vyrostla velká horolezecká stěna. Více v dalším TZ.

V době uzávěrky byly práce na kanalizaci ve Vítězné ulici v plném proudu.

Změna místních vyhlášek
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:
- pro rok 2020 se mění sazba poplatku na výši 660 Kč za kalendářní rok/
poplatník
- splatnost poplatku zůstává stejná, tj. poplatek je splatný ve dvou stejných 
splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného 
kalendářního roku.
Poplatek za psa v roce 2020 proti předchozímu roku
Pro rok 2020 se mění sazba poplatku za jednoho psa, jehož držitelem je 
osoba starší 65 let 200 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 
65 let   300 Kč
Od poplatků ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, 
osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle 
zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP 
nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, 
osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost 
držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů 
od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
NEPLATÍ již sazba poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu.

-MěÚ-    
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Vítání občánků v obřadní 
síni tanvaldské radnice

 Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 jsme v 
obřadní síni tanvaldské radnice přivítali 
20 nových občánků města Tanvald. 
Slova se při této významné a slav-
nostní události ujal starosta Vladimír 
Vyhnálek. Ke gratulaci se připojila i 
matrikářka Eva Fidrová a za KPOZ 
Ivona Pavelková s malým dárkem. Děti 
z mateřské školky Radniční přispěly 
milým vystoupením. Všem rodičům 

gratulujeme a miminkům přejeme 
hodně zdraví a spoustu radostných 
chvil. 
Fotografie z vítání občánků jsou při-
pravené k vyzvednutí ve firmě FOTOS 
TANVALD, Krkonošská 181 (u odbočky 
k Penny). www.fotos-tanvald.cz

-red-

Učíme se podnikat

Foto Martin Jakoubek

INZERCE

Den otevřených dveří na Gymnáziu a OA Tanvald
2. 12. 2019 od 16. hodin

 V učebnách gymnázia pro vás žáci a vyučující jako 
každý rok připraví ukázky k různým předmětům.
O pokusech, kvízech, testech, prezentacích, pěveckém 
vystoupení, časovém harmonogramu a možnosti promluvit si s 
výchovným poradcem a ředitelem o studiu budete informováni 
u vchodu a pak už se můžete rozběhnout po budově podle 
vašeho výběru. 
Jste srdečně zváni, přijďte se podívat, + poučit, vyzkoušet vaše 
znalosti, podívat, co dokážou vytvořit žáci od primy po oktávu.

Srdečně zve vedení školy  

Foto Martin Jakoubek

 Pilně se připravujeme na malý 
vánoční jarmark, který bude vyvr-
cholením naší spolupráce s Českou 
spořitelnou. Díky ní se účastníme 
projektu Abeceda peněz, jehož účelem 
je především podpořit finanční gramot-
nost nejmladší generace. Děti se zde 
přirozenou cestou učí pracovat s eko-
nomickými pojmy, jako jsou náklady, 
marže, zisk... 3. prosince se na Vás 
těšíme!

4.B Masarykovy školy + Milena Šostková
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Danka Šárková 
s Krakonošem v knihovně

 Třetí týden v říjnu se v tanvaldské 
knihovně konala celostátní akce 
„Týden knihoven“, kterou každoročně 
vyhlašuje SKIP ČR.  V rámci tohoto 
„Týdne“ k nám přijela známá spiso-
vatelka společenských románů pro 
dospělé Danka Šárková. Tentokrát 
však představila svou prvotinu pro děti: 
Alenka a Krakonoš, kterou křtila o den 
dříve v knihovně v Jablonci n.N. V sálku 
již na ni netrpělivě čekali prvňáčci ze 
základních škol v Tanvaldu.  V průběhu 
besed se děti seznámily se životem v 

Krkonoších, poslouchaly ukázky z nové 
knížky, ptaly se a živě rozmlouvaly s 
paní Dankou. Nad besedami bděl duch 
Krkonoš, sám Krakonoš, který si lebedil 
usazený mezi knížkami. Spisovatelka 
všechny děti tak zaujala, že se na 
konci nikomu nechtělo odejít. Vždyť to 
také bylo pro ně první setkání s živou 
spisovatelkou a pro mnohé také první 
návštěva knihovny.

Valentyna Scheibe 

 17. listopad, Den boje za svobodu 
a demokracii a Mezinárodní den 
studenstva, se letos nesl ve znamení 
oslav 30. výročí sametové revoluce. 
Té revoluce, kterou odstartovali v roce 
1989 na Národní třídě studenti a která 
přinesla demokracii do tehdejšího soci-
alistického Československa. 
My dospělí, jsme euforii listopadových 
událostí prožili na vlastní kůži. Jak ji ale 
přiblížit dnešním dětem? Pokusili jsme 
se o to prožitkovým učením v rámci 
projektového dne. 
Na úvod nechyběla prezentace mapu-
jící poměry v Československu od roku 
1948 až do devadesátých let minulého 
století. Během této prezentace jsme si 
všichni zazpívali Masarykovu oblíbe-
nou „Ach synku, synku“. Píseň, kterou 
mimo jiné zpívali studenti i v roce 1989. 
A pokud si vzpomínáte na „placky OF“, 
které před 30 lety nosil na svém oble-
čení snad každý, je vám jasné, že i ty 
jsme si museli vyrobit. Hned na prvním 
stanovišti odzvonilo vládě jedné strany. 
Klíče tady totiž byly hlavním tématem, 
ať už se týkaly zručnosti, tvořivosti, 
nebo hrátek s významem slova klíče. 
Další zastávka, tentokrát jazyková, pro-

věřila znalosti slovenštiny a připomněla 
rozpad Československa. Poté došlo na 
tisk nových porevolučních poštovních 
známek a český lev se tu zabalil do 
hřívy z tolikrát zmiňovaného sametu. 
Finanční gramotnost si prověřili žáci při 
počítání se starými i nynějšími mincemi 
a bankovkami. Velikou zručnost pak 
prokázali všichni při šití státní vlajky. I 
ti nejmenší si vlaječku dokázali nejen 
sami sestavit, ale s malou pomocí paní 
učitelky dokonce sešít na šicím stroji. 
Na šesté zastávce na žáky čekali prezi-
denti, na ty starší i malý dějepisný test. 
A na závěr mělo své místo samozřejmě 
i učivo občanské výchovy, vlastivědy či 
prvouky, když si žáci připomínali státní 
symboly a sestavovali text naší hymny. 
Doufáme, že si děti z projektového 
dne odnesly nejen vlaječky, ale hlavně 
zážitky i vědomosti. Při závěrečné 
lidské trikolóře a Modlitbě pro Martu 
vypadaly spokojeně. Ve škole si žáci 
utvářejí vztah sami k sobě, k ostatním 
lidem i ke své vlasti. Snažme se tedy, 
aby mohli říct, že jsou hrdí na to, že 
jsou občany České republiky.

-zshortan-

ZŠ Horní Tanvald - Projektový den 
k 30. výročí sametové revoluce

 Stalo se již tradicí, že se v tan-
valdské knihovně pořádají výstavy 
neziskových organizací působících v 
sociální sféře našeho regionu. Letos 
se našim návštěvníkům jako první 
představila Společnost Dolmen, z.ú. z 
Liberce. S jejich výrobky se setkáváme 
pravidelně již několik let, každá jejich 
výstava je jedinečná, stále nás pře-
kvapují novými nápady. I tento rok si k 
nám klienti sociálně terapeutické dílny 

spolu s terapeuty udělali výlet. V sálku, 
kde byly instalovány jejich výrobky, se 
klienti setkali se čtenáři, kteří si přišli 
výstavu prohlédnout. Bylo to velmi 
příjemné oboustranné setkání, které 
udělalo radost všem. Návštěvu v naší 
knihovně zakončili sladkou tečkou v 
podobě malého pohoštění a příslibem, 
že příští rok na nás nezapomenou. 

