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Upozornění
Chtěli bychom upozornit poplatníky komunálního odpadu, jehož
výše pro rok 2019 činí 500 Kč na 1
poplatníka, že se blíží termín jeho
splatnosti. Poplatek je splatný ve
dvou stejných splátkách vždy nejpozději 31. března a 30. září kalendářního roku, přičemž je možné ho
uhradit i jednorázově. Poplatníkům,
kteří tento poplatek ještě neuhradili,
budou v průběhu března rozeslány
poštovní poukázky (složenky).

-red-

Letošnímu 23. ročníku Plesu města
Tanvald předcházela nepřízeň počasí.
Od samotného rána hustě sněžilo, a
tak, kdo večer překonal „nemocničák“,
byl svým způsobem hrdina. O to víc
patří velké poděkování všem, kdo se na
ples dostavili. A nejen to. Překonávání
sněhových závějí jim síly neubralo a od
prvních tanečních tónů byl parket plný.
Jistě k tomu přispěl i skvělý Taneční
orchestr Vladimíra Janského, který díky
bohatému repertoáru oslovil snad každého v sále. Po slavnostním zahájení

plesu, kterého se ujal starosta města
Vladimír Vyhnálek, přispěla k dobré
náladě děvčata ze Základní umělecké
školy Tanvald. Taneční kreace na
písně ze slavného muzikálu Rebelové
vyvolaly úsměv na tvářích všem přítomným. K následnému tanci přispělo i
inspirativní předtančení dvou tanečních
párů z libereckého Tanečního klubu
Koškových. Samozřejmě, že nechyběla ani bohatá tombola. Na „rozjezd“
byla připravena malá tombola, kde bylo
přes sto hodnotných cen. O půlnoci pak

skvělý moderátor David Jelínek spolu
s Vladimírem Vyhnálkem a jedním ze
sponzorů Michalem Kubínem vylosoval
velkou tombolu, která obsahovala
deset luxusních cen, bohatým dárkovým košem počínaje, moderním
televizorem LG LED konče.
Ples se opět vydařil, a proto patří velké
poděkování městu Tanvald, sponzorům, kteří přispěli nemalými částkami, a
hlavně návštěvníkům holdujícím tanci,
bez kterých by ples nebyl plesem.

-Vlaďka Koďousková-

Pozvánka na
63. ročník Tanvaldského
hudebního jara

Vážení příznivci umění,
srdečně vás zveme na 63. ročník
Tanvaldského hudebního jara, který
bude inspirován velkými interpretačními osobnostmi národní kultury,
Josefem Páleníčkem, Českým kvartetem, Bohuslavem Martinů (60 let od
úmrtí), Borisem Rösnerem a Eduardem
Treglerem.
Na koncertech pak uslyšíte Klavírní
kvarteto Josefa Suka, Ensemble
Martinů s hercem Janem Šťastným a
varhaníka Pavla Černého s pěvkyní
Evou Garajovou.
O prvním koncertu, který se bude konat
druhý pátek v dubnu, vás budeme
informovat v dubnovém vydání
Tanvaldského zpravodaje.

Foto Antonín Bělonožník

Foto Vlaďka Koďousková

Foto Antonín Bělonožník

Foto Vlaďka Koďousková
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Sponzoři: DETOA Albrechtice s.r.o.,
Autocentrum Tůma s.r.o. Tanvald,
SIZ s.r.o., W+H velkoobchod s.r.o.
Tanvald, Hansa-Textil s.r.o. Dolní
Smržovka, Středisko volného času
Tanvald,
Hotel
Grand
Tanvald,
Čajovna Strejčková Tanvald, Hotel
Bon Tanvald, Pohřební služba M+M
Tanvald, KAMÉLIE kavárna a salátový
bar, KVĚTINÁŘSTVÍ Špicar Tanvald,
KUBŮ - domácí potřeby a koberce,

Pekařství Jan Mašek Tanvald, Lékárna
U AESCULAPA Tanvald, Lesy ČR s.p.,
Jablonec nad Nisou, PUTZTEUFEL
s.r.o. Tanvald, TENEO 3000 s.r.o.
Tanvald, 4soft, s.r.o. Tanvald, Kitls.r.o.
Jablonec nad Nisou, TEPLÁRENSTVÍ
s.r.o. Tanvald, FEEL s.r.o. – elektroslužby p.Feix, Zdravá výživa Portam
Tanvald, SK mobil Tanvald, FCC
Liberec, s.r.o., TABYS s.r.o. Tanvald,
Firma Prusík Tanvald, SCOLAREST

s.r.o. Tanvald, Elektro Princ Tanvald,
SATO Tanvald s.r.o., Prodejna M-tex
Tanvald, FOTOS Tanvald, Řeznictví a
uzenářství U Tomášů s.r.o, Sklenářství
Martin Třeska Tanvald, Vaše Optika
Tanvald, Margitex Tanvald, Prima –
prodejna potravin Desná, Foto ateliér
Smržovka, Reklamatisk.cz Tanvald,
Červajs Taxi, MIRO Kebap, Barvy, laky
a drogerie KABA Tanvald, Stihl Radek
Novotný Tanvald

Zajímavosti, školství
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Návštěva europoslance Tomáše Zdechovského
Europoslanec Tomáš Zdechovský
(KDU-ČSL) se nezalekl sněhové
kalamity v Libereckém kraji a 21.
ledna 2019 přijel přesně na čas
začátku programu poslaneckého dne
v Libereckém kraji. Dopoledne se sešel
se Štěpánem Matkem, náměstkem
primátora města Jablonec nad Nisou,
probrali možnosti dotací a současnou
problematiku nařízení EU. Dále zamířil
do české firmy Kaipan ve Smržovce,
která vyrábí originální kabriolety. Poté

pokračoval do Tanvaldu, kde se sešel
se zastupiteli města a diskutovali o
problematice pohraničí, sociálních
věcí a práci europoslance. V závěru
dne Tomáš Zdechovský diskutoval
na besedě s občany města Tanvaldu
o Evropské unii. Účastníci besedy
odcházeli spokojení.
Kdo
je
Tomáš
Zdechovský?
Nejaktivnější europoslanec za KDUČSL. V roce 2014 byl zvolen do
Evropského parlamentu, kde patři mezi

Lednové dny
v mateřských školách
K zakončení novoročního tématu Tři
králové navštívili předškoláci mateřské
školy Wolkerova kostel sv. Františka
z Assisi. Děti si prohlédly hlavní
prostory kostela a pan farář ukázal
dětem betlém, kadidlo, sošku sv.
Františka a varhany. Děti s učitelkami
využily krásné akustiky kostela a za
doprovodu varhan si zazpívaly koledy.
Krásné sněhové podmínky vybízely
nejen k pravidelným zimním sportovním radovánkám, ale i k dopoledním
výletům. Děti z MŠ Radniční si vyšly
na Výlet zimní krajinou a děti z MŠ U
Školky navštívily krmelec a lesní zvěři

přinesly nadílku vhodných dobrůtek.
Pravidelně také sypou do čtyř krmítek
umístěných na zahradě školy a odměnou jim je, když mohou pozorovat přilétající ptactvo. Sněhuláčkovým dnem v
tematických kostýmech oslavili zimu ve
všech školkách dopolednem různých
zábavných aktivit a soutěží pro děti,
kde jim byl odměnou nejen diplom, ale
i drobná sladkost.
-Učitelky MŠ-

nejaktivnější europoslance. Je členem
rozpočtového výboru (BUDG), výboru
pro občanské svobody, spravedlnost a
vnitřní věci (LIBE) a vícekoordinátorem
v kontrolním výboru (CONT). Přibližně
polovinu času přesto tráví v České
republice či na různých misích (např.
po uprchlických táborech v Evropě i
mimo ni),
Tomáš Zdechovský řekl: „...chci mít
stále kontakt s reálným světem. Jedině
tak se totiž mohu podílet na vzniku

legislativ, které občanům skutečně
budou ku prospěchu,,.“
Tomáš Zdechovský se věnuje historii,
mimo jiné navrhnul řadu vlajek a znaků
pro města a obce. Je autorem čtyř básnických sbírek a prózy. A především je
šťastným otcem čtyř dětí.
Děkujeme mu za návštěvu našeho
města a občanům za účast na besedě.

-MDDr. Daniela Šebestová
místostarostka města Tanvald-

Individuální vzdělávání
na Masarykově ZŠ
Pololetí je za námi a všichni máme
za sebou pořádný kus práce. Od
září 2018 je na Masarykově ZŠ a OA
zapsáno kolem 60 žáků v Individuálním
vzdělávání. Jde o děti z celé ČR,
které jsou zapsány na naší škole, ale
nenavštěvují ji v denním studiu. Jsou
pouze dvakrát ročně přezkoušeny při
osobním setkání ve škole. Od poloviny
prosince jsme se s těmito dětmi setkávali a seznamovali se s nimi, i s jejich
vzdělávacími aktivitami a jejich tvorbou
v rámci pololetního přezkoušení.
Všechna setkání byla velmi inspirativní
a příjemná. Většina dětí byla na přezkoušení skvěle připravena a natěšena.

Některé děti svá portfolia a práce sotva
unesly. Z velkých přepravek vyskládaly
svoje výtvory, pracovní sešity, desky
s pracovními listy a prezentacemi z
různých projektů. Předvedly hru na
hudební nástroje, nebo prezentaci v
elektronické podobě na počítači. Opět
se nám potvrdilo, že i tento způsob
vzdělávání je v pořádku a vykročit touto
cestou má velký smysl.
Podrobněji o individuálním vzdělávání
se dočtete v dalším čísle Tanvaldského
zpravodaje.
-Masarykova ZŠ a OA Tanvald-

Základní umělecká škola Tanvald
Již v minulém čísle zpravodaje jsem
zmiňovala, že se právě nacházíme ve
fázi příprav na řadu akcí, které máme
před sebou. Kdo ale s přípravou finišuje, jsou komorní soubory, které nás
budou zastupovat v Okresním kole
soutěže ZUŠ ČR. To se uskuteční u
nás ve škole ve čtvrtek 21.února. Všem
soutěžícím budeme držet “palce”. Své
skladby mají jistě nacvičené i žáčci,
kteří vystoupí na Žákovském koncertě ve čtvrtek 28.února od 17.00 v
Koncertním sále ZUŠ.
Vzdělávat žáky, připravovat je na akce
školy, k přijímací zkouškám na školy
s uměleckým zaměřením, vychovávat
citlivé kulturní bytosti atd. je hlavní
náplní naší práce. Další velmi důležitou
prioritou je i vytváření co nejlepších
podmínek pro vzdělávání - pracovních
podmínek pro pedagogy a jejich žáky,
příjemného tvůrčího prostředí s dobrou
a přátelskou atmosférou. Budova
Hudebního oboru již “nový kabát”
dostala, o tom jsme se zmiňovali mnohokrát. Kdokoliv do budovy vstoupí,
chválí, za což jsme velmi vděční. A já
jsme velmi ráda, že letos se začíná
rozjíždět i projekt na rekonstrukci
budovy Tanečního a Výtvarného oboru.
Díky velké podpoře města se konečně
dočkají krásného a důstojného prostředí i naši výtvarníci a tanečníci.
Příprava a rekonstrukce chvíli potrvá,
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ale počkat si, se určitě vyplatí.
A že to stojí mnoho finančních prostředků? Ano, to vskutku stojí. Ale
je jakákoliv investice do dětí a jejich
vzdělávání zbytečná? Určitě ne. A že
tahle naše škola, která letos oslaví 70
let založení investici potřebuje jako sůl,
víme všichni. Určitě si ji zaslouží a my
se vynasnažíme, aby si ji zasloužila i v
dalších letech.
K projektům, které vyžadují delší přípravu, patří i projekt Akademie umění
a kultury pro seniory. Tento projekt
vznikl v Praze před šesti lety, některé
základní umělecké školy Libereckého
kraje ho začaly realizovat před třemi
lety. My bychom vzdělávání seniorů
( tedy věk 55 + ) rádi “rozjeli” v září
2019. V čem tento projekt spočívá?
• Akademie pro seniory poskytuje
lidem v postproduktivním věku (senioři)
odborné studium v uměleckých oborech (hudební, výtvarný, taneční),
věnuje se těm, kteří mají zájem se
aktivně věnovat hudbě, tanci nebo
výtvarnému umění na neprofesionální
úrovni.
• Zájemcům umožní smysluplné a
aktivní naplnění volného času specificky zaměřeným studiem.
• Úkolem Akademie pro seniory je
motivovat občany seniorského věku k
aktivnímu přístupu k životu a posílení
jejich duševní i fyzické kondice pro-

střednictvím umění.
• Vzdělávání v uměleckých oborech
bude zajištěno kvalifikovanými pedagogy z řad učitelů ZUŠ. Výuka bude
probíhat formou didakticky přizpůsobených individuálních nebo skupinových
výuk, přednášek, cvičení, seminářů,
návštěv koncertů a představení rozdělených do pololetních částí (tzv. zimních
a letních „semestrů“).
• Vzdělávání se bude realizovat
jednou týdně (v některých případech
jednou za čtrnáct dní) a bude trvat 1
vyučovací hodinu u individuální výuky
a 2-3 hodiny u výuky kolektivní.
To byl jen takový náznak vize projektu,
konkrétní podobu projekt dostane v
dalších měsících. Před sebou máme
propagaci v řadách seniorů, jednání
se zřizovatelem, Krajským úřadem
Libereckého kraje (žádosti o dotace,...),
zajištění výuky, o které bude zájem atd.
atd. Je to spousta práce, ale já věřím,
že ji zvládneme a již v září u nás budou
moci některé děti potkat na chodbě
třeba svého dědečka nebo babičku a
doma se pak podělit o své zážitky.
Ale zpátky k dětem. Co nás čeká v
nejbližší době. Naši nejlepší žáci z řad
hudebníků nebudou chybět na koncertech festivalu Tanvaldské hudební jaro.
Již nyní někteří žáci Výtvarného oboru
chystají svůj výrobek do soutěže “Krásy
divoké přírody”, které vyhlašuje SVČ

Tanvald. Nejlepší práce budou vystaveny na Vernisáži v Kině Jas právě
při úvodním koncertě Tanvaldského
hudebního jara.
Na začátku druhého pololetí bývá
obvyklé, že se někteří žáci odhlašují.
K nám se naopak hlásí noví, takže
vyšší počet žáků proti loňsku zůstává,
dokonce se zvyšuje. Přesto, že např.
zájemce o hru na klavír musíme
odmítat, zájemce o hru na kytaru ještě
přijmout můžeme ( pan učitel Jiří Beneš
u nás nebude učit jen dva dny, ale celý
týden). Jedno místo je i ve výuce hry
na trubku nebo na pozoun (nejlépe je
začít v 8 nebo 9ti letech, samozřejmě
i starší ) - v září u nás začal vyučovat
tyto nástroje přední hráč orchestru
libereckého Divadla F.X. Šaldy Pavel
Jeníček. Pokud vás výuka u nás láká,
neváhejte se zastavit, budeme se těšit.
A těšit se budeme samozřejmě i na
naše věrné diváky a posluchače.
-Petra Jedličková Šimůnková-

INZERCE

Odvoz a likvidace
fekálií
Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890
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Školství

Zápis do 1. třídy ZŠ Tanvald, Sportovní 576
pro školní rok 2019/2020

V úterý 5. 2. 2019 proběhlo na tanvaldské radnici pravidelné setkání ředitelů školských zařízení s vedením města. Projednávala
se aktuální problematika tanvaldských školských zařízení včetně informací o připravovaných projektech, změnách a výhledech
do blízké budoucnosti ve vztahu k demografickému vývoji a záměrům města.

Zápis do 1. třídy Masarykovy základní
školy a OA Tanvald, Školní 416,
pro školní rok 2019/2020
Zápis do 1. třídy Masarykovy
základní školy a OA Tanvald, Školní
416, pro školní rok 2019/2020
V souladu s ustanovením § 36 a § 46
školského zákona oznamuje ředitelství
ZŠ a OA Tanvald, Školní 416, p. o.
termín konání zápisu do 1. třídy pro
všechny děti narozené od 1. 9. 2012 do
31. 8. 2013.
Zápis se uskuteční v pondělí 1. dubna
2019 od 13:30 – 17:00 hodin
v budově Školní 41 - do běžné třídy
a nově do smíšení třídy 1. - 3. ročník
a v budově Raisova 333 – Šumburk
- do běžné třídy.
Bližší informace jsou k nahlédnutí na
webových stránkách školy.
V
průběhu
školní
docházky
nabízíme:
• otevřenou komunikaci
• skvělý kolektiv vyučujících, přátelská
atmosféra, příjemné klima
• spolupráci se školní speciální pedagožkou a logopedkou
• spolupráci s fyzioterapeutem a zdravotní tělesnou výchovu
• nadstandartní vybavení ICT

• angličtina od 2. ročníku
• třídy
vybavené
pomůckami
Montessori pro individuální práci a
pochopení učiva
• chodby vybavené herními prvky
(ping – pong, minifotbal, sedací odpočinkové zóny),
• kvalitní výuku zaměřenou na potřeby
každého dítě, asistenty ve třídách
• podpora žáků nadaných
péče o žáky s SVP (přednostně poruchy učení)
• celoškolní i třídní projekty, akce,
sportovní dny, propojování předmětů
• prevence sociálně patologických
jevů
• školní družina (pro žáky 1. – 5. třídy)
• školní klub pro žáky 2. stupně
• plavání od 3. ročníku
Zveme děti na předškoličku 12., 19.,
a 26. března od 13.30 do 15.00 hod
na hlavní budově i na Šumburku.
Přijďte si povídat, pracovat, hrát si.
Těší se učitelé 1.stupně
z Masaryčky

Den otevřených dveří na ZŠ Tanvald,
Sportovní 576
Rádi bychom pozvali rodiče
i žáky 5. roč. i jiných tříd na Den
otevřených dveří na naší škole.
Zájemci o výuku ve sportovních
třídách se budou moci zapojit do
hodiny tělesné výchovy a zhlédnout ukázky celoročních aktivit
našich sportovních tříd. Společně
si prohlédneme školu a nahlédneme do výuky ostatních předmětů. Rádi přivítáme i zájemce

o nesportovní třídy a zodpovíme
Vaše případné dotazy.
Datum konání: pátek 12. dubna
2019
Čas konání: 8.00 – 10.30 hod.
Zájemci o zařazení do třídy
s rozšířenou výukou Tv sportovní oblečení a obuv do haly
s sebou.