Valentyna Scheibe 

Společnost Dolmen v knihovně

 V říjnu se konala první akce Literární 
kavárny, kde se představila mladá spi-
sovatelka Danka Šárková. Beseda s ní 
byla velice zajímavá. 
Další akcí Literární kavárny bude 
představení autorky amatérského 
filmu o Boženě Němcové paní Markéty 
Ježkové a promítnutí tohoto filmu.

Přesný termín bude uveden v ledno-
vém čísle Tanvaldského zpravodaje. 
Pravděpodobně to bude některá středa 
v lednu.
Sledujte TZ a potom se nezapomeňte 
včas přihlásit v knihovně, počet divác-
kých míst je omezen.

-ali-

Navštivte Literární kavárnu!

 K rozvíjení dovedností žáků I. stupně 
základních škol, které budou potře-
bovat v dalším životě, pořídila Místní 
akční skupina Rozvoj Tanvaldska z.s. 
dva balíčky pomůcek pro rozvoj kompe-
tencí dle STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics). Každý 
balíček obsahuje mimo jiné 10 tabletů, 
výukovou stavebnici se senzory a 
softwarem pro programování, robotiku 
a podporu logického myšlení. Cílem je 
poskytnout ucelené řešení přinášející 
školám mobilní dotyková zařízení, 
výukové aplikace, příslušenství a také 
pomoc při využívání moderních pomů-
cek ve výuce. 
Mateřské školy zase budou moci využít 
jeden balíček vytvořený pedagogicko 
– psychologickou poradnou STEP 
určený pro posouzení školní zralosti 
dítěte. Nástroj vyvinutý pro pedagogy 
MŠ umožní posuzování úrovně v sedmi 

základních oblastech vývoje dítěte. 
Tento interaktivní nástroj propojuje 
dřevěné pomůcky (kostky, hlavolamy, 
geometrické tvary…) s pracovními a 
diagnostickými listy a výukovou table-
tovou aplikací.
Balíčky těchto výukových technologií 
budou sdíleny školami v ORP Tanvald, 
které o ně projeví zájem. V průběhu 
prosince 2019 se uskuteční školení 
pedagogických pracovníků zaměřené 
na seznámení se s ovládáním a mož-
nostmi, jak vybavení použít ve výuce. 
Následovat pak bude ukázková hodina 
přímo ve škole.
Vybavení bylo pořízeno v rámci reali-
zace jedné z klíčových aktivit projektu 
„MAP Tanvaldsko II“.
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0
.0/0.0/17_047/0011083

-red-

Balíčky ICT pro školy.
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ADAPTAČNÍ KURZ KVINTA 
Gymnázium Tanvald (7. – 9. 10. 2019)  Každé roční období je i ve škole 

spojeno s řadou rozmanitých aktivit. 
Prvnáčci využili podzim a jeho proměny 
víceméně v každém předmětu, o mate-
matice počítali kaštany, listy, ořechy, o 
výtvarce obtiskávali listy, v hodinách 
hudební výchovy zpívali a hráli pod-
zimní písničky a pohádky, ochutnávali 
ovoce, oblékali se do barev podzimu 
a hravou formou se dozvěděli spoustu 
nových a zajímavých informací. V dru-
žině a dalších třídách se děti věnovaly 
podzimnímu vyrábění a vaření. Třeťáci 
zase vyrazili na houby, nejen je sbírat, 
ale i poznávat. Během přednášky 
místního mysliveckého sdružení se 
prvostupňové děti dozvěděly mnoho 
zajímavého o lesní zvěři. Sportovkáři 
využili nádherného slunečného 
podzimu k tělocvikům na kole, které 
zejména sedmákům posloužilo ke 
zdokonalení techniky a zvýšení fyzičky. 

V osmičce je čeká cyklistický kurz po 
Jizerkách. Vybraní atleti reprezentovali 
naši školu na krajském finále v atle-
tickém čtyřboji v Turnově. Deváťáci 
se zúčastnili podzimního veletrhu 
vzdělávání a pracovních příležitostí 
EDUCA v Liberci, jež jim má pomoci 
při výběru budoucí školy či učiliště. 
Do Liberce se vydali nejen deváťáci, 
šesťáci přijali účast na zajímavém a 
poučném projektu „Mapy kolem nás“. A 
už tu byl Halloween. Tento anglosaský 
lidový svátek si připomněla řada tříd 
a dětí ve školní družině. Páťáci měli 
možnost na vlastní oči vidět památky 
Prahy, které znají pouze z učebnic 
vlastivědy. Učitelé si podzim zpestřili 
pedigem - pletením košíků. Překrásný 
letošní podzim si děti na ZŠ Sportovní 
se svými učiteli náramně užily.

Jana Tůmová

Podzim na Sportovce
 V pondělí 7. 10. jsme zahájili 
adaptační pobyt, který pro nás zorga-
nizovali „Foxíci“. Jedná se o dva mladé 
muže, kteří vystudovali v Olomouci 
zážitkovou pedagogiku a připravili 
nám v krásném prostředí Jizerských 
hor velmi pestrý program. Byli jsme 
ubytováni v Penzionu pod Severákem, 
a pokud nám to dovolilo počasí, část 
aktivit se odehrávala venku. Cílem 
kurzu bylo vytvoření dobré atmosféry 
v nově vzniklém kolektivu a vzájemné 
poznávání žáků mezi sebou. Kromě 
seznamovacích her byly zařazeny 
také sportovní aktivity, hry na stme-
lení kolektivu, dramatická výchova 
i vědomostní soutěže. Studenti byli 
ubytováni většinou ve čtyřlůžkových 

pokojích, v ceně kurzu byla zahrnuta 
plná penze a obousměrná doprava 
objednaným autobusem. Přestože 
nám příliš nepřálo počasí, kurz svůj 
účel splnil, aktivity byly koncipované 
tak, aby všichni kooperovali se všemi a 
zapojena byla i třídní učitelka.  Tři dny 
uběhly velmi rychle a od čtvrtka nás 
čekala standartní výuka.
Po návratu do školy jsme se třídou pro-
vedli hodnocení kurzu a také sebere-
flexi. Z ohlasů žáků vyplynulo, že se jim 
pobyt líbil, pozitivně hodnotili program i 
chování instruktorů, negativně zimu na 
pokojích a nedostatek volného času.