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

- pro 1. stupeň logopedickou a dyslektickou nápravu
- pomoc asistentů pedagoga
- pomoc školního psychologa a speciálního pedagoga
- využití školní knihovny
- pobyt dětí ve školní družině
- plavecký výcvik od 1. třídy
- třídy s rozšířenou výukou tělesné
výchovy
- lyžařský výcvik
- vodácký výcvik
- kurz outdoorových aktivit
- cyklokurzy
- pohybové a sportovní hry
- širokou nabídku volitelných předmětů
- zajištění volného času ve spolupráci
s SVČ Tanvald
- spolupráci mezi rodinou a školou
- seznamovací pobyty pro žáky 6. tříd
- projektové dny
- celoškolní akce – školní akademie,
vánoční akce.
Ředitelství ZŠ Tanvald
Sportovní 576

Informace o ZŠ Tanvald, Sportovní 576 a
o třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy
6. května 2019 od 9. hod. proběhne výběr děvčat a chlapců 5. tříd
z oblasti Tanvaldska, kteří mají zájem
od školního roku 2019/20 navštěvovat na naší škole třídu s rozšířenou
výukou tělesné výchovy.
Talentové zkoušky se uskuteční ve
sportovní hale formou testu všestrannosti (překážková dráha, obratnost,
skoky přes švihadlo, hod plným míčem,
skok z místa…..)
Na zkoušky je třeba přijít ve sportovním
oblečení a obuvi na přezutí.
Nabízíme Vám:
- prevenci minimalizace šikany ve škole
- projektové dny různého zaměření
- školní akademii
- vánoční i jiné akce pro žáky i rodiče
- nově vybavenou počítačovou učebnu
- moderní učebnu chemie a fyziky,
výtvarné výchovy
- moderní školní kuchyňku
- práci na interaktivních tabulích umístěných ve třídách
- zapojení do různých projektů
- podporu zdravé výživy a zdravého
životního stylu, finanční gramotnost,
ekologickou výchovu
- dílničku na ruční práce a výrobu
keramiky
- nově zrekonstruovanou školní
knihovnu a školní dílny
- pestrou nabídku volitelných předmětů
- účast ve sportovních a nesportovních
a soutěžích a olympiádách
- stadion a sportovní halu, výborné
podmínky pro zimní sporty- běžecké
lyžování, sjezd i bruslení

- individuální přístup pro děti s pomalejším pracovním tempem, asistenty
pedagoga, spolupráci se školním
psychologem a školním speciálním
pedagogem
- stravování ve školní restauraci
Scolarest.
Ve třídě s rozšířenou výukou Tv
nabízíme:
• 5 hodin Tv při shodném učebním
plánu s ostatními třídami
• výborné podmínky pro bohaté
sportovní vyžití - nově zrekonstruovaná
sportovní hala s malou tělocvičnou,
revitalizovaný
městský
stadion
s novým vybavením, kluziště, sjezdové
i běžecké tratě v blízkosti školy
• zdokonalování v plavání - plavecký
výcvik v bazénu GT
• zapůjčení lyžařské výzbroje pro
běžecké i sjezdové lyžování, lyžařský
výcvik, letní pobyty v přírodě včetně
vodáckého výcviku, kurzu outdoorových aktivit v Českém ráji, cyklokurzu
v Jizerkách
• soutěž o nejlepšího sportovce školy
• uvolňování na sportovní soustředění po předchozí dohodě s oddíly
• účast na sportovních soutěžích.
Další informace o třídách s rozšířenou
výukou Tv lze obdržet přímo na talentových zkouškách, na ředitelství školy
osobně, telefonicky (483 394 660)
nebo na našich webových stránkách.
Těšíme se na shledanou v ZŠ Tanvald,
Sportovní 576
Vedení školy

Těšíme se na Vás!
Ředitelství školy
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Krimi, zajímavosti
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Čím budu?

Krimi okénko

Městská policie:
725 095 123, 483 394 575
Policie ČR: 158
Řidiči neřidiči skončili v osidlech policie
Taky jezdíte někdy bez řidičáku?
Inu, stát se to může, člověk si doma
zapomene peněženku, vezme jinou
bundu, a průšvih je na světě. Ovšem
tenhle případ nemám na mysli. Pokud
má někdo vysloven zákaz řízení, jinými
slovy papíry v čistírně, zpravidla to
má svoje vážné důvody a dotyčný si
je dobře vědom, že za volant sednout
nesmí. Nejspíš tedy na silnici provedl
něco, co mohlo zatraceně špatně
dopadnout a čeho by se měl příště
vyvarovat. A takovéhle chlapíky chytla
policie letos na tanvaldských silnicích
hned dva. A to může být pro ně setsakramentsky drahé. Bratru až dva roky
natvrdo a k tomu delší zákaz řízení. Nu,
neberte to.
Radista dopaden ještě před vysíláním
Kam chtěl vysílat muž, kterého lapila
ochranka v Lidlu, když kradl vysílačky,
zda přes moře či ke hvězdám, to je
opravdu ve hvězdách, ale z hladu to
určitě nebylo. To by vzal rohlík nebo
rum. Leč měl smůlu a byl předán do
rukou ochránců zákona. A ejhle, vyklubal se z něj známý recidivista a v době
uzávěrky listu se jednalo o uvalení
vazby na tohoto amatérského radistu.
A tak mu tato nezvyklá komodita přinesla nečekané potíže. I když čekat se
to samozřejmě dalo.
Vzal k sobě prachy, které mu neříkaly
pane
O tom, že zejména u výběru peněz
z bankomatu je třeba dávat si bedlivý
pozor, o tom jsme už psali, ale to
samé platí i na poště. Roztržitost a
nepozornost se totiž nevyplácí. Tak se
totiž muselo stát to, že paní při ukládání
bankovek do peněženky z nějakého
neznámého důvodu vytrousila tyto
na zem a hned si toho nevšimla. O to
více pozornosti měl muž ve frontě za
ní. Jenomže se nejednalo o poctivého
nálezce a dotyčný chlapík si chtěl
prachy ponechat pro vlastní potřebu.
Leč ani jemu se nezadařilo. Byl při tom
odhalen a teď ho policie vyšetřuje pro
podezření z trestného činu zatajení
nálezu. A za to může vyfasovat až jeden
rok. Na Kanárech, ani v Egyptě ovšem
nikoliv, jak jistě snadno uhodnete.
Další zloděj padl pod tíhou důkazů
Drzý zloděj, který nedávno řádil na
úřadu v Desné a ukradl tam kabelku,
byl na základě pátrání již dopaden.
Jak se dalo čekat, jednalo se o recidivistu, který toho měl na svědomí víc.
Pohyboval se po celém okrese a všude,
kde byl, něco zmizelo, byť třeba jen
nějaká maličkost. Inu, někteří lidé jsou
prostě takoví, že si odevšad rádi něco
odnesou. Kradl i v tanvaldských marketech, takže opět je na pár měsíců či let
o jednoho výtečníka mezi námi méně.
To ovšem neznamená, že bychom měli
polevit v pozornosti. Každý vykuk má
totiž svoje učedníky a následovníky.

-vho-
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Žáci základní školy v Horním
Tanvaldě se připravují na volbu povolání. Střední odborná škola v Liberci,
Jablonecká 999, se kterou máme dlouholetou spolupráci, připravila 6. 2. 2019
pro naše žáky a žákyně den plný pracovních aktivit a informací. V minulých
letech si žáci vyzkoušeli strojírenské,
kovářské a zahradnické práce. Letos
chlapecká skupina pracovala v oboru
malíř a natěrač. Žáci brousili a natírali
dveře, na cvičné stěně vytvářeli technikou tupování nástěnné dekorace.
Pro dívky byl přichystán učební obor
provozní služby. Po absolvování
dvouletého učebního oboru se děvčata
uplatní při úklidu ve zdravotnických
a sociálních zařízeních a při výkonu
pomocných prací při přípravě pokrmů.
Žákyně pracovaly v kuchyni a připravily
pro celou skupinu výborné palačinky.
V rámci projektu NAKAP LKI seznámil pan David Liška žáky s dalšími
učebními obory SOŠ v Liberci. Děti
shlédly krátký film o SOŠ a prohlédly si
další součásti školy přímo za provozu
teoretické výuky i odborného výcviku.

Projektový den byl velmi pěkně připraven a našim žákům se nejen moc
líbil, ale hlavně jim pomohl při výběru
učebního oboru.

Děkujeme všem ze SOŠ v Liberci za
bohatý program, milé přijetí a chutné
občerstvení.
Jana Hýsková

Projekt POKOS na gymnáziu zaujal
15.ledna 2019 měli žáci ročníků
sekunda, tercie a kvarta možnost seznámit se s projektem POKOS – Příprava
občanů k obraně státu – garantem je
Ministerstvo obrany České republiky.
Těmi, kdo žákům přednášel a prováděl i
praktické ukázky, byli přímo vojáci AČR
z 31.pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci. Žáci během
dne prošli třemi tematickými stanovišti
– poskytování první pomoci, ochrana
a obrana obyvatelstva v případě
působení chemických a biologických
látek a prezentace činnosti Armády
České republiky. To vše bylo doplněno
i o ukázky techniky a vozidel užívaných
AČR. Vedle možnosti vyzkoušet si, co
obnáší resuscitace zraněného a navléknutí protichemického obleku, byli žáci
odměněni drobnými cenami za své teoretické vědomosti. Pořádání této akce
přispívá povědomí žáků, že i v době
klidu a prosperity může docházet k neočekávaným událostem vojenského, ale
i nevojenského charakteru (povodně,
požáry exploze chemických provozů,..),
u nichž jedním z garantů bezpečí civilního obyvatelstva je právě AČR. A jak
program hodnotili přímí účastníci, žáci?
Tak třeba některé reakce sekundy a
tercie:
• Masky jsme si dokonce mohli ke
konci vyzkoušet. Do jednoho ochranného obleku oblékli Natku a ta vypadala
jako mimozemšťan.
• Učili jsme se první pomoc.
• Dozvěděli jsme se nové věci, o
kterých jsem nikdy nepřemýšlela.
• Určitě doporučujeme jiným školám,
protože se dozvědí spoustu zajímavých
informací, co vojáci dělají, když nejsou
na misi, jak trénují a co všechno musí
umět.
• Akce se nám líbila, protože tam byly
plynové masky, obleky, pistole a nůž a

přišli jsme o čtvrtou hodinu.
• Nejlepší byl humorný praporčík.
A názor přihlížejícího pedagoga?
„V teoretické části se studenti dozvěděli
o činnosti 31.pluku radiační, chemické a
biologické obrany v Liberci, o jeho his-

torii a zařazení v rámci Armády České
republiky. Ani přednáška nebyla nudná,
protože přednášející udržovali kontakt
se studenty a odměňovali je za správné
odpovědi malými dárky.“

Za GymTan a OA EHT
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Školství

GymTan v divadle

Naše lyže a bílé noci
V sobotu 26.1. jsme vyrazili na lyžařský výcvik. Ubytovali jsme se v hotelu
Skicentrum v Harrachově. Hotel
fajn, veliký, takže tam bylo wellness,
posilovna a herna. Stravování kromě
snídaní už moc ne, hlavně moc solili.
Ke snídani ve formě švédských stolů
bylo hodně jídla a nedalo se vybrat, co
si vzít. Mohli jste si vybrat např. housky
s nutelou, vajíčka, toasty nebo klobásy.
Takže jsme byli přecpaní úplně vším.
Pokoje vypadaly dobře, byly po pěti,
třech a dvou. Z lyží jsme si mohli vybrat
běžky a sjezdovky. Běžky byly lepší,
ale náročnější.
Nejlepší skupinu měl pan Kohoutek,
druhé nejlepší paní Lipenská, ti „nejhorší“ to vyhráli s Ondrou Romaniukem,
bývalým žákem gymnázia. A pak byly
ještě další skupiny a další učitelky.
Všichni učitelé byli skvělí!!!
Ráno jsme dělali různá cvičení a odpo-

ledne užívali volné lyžování. Sníh byl
některé dny dobrý, nejlepší po ránu, ale
někdy ledovatý a na povrchu plotny a
rozdrbaný. Bylo to pak hrozný a všichni
padali. Poslední den nám nefungovaly
skipasy.
Kurz se nám moc líbit. Bylo plno srandy
a naše třída se dost se seskupila. Když
jsme nelyžovali, seděli jsme v dětském
koutku, hráli flašku, na chodbě koukali
na různé filmy a dělali různé blbosti.
Až se divím, že jsme nejeli domů hned
první den. Večerka byla v 21:30, ale
usínali jsme až kolem půlnoci.
Na kurz dokonce přijeli i žáci se zlomenýma rukama. Někteří s tím jezdili,
někteří ne. A úraz se stal jen jedné
holce – natažené vazy. A bylo pár drobných a bolavých pádů.
A na závěr jsme dostali pololetní
vysvědčení a jeli domů.

Sekunda

Dne 16. 1. 2019 jsme se, třídy oktáva
a 4. ročník, sešli před jabloneckým
divadlem. Divadelní hra nesla název
"Deburau" a byla ztvárněna divadlem
z Mladé Boleslavi, kterému vždy předchází jeho dobrá pověst Tématem byl
život nejslavnějšího mima s českými
kořeny. Co se týče samotných herců,
nemám, co bych vytkl. Zejména výkon
hlavního protagonisty Radima Madeje
v roli "Jeana Gasparda Deburaua" byl
ohromující. Myslím, že celé obecenstvo mu věřilo každičké slovo, pohyb
či grimasu. Za zmínku stojí také výkon
Oldřicha Víznera. I on se své role ujal
skvěle. Působivé bylo i vystoupení a
herecký výkon Kolombíny a Harlekýna.
Z mého pohledu, jakožto z pohledu 19
letého studenta, šlo o jedno z těch lepších divadelních vystoupení, které jsem
mohl za 8 let na gymnáziu absolvovat.
Mělo to vše: zábavu, dramatičnost,

romantiku, neštěstí, lásku. Na otázku,
zda návštěvy divadelních představení v
rámci gymnázia mají smysl, odpovídám
jednoslovně Ano. Myslím si, že to patří
právě k všeobecnému vzdělání, které
se gymnázium snaží svým studentům
nabídnout a které by mělo být nedílnou
součástí výuky. Není nad to, když
studenti mohou na vlastní oči vidět
ztvárnění něčeho, o čem se pouze
učili, a to navíc na divadelních prknech
a v podání takových profesionálů, jako
tomu je u "Deburaua."
Ondra Brunclík, oktáva

Střípky z Masarykovy ZŠ
Bruslení

Šumburk 2019
Na šumburském oddělení MZŠ si
nadále užíváme rodinného prostředí,
kde se všichni navzájem známe a
zpestřujeme si výuku mezitřídními
či celoškolními akcemi a drobnými
projekty. Vyznáváme názor, že se děti
naučí důležité věci i mimo prostory tříd
a školní budovy.
Mezi tradiční, velmi oblíbené akce patří
podzimní přespávání ve škole – vždy
tematicky zaměřené. Děti si nanosí do
tříd spacáky, něco dobrého k snědku,
poté se sejdeme všichni Šumburáci
ve společných prostorách a program
může začít. Z minulých let vzpomínáme na projekt Rozhledny, Co se děje
v lese, Halloween či Večer s knížkou…
I když většinou trochu ponocujeme,
děti s ranním vstáváním potíže nemí-

vají. Společně si připravíme snídani a
poté navážeme na večerní program.
Některé projekty vznikají z nápadů dětí.
Z ankety „Co bych na škole změnil“
vyplynulo, že by si děti rády vyzkoušely, jak by se jim líbilo v nesmíšeném
kolektivu. A tak na jeden den vznikla
chlapecká a dívčí třída. Třeťákům i
čtvrťákům se změna, kdy se slečny víc
věnovaly výtvarničení a kluci sportu,
zamlouvala, prý si od sebe vzájemně
odpočinuli. Z hodnocení akce ale vyplynulo, že na stálo by to byla nuda.
Protože zima nás láká ven, v nejbližších dnech plánujeme sportovní den na
běžkách, bruslích i bobech. Na počátku
jara potrápíme mozkové závity během
projektu Týden Mozku.

Děti naší školy hrozně rády využívají
kluziště na Výšině, kde zdokonalují
svou jízdu na bruslích nebo se teprve
učí jezdit. Moc nás to baví. Děkujeme
ZŠ Sportovní za půjčení bruslí za

symbolickou cenu a dobrou vzájemnou
spolupráci, jmenovitě paní uč. Ivě
Müllerové.  

Mgr. Hana Votočková

Mgr. Milena Šostková

Terezínka
Děti a jejich učitelé 1.st. z Masarykovy
školy a OA z Tanvaldu si společně vyšli
v letošní konečně sněhové zimě na
Terezínku. Nezapomněli na zvířátka
a donesli jim do lesa nějaké dobroty.
Cestu zpět si užívali netradičně opékáním buřtů a klouzáním se dolů po cestě
na super rychlých igelitech. Všichni měli
z vycházky hřejivě krásný pocit, hlavně
u teplého čaje doma a v družině.

Trojlístek Tanvald
Od září 2019 se chystá Masarykova
ZŠ a OA Tanvald otevřít smíšenou třídu
pro 1.-3.ročník, která bude pracovat
jinými přístupy a metodami vzdělávání.
Skupinu povede učitel-průvodce ve

spolupráci s dalšími učiteli a dospělými.
Zápis do prvního ročníku této třídy proběhne 1. dubna. V případě zájmu a pro
podrobnější informace se obraťte na
ředitelku školy.

Od ledna mohou žáci Masarykovy školy nově navštěvovat
• Logopedická cvičení Mgr. Adéla Prašivková
• Zdravotní tělesnou výchovu a sportovní hry Mgr et Mgr. Zdislav Duňka – fyzioterapeut
• Angličtinu hrou Mgr. Denisa Šepsová
• Kouzelné dovednosti Mgr. Denisa Šepsová a Blanka Dušková
• Parkour Mgr. Jan Prašivka
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne
23.01.2019
*RM bere na vědomí informaci jednatele společnosti TABYS s.r.o. o výši
nájemného v bytech ve vlastnictví
společnosti TABYS s.r.o. a záměru o
jeho zvýšení.
*RM vydává záměr na prodej pozemkové parcely č. 754/1 (trvalý travní
porost) o výměře 3184 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou
manželům Ž.
*RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch GasNet, s.r.o., se
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad
Labem podle předloženého návrhu
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. 8800091751_1/
BVB/P, týkající se
stavby plynárenského zařízení „Přeložka STL
plynovodu v ul. Hlavní u č.p. 1309,
Smržovka, číslo stavby 8800091751 na
části pozemků parc. č. 4219, 4221/1,
4221/2, 4231 a č. 4232 v katastrálním
území Smržovka;
2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. 8800091751_1/
BVB/P mezi firmou GasNet, s.r.o., se
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad
Labem a městem Tanvald podle předloženého návrhu.
*RM rozhodla provést rozpočtové
opatření č. 101/2018:
příjmy
DAŇOVÉ PŘÍJMY				
			
+ 613.836 Kč
PŘIJATÉ TRANSFERY
na projekt "Revitalizace parků v Tanvaldu
(park u fontány, park u pomníku TGM)"
- 310.764 Kč
na projekt "Revitalizace parků v Tanvaldu
(park u kruhového objezdu)"		
- 303.072 Kč

*RM schvaluje Kupní smlouvu č.
D994180481 mezi městem Tanvald a
Povodím Labe, státní podnik týkající
se prodeje pozemkové parcely č. 179/3
(vodní plocha - koryto vodního toku
přirozené nebo upravené) o výměře 8
m2 v katastrálním území Tanvald dle
předloženého návrhu.
*RM schvaluje Směnnou smlouvu
č. 03/2018/Dob-36200 mezi městem
Tanvald a Českou republikou –
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR týkají se
směny pozemků v katastrálním území
Šumburk nad Desnou – Terminál
dopravy dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu o dílo
č. 01/2019 na vypracování projektové dokumentace na projekt
„Rekonstrukce
oken
v
objektu
ZŠ, Školní 416“ mezi městem
Tanvald a Ing. Lukášem Michkem,
IČ 76550982, Poštovní 615, 468 61
Desná dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu o poskytování
odlehčovací služby pro obyvatele
města Tanvald mezi městem Tanvald a
organizací Centrum sociálních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o., se sídlem E.
Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou
dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu o zajištění
přeložky plynárenského zařízení a
úhradě nákladů s ní souvisejících mezi
městem Tanvald a firmou GasNet,
s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše,
Ústí nad Labem dle předloženého
návrhu.
*RM rozhodla pronajmout bytovou
jednotku č. 107, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 593, Tanvald, část
Šumburk nad Desnou na dobu určitou
do 31.07.2019.