Třídní učitelka Mgr. Kateřina Bendová

VV

 

Prodej vánočních stromků 
od úterý 3. prosince 2019.
Tanvald „U myší díry“ (u viaduktu)

Info: tel. 606 949 912

INZERCE

Vánoční 
program

Srdečně Vás zveme na

(So) 14. 12. 2019  17:00 hod.
kostel Tanvald 
Šumburk nad Desnou
Wolkerova 378

provázený písněmi  
a příběhem Vánoc

www.klubzdravitanvald.cz | životazdravi.cz
Vstupné dobrovolné

info: 775 232 632 | Pořádá Církev Adventistů sedmého dne
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
dne 09.10.2019 

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

Sobota 30.11. Rozsvěcení  vánočního 
stromu v Tanvaldě v 16.30
Neděle 1.12. Rozsvěcení vánočního 
stromu v Desné 16.00
Úterý 10.12. Žákovský koncert, 
Koncertní sál ZUŠ 17.00
Čtvrtek 12.12. Vánoční koncert pěvec-
kých sborů Hlásky a Melodia - kostel 
sv. Václava Velké Hamry, 17.30

Pátek 13.12. Vánoční večírek Big 
Bandu - Koncertní sál ZUŠ, 18.00
Středa 18.12. Žákovský koncert, 
Koncertní sál ZUŠ, 17.00
Čtvrtek 19.12. Vánoční koncert pěvec-
kých sborů Hlásky a Melodia - kostel sv. 
Františka z Assisi, Tanvald - Šumburk, 
18.00

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 09.10.2019 
*RM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti 
mezi městem Tanvald a Českou telekomunikační 
infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 
2681/6, Žižkov, Praha 3, týkající se stavby 
komunikačního vedení pod označením „16010-
039980 RVDSL1621_C_L_TANV4_MET“ na 
části pozemkové parcely č. 519/2 v katastrálním 
území Tanvald, podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem 
Tanvald a p. K. o prodeji pozemkové parcely 
č. 787/13 (ostatní plocha – neplodná půda) o 
výměře 1509 m2 v katastrálním území Šumburk 
nad Desnou podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje kupní smlouvu  mezi městem 
Tanvald a manželi  D. o prodeji části pozemkové 
parcely č. 2385/1 (trvalý travní porost) 
v katastrálním území Šumburk nad Desnou, 
označené podle geometrického plánu č. 1101-
264/2019 ze dne 29.07.2019 jako pozemková 
parcela č. 2385/7 (trvalý travní porost) o výměře 
40 m2 podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem 
Tanvald a sl. M. a p. M. o prodeji části 
pozemkové parcely č. 851/1 (trvalý travní porost) 
v katastrálním území Šumburk nad Desnou, 
označené podle geometrického plánu č. 1099-
209/2019 ze dne 18.06.2019 jako pozemková 
parcela č. 851/3 (trvalý travní porost) o výměře 
304 m2  podle předloženého návrhu.
*RM souhlasí s ukončením  Smlouvy o 
pronájmu nebytových prostor umístěných 
v budově č.p. 650, ul. Pod Špičákem, Tanvald 

v Motocyklovém a sportovním areálu, 
autokempu Tanvaldská kotlina uzavřené mezi 
městem Tanvald a Trialsportem v AČR Tanvald, 
se sídlem Krkonošská 199, Tanvald dne 
01.05.2008, dohodou ke dni 30.04.2020.
*RM rozhodla  pronajmout  Víceúčelový areál 
– autokemp  Tanvaldská  kotlina  jedinému 
žadateli NORTH BIKE CLUB, spolek, se sídlem 
Pražská 608/109, 466 01 Jablonec nad Nisou, 
zastoupenému panem Janem Němcem na 
dobu určitou od 01.11.2019 do 31.10.2020.
*RM projednala žádost spolku Víla Izerína 
o finanční dar na pořádání Dětského dne s 
vílou Izerínou na Jizerce, rozhodla schválit 
poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč, 
provést rozpočtové opatření č.78/2019 a 
schválit Darovací smlouvu č. 39/2019 mezi 
městem Tanvald a spolkem Víla Izerína, se 
sídlem Komenského 1209, Smržovka dle 
předloženého návrhu.
*RM schvaluje zpracování Plánu rozvoje sportu 
města Tanvald zapsaným spolkem MAS Rozvoj 
Tanvaldska, se sídlem Jiřetín pod Bukovou 103, 
468 43  Jiřetín pod Bukovou.
*RM schvaluje služební cestu starostovi 
Mgr. Vladimíru Vyhnálkovi dne 15.10.2019 
do Berlína za účelem  návštěvy a jednání ve 
Spolkovém sněmu na základě pozvání poslance 
Spolkového sněmu, člena rozpočtového výboru 
a podvýboru pro záležitosti Evropské unie pana 
Volkmara Kleina. V rámci návštěvy Spolkového 
sněmu se uskuteční setkání se starostou 
a dalšími představiteli partnerského města 
Wittichenau. 

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
dne 21.10.2019 

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 21.10.2019 
*RM rozhodla schválit pokračování výstavby 
zázemí pro spolkovou činnost SDH Horní 
Tanvald a provést rozpočtové opatření č. 
79/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ  
- 50.000 Kč

ROZPOČTOVÁ REZERVA  
 - 115.000 Kč 
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
zázemí pro spolkovou činnost SDH Horní 
Tanvald + 165.000 Kč

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
dne 23.10.2019 

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 23.10.2019 
*RM vydává záměr na prodej částí pozemkové 
parcely č. 237/1 (trvalý travní porost) o celkové 
výměře 2101 m2 v katastrálním území Tanvald 
následovně:
a/ část o výměře cca 1000 m2 manželům S.
b/ část o výměře cca 1101 m2 manželům D.
*RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene – služebnosti 
inženýrské sítě ve prospěch firmy Teleflexis 
s.r.o., se sídlem Krkonošská 84, Tanvald podle 
předloženého návrhu Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
a o právu provést stavbu pod označením OK 
Tanvald I. na části pozemkových parcel č. 
375/103, č. 375/104, č. 375/16, č. 375/155, 
č. 409/3, č. 1926/2 vše v katastrálním území 
Tanvald;
2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě a o právu provést 
stavbu mezi městem Tanvald a firmou Teleflexis 
s.r.o., se sídlem Krkonošská 84, Tanvald podle 
předloženého návrhu, týkající se stavby pod 
označením OK Tanvald I. na části pozemkových 
parcel č. 375/103, č. 375/104, č. 375/16, č. 
375/155, č. 409/3, č. 1926/2 vše v katastrálním 
území Tanvald.
*RM souhlasí s návrhem úpravy parkování 
v ul. Protifašistických bojovníků, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou a s tím související 
úpravou provozu v této ulici od 01.05.2020. 
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky 
na vypracování návrhu dopravního řešení a 
provést rozpočtové opatření č. 80/2019:

VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ  
+ 12.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA    
  - 12.000 Kč 
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
81/2019 spočívající v uvolnění prostředků na 
pokrytí energií a služeb v bytových domech č. 
p. 593 a č. p. 614 a zapojení příjmů z plateb za 
služby nájemníky:
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   
 + 177.177 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ  
+ 177.177 Kč
*RM rozhodla pronajmout bytovou jednotku 
č. 26/304, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 
593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou na 
dobu určitou do 30.04.2020.
*RM schvaluje Dohodu o spolupráci při tvorbě 
žádosti o poskytnutí dotace na rozvoj sociálních 
služeb mezi městem Tanvald a Oblastní 
charitou Most, se sídlem Petra Jilemnického 
2457, Most dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 83/2019, které spočívá v přijetí a odeslání 
nevyčerpaných dotačních prostředků Základní 
školy Tanvald, Sportovní 576 na základě 
podaného finančního vypořádání:
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
vratka dotace od ZŠ Tanvald, Sportovní 576 
273.873,60 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
vratka dotace od ZŠ Tanvald, Sportovní 576 