*RM
souhlasí
se
spoluprací
s Ministerstvem kultury ČR při administraci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností“ pro rok 2019,
nezřizuje komisi státní památkové péče
a pověřuje výkonem prací spojených
se spoluprací s Ministerstvem kultury
ČR odbor rozvoje a KV MěÚ Tanvald.
*RM po projednání žádosti Spolku
Lungta, se sídlem Dlouhá 2, Praha 1
rozhodla, že se město Tanvald k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
v roce 2019 nepřipojí.
*RM dává souhlas zřizovatele příspěvkové organizaci Základní škola
Tanvald, Sportovní 576 se zápisem
místa poskytování vzdělávání a umístění školského zařízení U Stadionu
588 a U Stadionu 589 v Tanvaldě
v Rejstříku škol a ŠZ.
*RM souhlasí s pokácením 1 ks
smrku a 2 ks javorů nacházejících se
v blízkosti školního hřiště ZŠ Údolí
Kamenice, na pozemkových parcelách
č. 595/1 a 595/2 v katastrálním území
Tanvald, dle předloženého návrhu
odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo
bude použito pro potřeby města nebo
prodáno dle platného ceníku.
*RM schvaluje podání žádostí o dotaci
Ministerstva vnitra ČR v souladu s pravidly Programu prevence kriminality
2018 – 2020 a schvaluje spoluúčast
města minimálně 10% až 30% u následujících projektů:
1/ Tanvald – Pokračování asistentů
prevence kriminality 2018 – 2020
2/ Tanvald – Preventivní prázdninové programy v Majáku 2019
3/ Tanvald – Pobytový týdenní tábor
pro mládež do 15 let 2019
*RM:
1/ pověřuje členy zastupitelstva města
Mgr. Antonína Bělonožníka, MDDr.
Danielu Šebestovou a p. Lukáše

Černého k přijímání prohlášení o uzavření manželství dle § 11a, odst.1, zák.
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů;
2/ stanoví užívání závěsného odznaku
jinými členy zastupitelstva města dle §
108, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů,
pro přijímání prohlášení o uzavření
manželství a při významných příležitostech panu Mgr. Antonínu Bělonožníkovi,
MDDr. Daniele Šebestové a p. Lukáši
Černému;
3/ určuje dle § 11a, odst. 3 a § 12
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů:
a) obřadní síň Městského úřadu
Tanvald, Palackého 359, úředně určenou místností k přijímání prohlášení o
uzavření manželství;
b) sobotu dnem pro přijímání prohlášení o uzavření manželství, a to v době
od 10.00 do 13.00 hodin.
*RM schvaluje Příkazní smlouvu na
zpracování projektové žádosti pro
získání dotace na projekt: „Vyhlídka
nad Tanvaldem“ mezi městem Tanvald
a Ing. Luďkem Suchomelem, MBA, IČ
40180921, Sportovní 78, Smržovka dle
předloženého návrhu.
*RM schvaluje program zasedání
zastupitelstva města dne 13.02.2019 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.

INFORMACE K VEŘEJNÉ SBÍRCE

„Maják pro Marušku“

Veřejná sbírka „Maják pro Marušku“
odstartovala 18. 11. 2018. Široká
veřejnost a firmy i lidé ze vzdálených
míst země začali společně přispívat
Marušce Votrubové z Tanvaldu, aby
měla vytvořeny podmínky pro boj se
zákeřnou nemocí…
Tato veřejná sbírka je registrovaná
u KÚ LK dle zákona č. 117/2001
Sb. o veřejných sbírkách a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů. Dle osvědčení je výhradně
a jenom určena na úhradu léků, zdravotnického materiálu, potravinových
doplňků, rehabilitace, kompenzačních
pomůcek, k úpravě domácnosti na
sterilní prostředí po návratu z nemocnice, např. desinfekční prostředky
a veškeré pomůcky s tím spojené,
ozdravné pobyty, náhrady cestovného
do zdravotnických zařízení. Tyto výdaje
jsou řádně účtovány v návaznosti na
uvedený zákon.
KÚ LK eviduje pro tuto sbírku účet č.
286015899/0300, na který lze stále přispívat. Dále byly evidovány 3 pokladničky k hotovostním příspěvkům,
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z toho 1 z nich byla odcizena, naštěstí
s minimálním příspěvkem. Je nám líto,
že někdo potřeboval poškodit dobrou
věc. DĚKUJEME všem pracovníkům
firem a obchodů, kteří nám umožnili
a umožňují mít u nich pokladničky
umístěné. Ceníme si jejich přístupu
ke sbírce. Zbylé dvě pokladničky
jsou umístěny na frekventovaných
místech v Tanvaldě (aktuální umístění
je na http://www.mdcmajak.estranky.
cz/clanky/verejna-sbirka-majak-pro-marusku..html) a jsou připevněny ocelovým drátem, aby nedošlo k dalšímu
odcizení.
Projev této kampaně získal dvě tváře.
Jednak se rozpohybovala řada dalších
aktérů a místních uskupení k mimořádným počinům a pomoci Marušce,
k charitativním akcím. Druhou tváří je
chování některých lidí, které na první
pohled vypadá jako závist, možná se
pod ní schovává touha vyřešit svoje
vlastní trápení, touha po pomoci, které
se nedostává…
Za MDC Maják
Věra Černá

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne
06.02.2019
*RM souhlasí s podáním žádosti
o dotaci na projekt „Vyhlídka nad
Tanvaldem“ do Národního programu
rozvoje cestovního ruchu vyhlášeného
Ministerstvem místního rozvoje ČR.
*RM souhlasí s pokácením 2 ks habrů
a 2 ks bříz nacházejících se u horního
vstupu do objektu č.p. 268, Tanvald, na
pozemkové parcele č. 279/1 v katastrálním území Tanvald, dle předloženého
návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že
dřevo bude použito pro potřeby města
nebo prodáno dle platného ceníku.
*RM schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o spolupráci v oblasti
poskytování sociálních služeb ze dne

18.04.2018 mezi příspěvkovou organizací Dům penzion pro důchodce,
městem Smržovka a městem Tanvald
dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu příkazní na
zpracování projektu pro získání dotace
na projekty prevence kriminality 2019
mezi městem Tanvald a Ing. Luďkem
Suchomelem, MBA, IČ 40180921,
Sportovní 78, Smržovka dle předloženého návrhu.
*RM bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Tanvald, U Školky
579 o místu, termínu a době pro podání
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

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

Preventivní programy na základní
škole v Horním Tanvaldě

Alkohol je nejrozšířenější a nejvíce
tolerovanou látkou v oblasti "legálních" drog. Mnozí požívání alkoholu
spojují s takzvanou národní identitou.
Uvědomujeme si ale, jak moc může být
alkohol pro nás nebezpečný? Jakou
hrozbu představuje pro mladistvé?
O nebezpečí hrozící z užívání alkoholu
nás na besedě s názvem „Než užiješ
alkohol, užij svůj mozek“, která se
konala v pátek 8. února, informoval
lektor nadace Sananim. Překvapil nás
informacemi o tom, že Česká republika
drží v konzumaci alkoholu šesté místo

v Evropě. V programu uvedl i mnoho
skutečností, týkajících se mladistvých,
v souvislosti s užíváním alkoholu i
energetických nápojů. Více informací
můžete nalézt na stránkách pobavmeseoalkoholu.cz. Zkuste si třeba
jako my vyplnit na těchto stránkách
malý „závislostní“ testík. Snad potom
budeme konečně užívat rozum?
Po besedě si deváťáci v rámci předmětu Informatika vytvořili plakátky,
které by měly nabádat lidi, aby alkohol
neužívali ani s rozumem, natož bez něj.
Ivana Horčičková

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D.

V březnu 2019
oslaví životní jubileum

Vás zve na

Lidmila Havlová

Básničky a písničky pro naše

Václav Pavlata

babičky,
a to nejen s našimi nejmenšími, ale
i s MUDr. Tomášem Drobníkem.
Místo konání: Dům pro seniory

Libuše Kožíšková
Karel Král
František Horčička

593 Šumburk n. Desnou Tanvald

Jan Husička

Datum konání: 19. 3. 2019 v 15:00 hod.

Annelies Bachtíková
Libuše Šťastná

Na setkání se těší Senior klub I
Šumburk n. D.

Alenka Vondrová
Jan Sochor
Miroslav Mráz

Senior klub II.
Tanvald - Výšina
Vás zve na přednášku
s Judr. Blankou Přiklopilovou
právničkou MěÚ Tanvald
Téma: Jaká nebezpečí číhají na
seniory?
Káva, čaj, něco sladkého, popovídáme...