273.873,60 Kč
*RM souhlasí s pokácením 4 ks lípy a 1 ks 
smrku nacházejících se na zahradě mateřské 
školy v Radniční ulici, na pozemkové parcele 
č. 265/24 v kú. Tanvald s tím, že dřevo bude 
použito pro potřeby města nebo prodáno dle 
platného ceníku.
*RM souhlasí s pořádáním a provozováním 
trhů na centrálním parkovišti v roce 2020 paní 
D., a to vždy jedenkrát za měsíc, od dubna do 
prosince.
*RM projednala bez připomínek návrh 
ředitelky Mateřské školy Tanvald, U Školky 579
na přerušení provozu mateřské školy v závěru 
roku 2019, od 23.12.2019 do 03.01.2020.
*RM schvaluje Smlouvu příkazní mezi městem 
Tanvald a Ing. Luďkem Suchomelem, MBA, 
Sportovní 78, 468 51 Smržovka na zajištění 
dotačního managementu a výběrového řízení 
na zhotovitele stavby pro projekt „Vyhlídka nad 
Tanvaldem“ dle předloženého návrhu. 
*RM schvaluje Smlouvu příkazní mezi městem 
Tanvald a Ing. Luďkem Suchomelem, MBA, 
Sportovní 78, 468 51 Smržovka na zajištění 
dotačního managementu a výběrového řízení na 
zhotovitele stavby pro projekt „Stavební úpravy 
Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě na 
bezbariérový přístup“ dle předloženého návrhu. 
*RM schvaluje Smlouvu příkazní mezi městem 
Tanvald a Ing. Luďkem Suchomelem, MBA, 
Sportovní 78, 468 51 Smržovka na zajištění 
dotačního managementu a výběrového řízení 
na zhotovitele stavby pro projekt „Rozvoj 
komunitního centra Kotva pro děti a mládež 
v Tanvaldu“ dle předloženého návrhu. 
*RM schvaluje:
1/ vstup do projektu Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR: „ Implementace politiky 
stárnutí na krajskou úroveň“;
2/ uzavření spolupráce s Ministerstvem práce 

a sociálních věcí ČR a následnou distribuci 
seniorské obálky dle předloženého návrhu;
3/ tisk 1000 ks seniorských obálek v hodnotě 
7.018 Kč.
*RM rozhodla změnit své usnesení č. 
277/18/2019 ze dne 09.10.2019 následovně:

1/ *RM rozhodla uzavřít Smlouvu o 
provozování autokempu ve víceúčelovém 
areálu – autokempu Tanvaldská kotlina mezi 
městem Tanvald a jediným žadatelem NORTH 
BIKE CLUB, spolek, se sídlem Pražská 
608/109, Jablonec nad Nisou na přechodnou 
dobu od 01.11.2019 do 31.12.2019.
2/ *RM rozhodla uzavřít Smlouvu o 
nájmu bufetu s terasou a sportbarem ve 
Víceúčelovém areálu – autokempu Tanvaldská 
kotlina mezi městem Tanvald a jediným 
žadatelem NORTH BIKE CLUB, spolek, 
se sídlem Pražská 608/109, Jablonec nad 
Nisou na přechodnou dobu od 01.11.2019 do 
31.12.2019.
3/ *RM rozhodla pronajmout Víceúčelový 
areál – autokemp Tanvaldská kotlina jedinému 
žadateli NORTH BIKE CLUB, spolek, se sídlem 
Pražská 608/109, 466 01 Jablonec nad Nisou, 
zastoupenému panem Janem Němcem na 
dobu určitou od 01.01.2020 do 31.10.2020.
*RM schvaluje program zasedání 
zastupitelstva města dne 13. 11. 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 

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne 
06.11.2019 

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 06.11.2019 
*RM vydává záměr na prodej pozemkové 
parcely č. 729/7 (trvalý travní porost) o 
výměře 1827 m2 v katastrálním území Tanvald 
manželům K. za účelem stavby rodinného 
domu.
*RM:
1/ schvaluje kupní smlouvu č. 9899/ULB/2019 
mezi městem Tanvald a Českou republikou 
– Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, Praha 2 týkající se výkupu 
pozemkové parcely č. 537/20 (ostatní plocha – 
neplodná půda) o výměře 384 m2 v katastrálním 
území Tanvald za kupní cenu ve výši 19.980 Kč;
*RM vydává záměr na prodej pozemkové 
parcely č. 1969/3 (trvalý travní porost) o 
výměře 72 m2 v katastrálním území Šumburk 
nad Desnou včetně podzemní požární nádrže 
manželům Š.

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

Vánoční koncerty ZUŠ Tanvald
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V prosinci 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!)

Johana Palová 
Jarmila Seidlová

Dagmar Votočková
Irena Řízková

Zdenka Štanderová
Antonín Kraus

Jarmila Lhotová
Jaromír Blažek

Annelie Danielisová
Stanislav Michal
Libuše Patková

Josef Vedral
Eva Hozáková
Josef Daučík

Lidmila Hamplová
Eva Mojšová
Zdeněk Žák

Jana Kováčová
Miroslav Galli

Margita Kracíková
Vlastimil Rygl

Jiří Koňák

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D. 

Vás zve na
Vánoční setkání a zpívání koled 

s našimi nejmenšími z MŠ 
Šumburk n. D. 

a MUDr. T. Drobníkem
Místo konání: Dům pro seniory 

Šumburk nad Desnou 593,Tanvald, 
- společenská místnost

Datum konání:
17. 12. 2019 v 15:00 hod.

Těšíme se na setkání

Blahopřání ke 
zlaté svatbě

 Padesát let společného života osla-
vili koncem října manželé Jindřich a 
Karla Kuklovi, občané města Tanvald. 
K jejich významnému dni jim s malým 
dárečkem a kytkou přišla popřát paní 
Iva Pavelková, členka Komise pro 
občanské záležitosti města Tanvald.
Svoji "Zlatou svatbu" oslavili manželé 
v rodinném kruhu a my se připojujeme 
s přáním všeho nejlepšího do druhé 
společné padesátky.

-red-

PŘEDVÁNOČNÍ SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ 
aneb „Prolínání generací“

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Výšina zve širokou veřejnost na 
VÁNOČNÍ ODPOLEDNE 
s dětmi z mateřské školy 

KDE?  Přilehlá zahrada s altánem 
Senior klubu Výšina, U Školky 579

KDY?  Ve čtvrtek 12. 12. od 15:00 hod.
Pitný režim zajištěn, 

něco sladkého k tomu.
U Školky 579, Tanvald Výšina

Padesát let společného života, 
to už stojí za oslavu!

Pořadatelé ze Senior klubu, ZŠ Tanvald, Sportovní a SVČ Tanvald pro Vás 
připravili sportovní odpoledne, kde si můžete poměřit síly v 10 sportovních 
disciplínách a hlavně si užít předvánoční atmosféru nejen pečením cukroví a 
gruntováním, ale i sportováním.

MÍSTO: Sportovní hala v Tanvaldě
TERMÍN: sobota 14. prosince 2019, začátek v 15:00 hod.
SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ: každý účastník soutěží sám za sebe (kat. nad 60 
let a kat. nad 70 let)
DISCIPLÍNY: lukostřelba, bolloball, běh s tenisovou raketou a míčkem, košíko-
vá, florbal, kuželky, kroužky, šipky, golf snag, běh s gymbalem 
PŘIHLÁŠKY: odevzdávejte Karlovi Soldátovi na tréninku seniorů, případně v 
infocentru Vlaďce Koďouskové nejpozději do 10. 12. 2019
OBČERSTVENÍ A STARTOVNÉ: je pro všechny účastníky zdarma (bude se 
nabízet káva, čaj, zákusek,..)
Velmi rádi všichni ochutnají vzorky vánočního cukroví, tak kdo bude mít již 
napečeno, přijďte se pochlubit a přineste pár kousků na ochutnání…
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: vyhlásíme nejlepší ženu a muže v každé disciplíně 
a kategorii, pro všechny je letos připravena tombola. 
Přijďte si zasportovat, těšíme se na vás…

-red-

 Týká se to vás, někoho z rodiny 
nebo sousedů? Tak zvanou zlatou 
svatbu můžete oslavit zopakováním si 
manželského slibu na radnici. Pokud 
se pro toto rozhodnete, je potřeba spojit 
se s matrikářkou MěÚ paní Žanetou 
Fišerovou, telefon 483 369 530, a vše s 
ní dojednat.
Když si chcete tento významný den 
oslavit jen s rodinou nebo přáteli, 
anebo vůbec neslavit, máte i tak mož-
nost sdělit to některé z členek KPOZ, 
kterou znáte, nebo zavolat přímo Anně 

Liškové, telefon 728 421 550, protože 
máte nárok na dáreček od města, ať 
slavíte na radnici, doma, nebo vůbec.
Toto se týká také šedesáti let společ-
ného života – diamantové svatby, i 
takové se v minulých letech v Tanvaldě 
slavily.
Je nutné toto dát vědět p ř e d e m, 
dodatečné oznámení je vyloučeno. 
Ozvat se musíte s a m i, protože o 
datech sňatků není vedena evidence.

-ali-

Horský domov Hamrovák 
je skutečným domovem

 Skvělou akci uspořádali v říjnu 
zaměstnanci z Domova důchodců 
ve Velkých Hamrech. Vyhlásili Den 
otevřených dveří a pozvali přátele ze 
seniorských klubů na návštěvu. Všichni 
pozvaní obdivovali pěkné prostředí, 
profesionální péči a laskavý přístup. 
Bylo pro ně i překvapením, kolik nejrůz-
nějších aktivit je pro dědečky a babičky 
připravováno. Na závěr byli pozváni do 
Babiččiny kavárny, kde byli pohoštěni 
slaďoučkým koláčem a výbornou 
kávou. Bylo tam útulno a milo. Jako 
doma...

-vlakod-
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Informace

Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald

Prosincové dění v RC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz
Facebook: Rodinné centrum Maják, Tanvald
Neděle 1. 12.  od 16 hod. Mikulášská nadílka.
Vybírání podepsaných balíčků a zápis do knihy hříchů 15:30 až 15:50.
Vstupné 30 Kč / rodina.
Pátek 13. 12. po 16 hod, Vosí společnost a večírek pro ženy
Nechcete si udělat doma nepořádek při výrobě cukroví? Přijďte ho udělat k 
nám.Společné vyrábění nepečeného cukroví (vosí hnízda). S sebou formičky, 
těsto, děti. Začínáme průběžně po 16. hodině.
Od 18 hodin plynule navážeme vánočním večírkem pro ženy. S sebou něco na 
zub a k pití. 
Pátek 20. 12. se můžeme potkat na Vánočním svařáku.

Připravujeme na leden:
Karneval pro nejmenší
PÉČE O PĚSTOUNSKÉ RODINY v RC Maják, klíčoví pracovníci:
Mgr. Libuše Rydvalová, tel. 774 825 085
Bc. Andrea Josífková, tel. 739 080 722
pondělí, čtvrtek 8:30 – 11:00 hod

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

Sbírka MAJÁK PRO MARUŠKU VOTRUBOVOU pokračuje.
Maruška stále ještě bere chemoterapii v tabletách, kterou teď ale musela přerušit, 
protože jí tělíčko špatně zvládá. Každých 14 dní jezdí do Motola na kontroly na 
onkologické a neurologické oddělení. Čeká se na výsledky magnetické rezonan-
ce. Momentálně nemůže navštěvovat školu, paní učitelka za ní dochází domů. 
Marušce na její boj můžete přispět do pokladničky, která je umístěna v pro-
dejně Barvy, laky, drogerie KABA, Žákova 144 nebo na transparentní účet 
286015899/0300. Za jakýkoliv příspěvek srdečně děkujeme. Pro potvrzení o 
daru při větším obnosu nás kontaktujte na info@centrumajak.cz.

Nadace Euronisa pro Rodinné centrum Maják.
Už jen do konce roku 2019 probíhá v Tanvaldě regionální veřejná sbírka Po-
zvedněte slabé, která je určena na podporu obyvatel Euroregionu Nisa. Ve 
městech Libereckého kraje a Šluknovského výběžku se vybírá na předem ur-
čené projekty konkrétních neziskových organizací. Co se v daném městě vybe-
re, to tam je poté rozděleno. Do sbírky se zapojili i studenti Gymnázia Tanvald.
Pokud se v Tanvaldě podaří vybrat potřebná částka, pořídíme za ní klouzačku 
do nového terapeutického bazénku. 
Přispět můžete do dvou kasiček, které jsou umístěny v Infocentru a u nás v RC 
Maják. Za příspěvek 30 Kč můžete dostat praktický upomínkový předmět, což 
je kovové kolečko do nákupního vozíku, připevněné na karabince. Patronem 
sbírky je herec Jiří Lábus.

Středisko volného času Tanvald

Městská knihovna Tanvald

Akce SVČ Tanvald v prosinci:
V pátek 6.12. spolupořádáme Mikulášskou nadílku v mateřských školách Rad-
niční a Šumburk.
V sobotu 7.12. od 9:00 do 13:00 proběhne v SVČ tradiční „Dárkování“ - výtvar-
né dílny pro děti
navštěvující školu, ve kterých si vyrobí originální dárečky, přáníčko a vánoční 
dekoraci.
S sebou děti musí mít svačinu a pití, přezůvky a pracovní oděv. Cena: 200,-Kč.
V pátek 20.12. vás zveme na „Vánoční svařák“ v prostoru firmy 4Soft, kde 
budeme mít pro děti
připravené výtvarné dílničky a také stánek s našimi výrobky, kde si můžete 
pořídit dárečky 
na poslední chvíli.
Ve čtvrtek 19.12. končí činnost kroužky (keramické kroužky v Tanvaldě končí 
již 12.12.),
pracovat začínají zase v pondělí 6.1.
 

Přejeme vám všem krásné a ve zdraví prožité Vánoce plné pohody a 
radosti!

Kolektiv SVČ Tanvald

„ Adventní čas – čas pomoci“  
Naše knihovna ve spolupráci s Oddělením sociální práce a sociálních služeb 
Města Tanvaldu se snaží v rámci svých možností podporovat organizace po-
máhající lidem s handicapem. Občanská sdružení z našeho regionu tak již 
několik let pořádají výstavy prací svých klientů a zároveň seznamují širokou 
veřejnost se svou činností. Některé organizace s klienty přijedou přímo k nám 
do knihovny, kde vidí svá vystavená dílka a stráví zde čas prodchnutý vánoční 
pohodou. V měsíci listopadu a prosinci můžete navštívit tyto výstavy:
Dolmen Liberec
Centrum denních služeb Jablonec n.N.
Domov Harcov Liberec
Hospic sv.Zdislavy
Přesné termíny konání výstav najdete na našich internetových stránkách.

*****************************************************************************************
„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.
„Vánoční zastavení“ – výstava knižních titulů z našeho fondu ve vstupní části 
knihovny.

*****************************************************************************************
„Vánoční zastavení“ 
výstava knižních titulů z našeho fondu ve vstupní části knihovny.