K+M+B+2019
Na
počátku
ledna
proběhla
v Tanvaldu Tříkrálová sbírka. Koledníci
vyrazili do ulic ve dnech 1. – 14. ledna
2019 a do kasiček vybrali úžasných
6.222 Kč. TS však není pouze finanční
sbírkou. Touto cestou koledníci roznášejí do domů radost z narození
Krista. Je to největší dobrovolnická

sbírka v České republice a je pořádána
Charitou ČR.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří
jste přispěli do TS 2019. Velký dík pak
patří i MÚ za spolupráci. Záměry TS
se můžete dozvědět na: www.trikralovasbirka.cz

Místo konání:
MDC Maják, U Školky 579,
Tanvald Výšina
Datum konání:
čtvrtek 7. 3. 2019 od 15:00 hodin
Srdečně zveme
Senior Klub II Tanvald Výšina

Markéta Hlubučková

Klub zdraví
Srdečně Vás zveme v úterý 12.
března v 17 hodin na další setkání
Klubu zdraví do Střediska volného
času (bývalý dům dětí a mládeže), kde se bude konat přednáška
s diskusí, která nám odhalí, jaké
potraviny nás vysloveně ohrožují,
které jsou vhodné pouze výjimečně
a které jsou naopak vhodné pro
každodenní konzumaci. Které z potravin se blíží ideální stravě?

Etelka Gregorová
Jana Dvořáková
Jan Svárovský
Jaroslava Hejcmanová
Josef Horák
Pavel Kubala

ě
S r de č n
ej e m e
bl a h o p ř m
ů
oslavenc
Pokud si někdo nepřeje být uveden v TZ,
stačí zavolat na tel.: 483 369 671
(Pozor na termín uzávěrky TZ!)

Poděkování
Děkujeme
všem
přátelům
a
známým, kteří se dne 11. 2. 2019
rozloučili s majorem ve výslužbě
Vladimírem Josífkem, bývalým zastupitelem města Tanvald a věnovali mu
tichou vzpomínku. Srdečný dík patří i
panu Maturovi za důstojné vystrojení
pohřbu.
Zarmoucená rodina

INZERCE

INZERCE
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Městská knihovna Tanvald

Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald

„Noc s Andersenem“ 29. 3. - 30. 3. 2019 Přihlašovat své děti můžete pouze
osobně v naší knihovně. Neváhejte, počet spacích míst je omezen. Přihlásit
se mohou naši čtenáři ve věku 7-11 let.

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

Z Krakonošova herbáře - mezinárodní výtvarná soutěž Krkonošské
knihovny v Jelení Hoře
Centrum informací a regionálního vzdělávání v Jelení Hoře – „Krkonošská
knihovna” ve spolupráci s dalšími knihovnami Euroregionu Nisa vyhlásila XI.
ročník výtvarné soutěže na téma Z Krakonošova herbáře.
Pravidla XI. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Z Krakonošova herbáře
1. Soutěž je určena pro děti a mládež ve věku 7 - 19 let z Polska, Německa a
Čech
3. Účastníci soutěže zhotoví 1 práci libovolnou výtvarnou technikou: kresba,
malba, koláž, grafika, fotografie, nalepovaný obrázek apod. Rozměry prací
jsou libovolné, horní hranice rozměru výtvarných prací je 70 x 100 cm.
4. Námětem soutěžní práce má být léčivá rostlina, včetně krátkého popisu
jejích vlastností (mladším účastníkům mohou s popisem pomoci starší osoby).
5. Do soutěže lze přihlásit kolektivní práce.
6. Účastníci na zadní stranu své práce uvedou název, heslo a svůj věk. K
práci je třeba přiložit uzavřenou obálku s heslem, obsahující lístek s údaji:
• jméno a příjmení autora,
• věk,
• adresa bydliště a telefonní číslo autora a jeho e-mailová adresa,
• adresa školy nebo instituce, kde byla práce zhotovena,
• jméno a příjmení učitele nebo vedoucího, pod jehož vedením byla práce
zhotovena,
• název práce.
7. Lhůta pro příjem prací do 6. května 2019 včetně.
Práce musí být doručeny osobně na adresu: Městská knihovna Tanvald, Krkonošská 350,46841 Tanvald
Podrobné informace k soutěži naleznete na našich webových stránkách nebo
v knihovně u pultu

2. – 3. 3. Laskavé ruce – kurz celostní relaxační masáže
aneb Co vás v masérských kurzech neučili (vhodné pro amatéry začátečníky i
pro absolventy klasických masážních kurzů). Lektor: RNDr. Petr Srp. Více info
na ex.plorer@seznam.cz, tel. 603 477 402. Přihlášky na mdc.majak@gmail.
com, tel 605 757 771
7. 3. Senior klub II Výšina
Od 15 hod. Téma: Jaká nebezpečí číhají na seniory?
Beseda s JUDr. Blankou Přiklopilovou, právničkou MěÚ Tanvald.
18. – 22. 3. Jarní burza dětského oblečení a hraček
25. 3. začíná PC kurz Tvorba webových stránek ve spolupráci s organizací
Pomocné ruce.
29. 3. Workshop – výroba domácí kosmetiky
Za zvířátky do nedalekého hospodářství - termín ještě není stanoven. Pro
aktuální informace sledujte předpověď počasí, náš web, facebook, případně
nám napište e-mail s předmětem zprávy „aktuality“ a my Vám budeme zasílat
novinky o dění v Majáku na Váš e-mail.

„ Jak je ten svět pořád hezčí a hezčí. Ne že by byl, ale já ho pořád tak vidím.“
– knižní výstava z našeho fondu ke 105.výročí narození spisovatele Bohumila
Hrabala ve vstupní části knihovny
Malý pohled do statistiky uplynulého roku
Naši čtenáři si mohou vybírat dle své chuti z bezmála 34 000 knih, 70 druhů
periodik, 32 společenských her, 122 audioknih a 2 tematických batůžků pro
nejmenší čtenáře.
Naši čtenáři nejsou omezeni pouze fondem knihovny, ale také pro ně objednáváme literaturu z ostatních knihoven ČR formou Meziknihovní výpůjční služby.
V loňském roce jsme takto vypůjčili na 398 titulů.
Aktuální knižní novinky jsou k nahlédnutí u pultu v tištěné podobě nebo na
našich web. stránkách.
Přehled audioknih a společenských her najdete v tištěných katalozích na pultě
nebo na elektronickém katalogu knihovny http://tanvald.knihovny.net/LANius/
baze.htm .pro společenské hry zadejte do řádku Klíčové slovo: HR pro audioknihy zadejte do řádku Klíčové slovo: CD
Mezi novinkami audioknih tak najdete např.: Toulky českou minulostí,
Počátek od Dana Browna, Heřmánkové údolí od Körnerové Hany, Deníček
moderního fotra od Dominika Landsmana, Přízrak od Jo Nesbö nebo Vraždu
v Orient expresu od Agathy Christie.
Fond společenských her jsme nově doplnili o: Magnetické divadlo Popelka, dřevěnou skládanku Co kam patří?, Historii v kostce a Biatlonmánii.
Doufáme, že tak široká nabídka uspokojí čtenáře všech věkových kategorií.
„ Doteky jara“
– výstava prací klientů Společnosti Dolmen, z.ú. z Liberce ve výstavním sálku
od 4. 3. 2019 po celý měsíc březen

Připravujeme na duben:
Senior klub, Ukliďme Česko, Eurona – jarní novinky, Zahradní slavnost pro
seniory a veřejnost, Výroba pomlázek, Den pro ženy, Lampionový průvod,
Den zdraví s VZP
Dále nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel.: 774 825 085
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 pokladniček, které jsou umístěny ve městě:
• v MDC Maják, U Školky 579 •
• Barvy, laky, Žákova 144 (autobusové nádraží) •
Za jakýkoliv příspěvek srdečně děkujeme. Pro potvrzení o daru při větším
obnosu nás kontaktujte na mdc.majak@gmail.com

Středisko volného času Tanvald v řeznu 2019
Vyhlásili jsme výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma „Krásy divoké
přírody“.
Soutěžní práce budou rozděleny do věkových kategorií a nejlepší díla budou
oceněna a vystavena ve foyer kina Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě u příležitosti zahájení hudebního festivalu Tanvaldské hudební jaro. Děti mohou využít
různé výtvarné techniky, nejen kresbu a malbu. Práce odevzdávejte v SVČ
Tanvald. Uzávěrka soutěže je ve čtvrtek 21.března 2019.
O jarních prázdninách 4.3. - 8.3.2019 budeme pořádat příměstský tábor “Čarovné jarní prázdniny“. Všechny dny budou ve znamení kouzelnické tematiky
a děti mohou celý týden získávat magické odměny. Vybrat si mohou výlet na
zajímavá místa ( IQLandia, trampolínová hala, Makak) nebo strávit „čarovné
dny “ v budově SVČ, kde bude probíhat činnost vždy na jiné téma.
Program:
Pondělí 4. 3. - výlet do IQLandie nebo „Výtvarný den“ v SVČ
Úterý 5. 3. - výlet na trampolíny Liberec nebo „Sportovní den“ v hale Výšina
Středa 6. 3. - výlet do lezecké arény MAKAK v Jablonci n.N. nebo „Vědecký
den“ v SVČ
Čtvrtek 7. 3. - „Soutěžní den“ v SVČ
Pátek 8. 3. - „Tábornický den“ se stopovanou a opékáním buřtů
U výletů mimo SVČ je sraz vždy v 8.10 na hl. vlakovém nádraží v Tanvaldě,
návrat ve 14.55 tamtéž.
Při činnosti v budově SVČ je sraz v 8:00 v SVČ, ukončení akce v 15:00 tamtéž.
Kapacita tábora je omezená, proto si hlídejte naše webové stránky https://
www.svctanvald.cz/ , facebook https://www.facebook.com/svctanvald nebo instagram, https://www.instagram.com/svc_tanvald/ , kde bude vše včas zveřejněno.
O prázdninách pro vás chystáme rozšířenou nabídku táborů, proto si zapište,
že již teď se u nás můžete přihlašovat na následující tábory:
1. - 12. 7. Příměstský turistický tábor
8. - 12. 7. Vědecký tábor
15. - 19. 7. Výtvarný tábor + Youtubernigový tábor
22. - 26. 7. Šicí tábor