*****************************************************************************************
OTVÍRACÍ DOBA V ČASE VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
23. 12. 2019  pondělí  OTEVŘENO  9:00-11:30  12:15-17:00
24. 12. – 27. 12 2019  ZAVŘENO
30. 12. 2019  pondělí  OTEVŘENO  9:00-11:30  12:15-17:00
31. 12. 2019 úterý   ZAVŘENO
01. 01. 2020 středa  ZAVŘENO
02. 01. 2020 čtvrtek  OTEVŘENO  9:00-11:30  12:15-15:00

Přejeme našim čtenářům příjemné prožití vánočních svátků naplněných 
láskou, klidem a pohodou.

KLUB ZDRAVÍ 
Vás srdečně zve na kurz zdravého vaření s ochutnávkou. 

Naučíte se jednoduché recepty, celozrnné vafle, výborná karobela a další 
dobroty zdravého mlsání bez škodlivých tuků a cukrů.

Těšíme se na Vás v úterý 3.12. od 16 hodin v MDC Maják, U Školky 579, 
Tanvald Výšina.

Vendula Mužíčková
www.kludzdravitanvald.cz

Římskokatolické 
vánoční bohoslužby

2019-2020
Štědrý den - úterý 24. prosince 
Šumburk nad Desnou 17.00  
Velké Hamry 20.00   
Albrechtice v Jiz. horách 22.00  
Horní Maxov 24.00  
Narození Páně středa 25.12.
Smržovka 9.30  
Josefův Důl 11.30  
Horní Maxov 15.00
Svatého Štěpána čtvrtek 26.12.
Horní Tanvald  9.00  
Albrechtice 11.00
Neděle 29.12. Svaté Rodiny
Šumburk 9.00 
Albrechtice 11.00  
Horní Maxov 15.00

Nový rok 1. ledna
Horní Tanvald 9.00
Albrechtice 11.00
Velké Hamry 17.00
Zjevení Páně - Tří králů
Sobota 4. ledna
Josefův Důl 17.00
Neděle 5. ledna
Šumburk 9.00 
Albrechtice 11.00 

P. Pavel Ajchler, farnost Tanvald
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Pat a Mat : Kutilské trampoty
A je to opět tady! Pat a Mat přicházejí ve zcela no-
vých Kutilských trampotách! Série příběhů, která vy-
volá úsměv na tvářích dětí i dospělých. Jakou lest 
vymyslí na zloděje, který jim krade jablka ze stromu? 
Mýt auto hadicí? To není nic pro Pata a Mata! Raději 
si postaví automyčku. Pro prázdný žaludek jsou pa-
lačinky velká dobrota, ale to otáčení na pánvi? To je 
pro kutily zbytečná námaha a zároveň ta správná výzva. Stejně jako výroba domá-
cího moštu a křupavého popcornu. A co teprve, když si z dronů vyrobí nový létající 
stroj. A nebyli by to staří známí „ajeťáci", kdyby si nechtěli zvelebit domov. Pár nových 
poliček nebo přestavba kuchyně jsou věci, do kterých se rádi pustí s vervou a chutí. 
Pro naše dva kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně 
velká. Pat a Mat přinášejí další sérii nápadů, katastrof a originálních řešení. Doma to 
raději nezkoušejte!

Star Wars : Vzestup Skywalkera
Lucasfilm a režisér J.J. Abrams znovu spojují síly, 
aby diváky vzali na epickou výpravu do předaleké 
galaxie ve filmu Star Wars: Vzestup Skywalkera. Ve 
strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí 
nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu 
galaxie.

Šťastný nový rok
Láska má mnoho podob a nakonec si najde kaž-
dého, vzkazuje zimní romantická komedie Šťastný 
nový rok, jejíž příběh začíná těsně před Vánocemi 
a končí na Nový rok. Film se odehrává v pohádkově 
zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom 
místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní ci-
zinci. Každý z nich tu má svůj vlastní příběh. Během 
několika dní dovolené bude někdo z nich čelit především trapasům, jiný zas životním 
výzvám nebo změnám, někdo bývalým a jiný naopak budoucím láskám. Na všechny 
bez rozdílu ale čeká řada romantických a komických situací a jedno velké překvapení.

FILMOVÉ TIPY 

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

Program kina denně na RCL: 101,4 FM

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní akce  v prosinci 2019 : 
SO 30. 11. - 16,30 hod. Centrální parkoviště v Tanvaldě
Rozsvícení vánočního stromu
Vystoupí žáci hudebního oboru a pěvecké sbory Hlásky a Melodia ZUŠ Tanvald. 
Hudba, živý betlém a bohaté občerstvení.
NE 1. 12. 17 hod u pomníku na Horním Tanvaldě
Rozsvícení vánočního stromu 
Pořádá SDH Horní Tanvald ve spolupráci s MěÚ v Tanvaldě.
ČT 12. 12. - 19 hod. Kino Jas Járy Cimrmana
Adventní koncert skupiny Kantoři
Komponovaný pořad, v němž kromě adventních písniček z celého světa nechybí 
ani zasvěcené, sváteční a humorně laděné mluvené slovo.
Pestré pásmo vánočních písní, koled a melodií různých národů přebásněných 
převážně východočeskými textaři. Nechybí ani české vánoční písně a závěrečná 
směs nejznámějších koled, jež si s Kantory vždy s chutí zazpívá i publikum. Všu-
de, kde byl pořad uveden, výrazně přispěl k atmosféře předvánočního období a 
ohlasy posluchačů jsou vynikající. 
Vstupné 100 Kč, držitelé Senior pasu 60 Kč.
www.kantori-folk.cz, www.facebook.com/kantori.folk
ÚT 17. 12. - 16 hod. ZŠ Tanvald, Sportovní
Vánoční zpívání na schodech u ZŠ Tanvald, Sportovní
Drobné občerstvení zajištěno.
ÚT 17. 12. - 19 hod. Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald
JARRET
Indierocková skupina, která svou stylovou nezařaditelností přivádí kritiku k ší-
lenství. Přitom jde o pouhé respektování textu s absencí strachu použít při aran-
žování jakékoliv prostředky. Jde vesměs o původní tvorbu Bohouše Vašáka do-
plněnou o písně spřízněných autorů – Jakuba Nohy, Martina Kadlece a Pavla 
Havlíka. http://www.jarret.cz/
Vstupné: 100 Kč
PÁ 20. 12. - 14,30 hod. bývalý areál garáží ČSAD, nyní firmy 4SOFT
Vánoční svařák
Vánoční koledy, živá hudba, ZUŠ Tanvald, vystoupení MŠ, ZŠ a SŠ, bohaté 
občerstvení - gulášek, svařáček, perníčky, cukroví, živý betlém… 
Pořádá TJ Tanvald a Město Tanvald. Vstup zdarma.
Připravujeme na leden 2019 :
SO 25. 1. - 20 hod. Sportovní hala Výšina Tanvald
Ples města a přátel umění
Městský ples konaný v rámci oslav 70. výročí založení ZUŠ Tanvald.
Ples zpestří Big band, taneční obor ZUŠ Tanvald a zpěvák Ondřej Ruml.
K poslechu a tanci bude hrát Taneční orchestr Vladimíra Janského (www.plesov-
ka.cz). Občerstvení, předtančení, tombola. Předprodej vstupenek v městském 
infocentru od 8. 1. 2020.
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PBT – Boje o 
Maškovy vánočky

 Závody podzimní části celoročního 
seriálu PBT jsou úspěšně za námi. V 
úterý 24. 9. se na tréninkových tratích 
U Lesíka uskutečnil přespolní běh. 
Atletický trojboj proběhl vzhledem k 
nevlídnému počasí ve dvou termínech 
– v úterý 8. 10. a v pondělí 14. 10. V 
druhé polovině října se uspořádal 
cyklokros dětí i dospělých. Jsme 
velmi potěšeni hojnou účastí dětí na 
podzimních závodech, tímto děkujeme 

především rodičům a pedagogům, kteří 
děti ve sportování podporují. Děkujeme 
organizátorům SVČ Tanvald, ZŠ 
Sportovní a TJ Tanvald. A veliké díky 
patří dlouholetým sponzorům: Maškovo 
pekařství, fa Titan Multiplast, fa 4Soft, 
Město Tanvald. Teď zbývá jen čekat na 
sněhovou peřinu a v lednu na prvních 
závodech na běžkách na viděnou.