Tanvaldský zpravodaj

8

Tanvaldský zpravodaj / březen 2019

Kultura

Městská kulturní kancelář
Kulturní akce v březnu 2019 v Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald:
ÚT 5. 3. 19 hod.
Koncert Jakuba Smolíka

Vstupné v předprodeji 390 Kč, v den představení 440 Kč. Koncert nepořádá
MěKK v Tanvaldě

ČT 21. 3. 17 hod.
Expediční kamera 2019 Mezinárodní filmový festival cestovatelských a dobrodružných filmů z celého
světa i domácí produkce
Na programu budou tyto filmy:
Matsés (CZ) - expedice do nitra peruánské džungle
Waiau - Toa Odyssey (NZ) - adrenalinové putování na bike a packraftu po Novém Zélandu
Stumped (USA) - medailon jedinečné lezkyně z Nové Anglie
Tupendeo (CH) - mrazivý příběh horolezce zraněného v Kašmíru
Vstupné: 60 Kč

ÚT 26. 3. 12 a 16 hod.
ČT 28. 3. 9,30 hod.
a Vochomůrky.”

Akademie Gymnázia Tanvald
“Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka

Divadelní představení pohádky pro MŠ, ZŠ a veřejnost. Hraje Divadlo Scéna
Kuřim. Vstupné 30 Kč.

Připravujeme na duben:
PÁ 12., 26. 4.
63. ročník hudebního festivalu Tanvaldské
hudební jaro 2019
ÚT 16. 4. 19 hod.
Travesti show Techtle Mechtle a Kočky.

Více informací k pořadu naleznete na www.techtlemechtlerevue.cznebo www.
travestikocky.cz Facebook: Techtle mechtle revue nebo Travesti show Kočky.
Vystoupení nepořádá MěKK v Tanvaldě.
Vstupné: 280,- Kč předprodej, v den akce + 20,-Kč

Online předprodej vstupenek do kina Jas odkaz na www.tanvald.cz nebo na www.disdata.cz
Telefon do kina je: 483 394 324, internet: www.tanvald.cz
Program kina denně na RCL: 101,4 FM

FILMOVÉ TIPY
Captain Marvel

Snímek Captain Marvel se odehrává v devadesátých
letech dvacátého století a je tak zcela novým dobrodružstvím z dosud neviděného období filmového světa
Marvel. Film sleduje příběh Carol Danversové, ze které
stala jedna z nejmocnějších superhrdinek světa. Když
Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými rasami, Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci
konfliktu.

Kouzelný park

Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její
maminku ta úplně nejlepší zábava. Ve své představivosti vyčarovaly kouzelný park, v němž všechny ty
dechberoucí a fyzikální zákony popírající atrakce řídí
mluvící zvířata s velmi vyhraněnou osobností. Například bezpečáka tu dělá dikobraz, který se všeho bojí
a ve stresu nekontrolovaně střílí bodliny, o údržbu se
starají dva bobří vtipálci a tak by se dalo pokračovat. June však není pouze snílek,
ale taky hodně praktická holka, která zkouší aspoň některé z těch fantastických modelů reálně postavit z toho, co jí zrovna přijde pod ruku. Asi tušíte, že takové pokusy
nemůžou dopadnout dobře a většinou končí demolicí celého sousedství. Po jedné
takové mimořádné destrukci June slíbí, že už začne sekat dobrotu...

LOVEní

Hlavní postava filmu Eliška s tváří Ester Geislerové, má
svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto svého
„ano“ ale ženich řekne „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí
má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, co je potřeba dělat. Ona sama střídá kluky jako
ponožky a proto hned založí Elišce profil na osvědčené
seznamce. Té to není příliš po chuti, ale je jí už 35 let, je
single a má strach, aby jí neujel vlak. A chce vzít život pevněji do svých rukou. Vrhá
se proto do randění naslepo a mezi řadou katastrofických schůzek zkusí najít novou
lásku. Zároveň se musí rychle přestěhovat a jedinou možností je bydlet společně s
nevlastním bratrem, podivínem, který pěstuje na střeše včely a který ji doma nechce.
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Sport

Zimní sezóna na sportovce
Zima nám letos ukázala snad
všechny svoje tváře: přes vytrvalé
sněžení, proudy vody, třeskuté mrazy,
až po slunnou jasnou oblohu. Se
sněhovou pokrývkou a mínusovými
teplotami souvisí zimní sportování. Na
sportovce si ho žáci užili dost a stále
užívají, jelikož zima je stále v plném
proudu. Přímo v areálu školy na tzv.
„gumítku“ se již druhým rokem podařilo
nastříkat kluziště, jež bylo stále v permanenci. V dopoledních hodinách se tu
pravidelně střídala celá škola na hodinách tělocviku, odpoledne děti v rámci
pohybových her a dále veřejnost.
Poděkování patří „ledařům“, pracovníkům APK, učitelům, vedení školy, bez
nich by to nemohlo fungovat.
Kvalitní sněhová nadílka umožnila
pohodové běžkování jak na tratích
u lesíka, tak přímo na stadionu u ZŠ
Sportovní. Zejména druhostupňoví žáci
tady trávili řadu hodin tělesné výchovy,
absolvovali zde závody do sportovce
školy. A připravovali se na běžecké
kurzy. Sedmáci svůj kurz absolvovali
hned po novém roce na Jizerce na
chatě Pyramida. Šesťáci byli nuceni
vzhledem ke kalamitní situaci a zákazu
pohybu po Jizerkách kurz přesunout na
začátek února. Ubytovaní byli v hotelu

Montanie na Souši. Trénovali klasický
způsob běhu, bruslení a zlepšení na
sebe nenechalo dlouho čekat. Věříme,
že i pohyb po Jizerkách byl pro ně přínosný, mnozí z nich zjistili, že kousek
od „baráku“ je spousta krásných
míst, ideálně upravené lyžařské tratě
Jizerské magistrály.
Osmáci a deváťáci mají povinný kurz
na sjezdovkách a snowboardu, který
absolvovali tradičně v Harrachově na
přelomu ledna a února. I přes velmi
mrazivé počasí se vše ve zdraví a
pohodě zvládlo. Žáci se zdokonalili
jak v řezaných, tak i ve smýkaných
obloucích, kdo měl zájem, naučil se i
na snowboardu. My, učitelé jsme byli
velmi spokojeni. Pohled na sjezdovku,

kde žáci střídali jeden řezaný oblouk
za druhým, nás velmi těšil. A ta píle a
práce, kterou jsme tomu věnovali my i
žáci, nebyla k zahození.
Mladší ročníky se spokojily s tanvaldskou sjezdovkou na Pionýrce. Žáci
se učili základům, někteří začínali „od
piky“, jiní pilovali techniku jednotlivých
oblouků. Pro začátek to je pro naše
účely opravdu dostačující. Velmi
děkujeme za provoz a ochotu všem
dobrovolníkům, kteří se o vlek, sjezdovku a běžecké tratě starají a v rámci
možností udržují ke spokojenosti dětí i
dospělých.
Snahou školy je i nadále rozšiřovat
materiální vybavení, které oproti jiným
školám je hodně vysoko. V letošním

Lyžaři z TJ Tanvald

Konečně můžou trénovat Lyžaři z TJ
Tanvald na tratích U lesíka. Několik
posledních sezón jsme byli nuceni
dojíždět na tréninky do polských
Jakuszyc. Díky letošní sněhové nadílce
jsme opět oprášili tanvaldské tratě.
Na tréninky chodí více dětí, jelikož
nejsme limitovaní dopravou a časem.
Upravené tratě a pomoc rodičů z TJ
Tanvald umožnily uspořádat v neděli
20. 1. Přebor Libereckého kraje v běhu
na lyžích klasickou technikou, kde naši
závodníci získali řadu medailových

ocenění. I v zimní soutěži O pohár LK
máme svá želízka v ohni. Po již proběhlých pohárových závodech v Jablonci,
na Benecku, ve Vysokém, čekají děti
závody v Josefodole a poslední skikros
v Bedřichově. Tak držme palce, aby
těch skvělých umístění v silné konkurenci libereckého kraje bylo co nejvíce.
Děkujeme trenérům Heleně a Petru
Beranovým, rodičům a dětem, za pravidelnou účast na trénincích a závodech.
Jana Tůmová

Tanvaldským basketbalistům to nepadá
Pod vysokými koši v Jizerské lize to
letos našim chlapců zatím moc nelepí
a střelecká vizitka nic moc. V tuto chvíli
je už jisté, že nás čeká pouze skupina o
5. – 8. místo, takže současná 7. příčka
není v tuto chvíli podstatná, důležitější
bude, jak si povedou v nadstavbě.
Pravděpodobný favorit této skupiny,
Kondoři, hrál v Tanvaldě naposledy,
a i když má mladé a dobře trénované
družstvo, není to soupeř, jenž by nebyl
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k poražení. Je ale třeba lépe ohlídat
trojkové střelce, zvýšit tlak pod oběma
koši a co především, zbavit se zbytečných ztrát míče, které tým srážejí.
Výsledky:
Tanvald – Jilemnice 40 : 101
Bižuterie Jablonec - Tanvald 58 : 55
Tanvald – Kondoři Liberec 74 : 88
Lynx Liberec B – Tanvald 107 : 39