Jana Tůmová

Zahájení her

Přechod Jizerek lyžařů 
z TJ Tanvald

 V sobotu 26. října tři desítky dětí a 
jejich rodičů z oddílu běžeckého lyžo-
vání TJ Tanvald zakončilo sezónu pod-
zimních přespolních běhů tradičním 
turistickým přechodem. Autobusem 
jsme dojeli do polského lázeňského 
města Świeradów-Zdrój a pěším 
výstupem přes Stóg Izerski okolo chaty 
Schronisko jsme pokořili nejvyšší horu 
české části Jizerských hor – Smrk 1124 
m. n. m. Rozhledna praskala ve švech, 
slunečné počasí nabízelo luxusní 
výhledy na okolní kopce. Ze Smrku 
jsme po červené scházeli přes Tišinu, 
chatu Hubertku a Jizerskohorskými 
bučinami přes Bílý Potok do Hejnic. 
Ve Střevlíku (Středisko ekologické 
výchovy Libereckého kraje) jsme pře-
nocovali, nabrali sil a druhý den vyrazili 
na cestu zpět do Tanvaldu. Po vydatné 
snídani jsme šlapali do Ferdinandova a 
Štolpišskou cestou po žluté turistické 
značce na rašeliniště na Čihadlech. 

Odtud už zbýval jen kousek na rozcestí 
na Knejpu. Cestou na Protrženou 
přehradu po Kasárenské silnici jsme se 
těšili na výborné pochutiny, které nabí-
zela Kramářova bouda. A pak už nás 
čekala „jenom“ cesta domů. Celkem 
jsme za oba dva dny našlapali něco 
přes 40 km, užili si slunečného počasí, 
poznali krásy podzimních Jizerek a 
hlavně si to společně užili. Díky patří 
trenérům Heleně a Petru Beranovým a 
všem zúčastněným za prima strávený 
víkend.

Jana Tůmová

Australský třpyt 
pro Ditu

 Ve dnech 2. 10. až 20. 10. 2019 
probíhaly v australském BRISBANE 
GLOBAL GAMES (Světové hry). 
Zúčastnilo se jich 48 států světa. 
Českou republiku reprezentovala ve 
stolním tenisu tanvaldská sportovkyně 
Dita Anderová.
Prvních 8 dnů se všichni „mimoaus-
tralští“ aklimatizovali, pak následovaly 
soutěže. Nejdřív soutěž družstev. Jako 
členka mezinárodního týmu společně 
s Francouzkou porazila ve čtyřhře žen 
Egypt a získala stříbro. Následovala 
náročná soutěž jednotlivců, ve které 
postoupila do semifinále. Díky špatné 
klimatizaci v hale zcela vyčerpaná 
odcházela připravit se na boj o bronz. 
Málokdo z přítomných v té chvíli věřil, 
že se jí to povede. Únava byla převe-
liká. Jenže ona je bojovnice!  Tentokrát 
s ní byl při soutěžích i její otec a trenér 
Ota Ander. A tomu se podařilo téměř 
nemožné. Vitamíny, tekutiny a jeho 
povzbuzování udělaly své a po pauze 
mezi zápasy nastoupila nová Dita. 
Jako by si řekla, pro Francii jsem toho 
už udělala dost, porazila svoji rivalku 
a jejich nejlepší hráčku s přehledem 
3 : 0 a bronz získala! Pak přišly slzy 
radosti a gratulace. Vynaložené úsilí v 
přípravě se zúročilo.
Na otázku, jak těžké bylo porazit 
nejsilnější Francouzku a jaké má nej-
silnější zážitky z Austrálie, Dita odpo-
vídá: „Nastoupila jsem rozhodnutá, 
že tentokrát ji porazím. A podařilo se. 
Nejvíc na mě zapůsobilo zahájení a 
zakončení her. Všechno ale pro mě 
byl silný zážitek. Při předávání medailí 
jsem byla dojatá.“

Jak vysoko tentokrát medaile byly, 
hodnotí otec: “Konkurence narůstá 
s počtem účastníků a tentokrát sou-
těžilo 48 zemí. Tradičně nejsilnější 
je Francie. Dita sice v soutěži postu-
povala, ale špatná klimatizace v hale 
znamenala vysokou teplotu a vysokou 
vzdušnou vlhkost. Pro Ditu s nízkým 
TK pak kolaps. Naštěstí se nám ho 
podařilo překonat.“
Stříbrná a bronzová medaile Dity byly 
jedinými vzácnými kovy celé české 
výpravy. Proto při nástupu k závěreč-
nému ceremoniálu to byla právě ona, 
kdo nesl českou vlajku. Ale nebyla to 
jediná vlajka, kterou v Austrálii nesla. 
Vlajkou města Tanvaldu prezentovala 
místo, kde žije a připravuje se na 
soutěže. Mezi účastníky her pak roz-
dala upomínkové předměty, které jí 
tanvaldská radnice věnovala.
Od října 2018 do října 2019 v meziná-
rodních soutěžích vybojovala celkem 2 
zlaté, 2 stříbrné a 3 bronzové medaile.
Zbývá pogratulovat a popřát hodně 
úspěchů do budoucna.

-red-

INZERCE

Vedení daňové evidence, 
účetnictví pro malé účetní jednotky, 

mezd a pomoc při zpracování
daňového přiznání. 

Jablonec nad Nisou, Tanvald a okolí.
 

Tel. 723 755 090
 e-mail: uctoesev@seznam.cz

Novoroční výstup na Štěpánku 2020
 Pamětní diplomky, odznaky, novo-
roční čtyřlístky, razítka i občerstvení 
- vše připraveno. Tentokrát v režii 
turistického oddílu mládeže Liščata 
z Velkých Hamrů, jejichž patronem 
je KČT Tanvald. Prvního ledna se u 
Štěpánky přesto sejdete s některými 

původními pořadateli tradiční akce, 
kterou je čas předat mladším. Na shle-
danou od 10 do 16 hodin u věže. V ten 
čas bude nejlepší počasí. 

Za pořadatele se těší Pepa JOE Kuna

Díky Ditě znají tanvaldskou vlajku i v Austrálii
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 Kalhoty do zvonu, batikovaná trika 
či tuniky, dlouhé vlasy, čelenky, brýle 
lenonky, korálky, náramky, na nohou 
kristusky, minibus značky volkswagen, 
volná láska, svoboda, přátelství….to 
vše jste mohli zažít na vlastní kůži na 
letošní podzimní zábavě. V pátek 18. 
10. se sportovní hala proměnila do 
období 60. hipísáckých let, „květinové 
děti“ se náležitě uvolnily a protančily 
večer na skvělou muziku kapely Jim 

& Bazar zejména pak písně skupiny 
ABBA. Půlnoční foto všech hipísáků z 
ptačí perspektivy stylizované do sym-
bolu hnutí Hippies završilo celý večer. 
Díky patří organizátorům z TJ Tanvald. 
Mnoho témat na zábavu jsme již vyčer-
pali, ale ještě mnoho jich zbývá, bavit 
se budeme dál. Tak se těšme na další 
ročník.

Jana Tůmová

ABBA v Tanvaldě

Oddíl minigolfu TJ TANVALD 
v  r. 2019 spokojen

 Tanvaldští minigolfisté posílili své 
řady a je to skutečně znát. Opět hrají 
důstojnou roli v prvoligových turnajích. 
Po sezoně 2018/2019 skončili ve II. lize 
sice druzí, ale přesto postoupili do vyšší 
soutěže. Nejlepší tým totiž po skončení 
II. ligy neměl dostatečný počet hráčů 
pro postup, a proto postoupil náš tým 
z druhého místa. Rozhodně ale nedělá 
ostudu svému městu.
Už nějaký čas Tanvaldští hrají pod 
novým jménem TJ TANVALD – 
MINIGOLF. Vyřadili tak z názvu bývalý 
úspěšný podnik a začalo se jim dařit. 
Vedení oddílu přivedlo do týmu nové 
tváře pořádných „chlapů“ a tým se již 
nikoho nemusí „bát“. Na turnajích vyš-
ších soutěží to už několikrát prokázal.

V dlouhodobějších plánech by oddíl 
chtěl vytvořit i tým žen – k tomu však 
chybí alespoń dvě sportovkyně. Rádi 
zájemce i zájemkyně o hezký sport v 
tanvaldském areálu přivítají! 

Ale skutečně - jen opravdové 
zájemce a zájemkyně! 
Lze tedy jen popřát: „Golfisté, nechť 
jste tak spokojení (nebo i více) i po 
skončení  I. ligy sezony 2019/2020!“

-LiNo-

Nabídka zvýhodněných 
sezónních skipasů 

2019/2020 pro děti a 
mládež v lyžařském areálu 

Tanvaldský Špičák
 SKI Bižu s.r.o. Jablonec nad Nisou 
ve spolupráci s městem Tanvald při-
pravila pro zimní sezónu 2019/2020 
nabídku zvýhodněných sezónních 
karet pro děti a mládež ve věku do 18 
let s trvalým pobytem v Tanvaldě. Tyto 
karty budou nepřenosné (s fotem), 
platné pouze pro lyžařský areál 
Tanvaldský Špičák.

Děti ve věku od 0 do 6 let (narozené 
do 1. 11. 2013)  za cenu 1.900 Kč bez 
večerního lyžování 1.100 Kč  (oficiální 
cena 2.900 Kč)

Děti ve věku od 7 do 15 let (narozené 
do 1. 11. 2004)  za cenu 3.000 Kč bez 
večerního lyžování 2.300 Kč  (oficiální 
cena 5.000 Kč)

Mládež ve věku od 16 do 18 let (naro-
zení do 1. 11. 2001) za cenu 3.800 Kč 
bez večerního lyžování 3.300 Kč (ofici-
ální cena 6.500 Kč)

Zájemci se mohou přihlásit v Měst-
ském infocentru v Tanvaldě do pátku 
13. prosince 2019 do 16 hodin.

Hotové handsfree karty budou vysta-
veny přímo na pokladně střediska 
Tanvaldský Špičák po zahájení zimní 
sezony, kde Vás i vyfotí a proběhne 
platba za kartu včetně vratné zálohy 
ve výši 100 Kč.

-red-

Neztratili jste brýle nebo klíče?
 Během uplynulého roku se sešlo 
několik ztracených předmětů. Pokud 
některý z nich poznáte, je možné si jej 
vyzvednout v Infocentru Tanvald.

-red-

Záchod není odpadkový koš! 
 Splachování čehokoliv, kromě lid-
ského odpadu, může nejen zanášet 
vaše trubky, ale také zaplavit váš byt.
K čerpadlům ucpaným vlhčenými 
ubrousky stále častěji vyjíždějí havarijní 
čety. Je to odpad, jenž nemá ve splaš-
cích co dělat, a to včetně vlhčeného 
toaletního papíru, který se jako vhodný 
ke spláchnutí nezřídka i prodává. 
Zdaleka ne všechen se však v potrubí 
rozpadne. Zatímco „ruličkový“ toaletní 
papír se vyrábí z recyklovaného papíru 
či celulózy, vlhčené ubrousky jsou 
obvykle vyrobené z dlouhých vláken 
netkané celulózy, anebo z plastů, a 
proto se ve vodě úplně nerozpadnou, 
nebo až po delší době.

Vlhčené ubrousky a jiné přípravky pro 
osobní péči mají tendenci ulpívat v 
záhybech či kříženích stokové sítě a 
vytvářet tak vysoce odolnou kompaktní 
masu. Důsledkem toho se snižuje 
průtok a ucpávají se čerpadla. 
To platí nejen pro vlhké ubrousky, ale 
také pro vložky, tampony, plenky, a 
jiné hygienické výrobky. Proto všechen 
tento odpad patří do koše a ne do 
záchodové mísy. Vytopený byt není 
rozhodně nic příjemného.

-red-

I.liga smíšená – ČECHY úderů bodů
1. DG Fortuna Radotín „A“ 989 12
2. MG TANVALD „A“ 1050 7
3. GC ´85 Rakovník „B“ 1031 6
4. MGC Plzeň „A“ 1092 4
5. SK Tempo Praha „B“ 1082 3

I.liga seniorů – ČECHY úderů bodů
1. DG Fortuna Radotín 585 16
2. GC ´85 Rakovník „B“ 605 12
3. SKGC Františkovy Lázně 615 11
4. MGC Plzeň „A“ 648 10
5. MG TANVALD 636 8
6. SK Tempo Praha 714 4
7. Dráčata Pečky 756 4
8. 1.MGC Děkanka Praha 1896 1
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Hezké prožití

vánočních svátků

přeje redakce 

Tanvaldského zpravodaje

TJ TANVALD z.s. a MĚSTO TANVALD 
 
si vás dovolují srdečně pozvat na 
 
 
 

Vánoční 
SVAŘÁK 
  

20. prosince 2019  
(pátek) 
 
 
 
areál firmy 4SOFT  
 
 

DETOA Albrechtice s.r.o. 
hledá zaměstnance na pozici obchodního referenta. 

Požadujeme minimálně středoškolské vzdělání, 
samostatnost, zodpovědnost, dobré komunikační dovednosti, 

příjemné vystupování, komunikativní znalost AJ nebo NJ, 
řidičský průkaz, ochotu cestovat a chuť učit se novým věcem. 

Nabízíme zajímavou a pestrou práci v mladém kolektivu 
ve stabilní 100 % české společnosti s více jak 100 letou tradicí.

 
Pracovní doba: 6:30 – 15:00

Pracovní náplň:
- administrativa spojená s péčí o zákazníky
- aktivní podpora prodeje v ČR i zahraničí

Více informací a upřesnění pracovní náplně Vám rádi poskytneme 
při osobním pohovoru.

Kontakt:
Jitka Drábková, tel. 483 356 310, 721 660 522, jitka.drabkova@detoa.cz.