-vho-

roce se díky dotačním programům
podařilo školu vybavit bruslemi na led,
in-line, hokejkami, helmami, v příštím
roce bychom chtěli rozšířit a obnovit
stávající půjčovnu běžkového a sjezdového vybavení. Žáci mají opravdu možnosti, o kterých si jiní můžou nechat
jenom zdát. Trochu nás pak mrzí, že
někteří si toho úplně neumí vážit a vše
považují za samozřejmost.
Závěrem ještě jednou veliké díky všem,
kteří vedou děti ke sportu a snaží se
využívat ideálních podmínek, které
zimní Tanvald nabízí. A město Tanvald
tuto bohulibou činnost – sportování dětí
i dospělých – podporuje. Díky.
Jana Tůmová

Boj o Maškovy vánočky pokračuje
zimními závody
rodičům, učitelům, organizátorům ze
SVČ Tanvald, ZŠ Tanvald, Sportovní
a dalším. Bez nich by se celý seriál
závodů nemohl uskutečnit. Až roztaje
sníh, čeká nás jarní výběh sjezdovky,
závody na in linech a celý seriál PBT
završíme maratónským během a
samozřejmě slavnostním vyhlášením
nejlepších závodníků. Přijďte si zazávodit, těšíme se na vaši účast. Více
informací najdete na www.zstanvald-sportovni.cz nebo na www.tjtanvald.cz

V úterý 22. 1. proběhl za mrazivého
zimního počasí první závod PBT na
běžkách na běžeckých tratích U lesíka
na tanvaldské Výšině. Zúčastnilo se
ho 69 dětí z mateřských a základních
škol z Tanvaldu a okolí. Tři nejlepší
z každé kategorie obdrželi sladké
pečivo z Maškova pekařství, plastové
medaile od firmy Titan Multiplast, velmi
děkujeme sponzorům většiny dětských
sportovních soutěží. Odpolední závody
ve slalomu na tanvaldské sjezdovce a
druhé běžky jsou plánovány na konce
února. Děkujeme všem závodníkům,

TABULKA

Jana Tůmová

Body

Skóre

1.

LYNX LIBEREC B

Vítěz. Rem. Por.
9

0

2

18

1 019 : 596

2.

SLAVOJ NEBÁKOV

7

0

1

14

692 : 489

3.

BK JILEMNICE

6

0

2

12

790 : 501

4.

DRACI JABLONEC

6

0

2

12

626 : 439

5.

KONDOŘI LIBEREC

4

0

5

8

748 : 736

6.

BIŽUTERIE JABLONEC

2

0

8

4

510 : 846

7.

TJ TANVALD

1

0

9

2

555 : 866

8.

LYNX LIBEREC C

0

0

6

0

246 : 700
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Zajímavosti

Dita Anderová
opět zazářila
Jablonec n. N. - V jabloneckém divadle vyvrcholila anketa Nejúspěšnější
sportovec Jablonecka roku 2018. Na
slavnostním galavečeru se sešla celá
plejáda profesionálů, amatérů, trenérů
i funkcionářů, kteří svůj život zasvětili
sportu.
V
kategorii
HANDICAPOVANÝ
SPORTOVEC získala ocenění DITA
ANDEROVÁ - SK Sluníčko Jbc, TJ
Tanvald – oddíl Handi, účastnice
Winter World Speciál Olympic Games
březen 2018 – Rakousko – Schladming

Ramsau lyžování – běh na 7 km klasickou technikou 2. m., štafeta 4x 1 km
klasickou technikou 3. m. Účastnice
Special
Championships
Down
Syndrome říjen 2018 –Portugalsko
Madeira, stolní tenis – 2. m. singl,
3. m. čtyřhra ženy, MČR ČSMPS
PARA –stolní tenis 1. m., národní
turnaj speciálních olympiád, stolní
tenis Dvůr Králové nad Labem listopad
2018, byla druhá – unifife (Anderová –
Synovcová), 1. místo singl.
Foto Martin Kubišta

Dětský karneval veselý a hravý
Dětský maškarní karneval se už
jako každoročně konal v neděli po
Plese města Tanvaldu. Svojí pestrostí
rozzářil celou sportovní halu. Maminky
i tatínkové opravdu nezaháleli a svým
ratolestem vyrobili nádherné masky. Na
parketu řádili čertíci, kovbojové, princezny, berušky, upíři, ale i chobotnice,
krabice s popcornem, auta, ovečka, a
dokonce i svatá trojice. Bylo opravdu
na co se dívat. Skvělé odpoledne při-

pravila TJ Jiskra Tanvald ve spolupráci
se Střediskem volného času Tanvald.
Pro děti připravili řadu zajímavých soutěží, kdy za každou disciplínu dostaly
masky sladkou odměnu. Vtipný moderátor Vladimír Josífek nenechal zahálet
ani rodiče. Na závěr karnevalu dostalo
dvacet nejhezčích (nejzajímavějších)
masek nádherný dort. Díky všem, kdo
se o zdárné odpoledne zasloužili!
Vlaďka Koďousková

INZERCE

STEHNO

INZERCE

NABÍDKA
PODHAJSKÁ (Slovensko) 13. 5. – 20. 5. 2019

Ubytování: apartmány + kuchyňka (cena 7 euro/den); Doprava: 1.200 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------

CHORVATSKO – PROMAJNA (Makarská riviéra) 20. 6. – 30. 6. 2019
Ubytování: apartmány 2 nebo 4 lůžkové ( 19 eur/noc); Doprava 2.200 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------Více informací: AUTODOPRAVA Leoš Drbohlav,Bohdalovice 64, Velké Hamry
Tel.: 602 114 935, 775 993 777
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Co mi dala akce
GAUDEAMUS?
A co že to je za akci?
Každý z nás středoškoláků stojí, stál
nebo bude stát před volbou vysoké
školy. Obzvlášť gymnazisté jako já.
Já osobně mám představu dalšího
vzdělání, ale nikdy jsem nemohla
říct, že tohle je má definitivní volba a
myslím, že nejsem zdaleka jediná.
Akce Gaudeamus nám s výběrem
pomohla a objasnila mnohé nejasnosti.
Akce proběhla ve třech dnech v Praze
Letňanech a my ji navštívili jako septima Gymnázia Tanvald a OA hned
první den – 22.ledna.
Velkým pozitivem byla variabilita studijních možností. Na výběr byly školy
české, zahraniční v cizině, zahraniční
v Čechách a projekt Erasmus. Nabízely
se jazykové kurzy, kurzy SCIO, které
pomohou lidem, co chtějí studovat a
mají už nějaký ten pátek po maturitě.
Zjistili jsme třeba, že existuje i pomaturitní studium cizího jazyka v dopoledních hodinách a odpoledne se pak
chodí na přednášky té vysoké školy, na
kterou jste se dostali.
Stánky nebyly to jediné, co zde člověk
mohl navštívit. Mnozí jsme si prošli
testem na zaměření VŠ. Ten vám
pomáhal ujasnit, jestli jste víc typ
ekonomický, humanitní nebo přírodovědný. S výsledkem jste dostali i
nálepku určité barvy na vaše oblečení
a tím pak byli viditelní pro zástupce
příslušných škol.

INZERCE

Byla tam i nabídka zajímavých přednášek, ale ukázalo se, že je lepší
osobní rozhovor přímo se zástupci
škol, nejlépe studenty samotnými. Ti
rádi poradili s výběrem školy, přípravou
na přijímačky, uvedli své počáteční
strachy, potíže, úspěchy. Přece jenom
budoucímu studentovi pomůže nejlépe
student stávající. I když odborný názor
taky není k zahození. No a taky se
nestydíte zeptat studenta, který je o
málo starší než vy, i na „prkotiny“, pro
vás ovšem tak důležité. Jenom někdy
bylo nepříjemné, že nám strkali každou
chvíli do ruky informace i o těch školách, které nás nezajímaly a ruce byly
brzy plné letáčků. Naštěstí nabízeli
někde i igelitky.
Akce Gaudeamus je skutečně zaměřena na všechny typy studentů. Ty už
rozhodnuté, kteří se přišli blíž seznámit
se svou vysněnou školou, ale je to akce
i pro ty nerozhodnuté a nerozhodné,
kteří potřebují nějakou nápovědu.
Je jasné, že nemůžete čekat, že to
za vás najednou někdo rozhodne, ale
rozhodně vám to pomůže s výběrem a
je to velmi rozumně investovaných 80
korun.
Septima

INZERCE

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V
SVČ TANVALD
TOULAVÁ BOTA

turistický tábor

1.7.2019 - 12.7.2019
VĚDECKÝ TÁBOR

1000,-

8.7.2019 - 12.7.2019
VÝTVARNÝ TÁBOR
Sraz masek ve 15,00 hod. před tanvaldskou radnicí
******
Nachystejte si písně, ozvučte se nástroji,
trumpetkami, bubínky,pokličkami,kastrůlky,
řehtačkami a jinými rámusidly

15.7.2019 - 19.7.2019
YOUTUBERSKÝ

1000,-

15.7.2019 - 19.7.2019
ŠICÍ TÁBOR

Připravte se v Krkonošské a postranních ulicích !!!
Přijdeme pobejt, ochutnávat a koštovat…

1500,-

1500,-

22.7.2019 - 26.7.2019

Masopust vrcholí a tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle

Těšíme se na setkání s Vámi !
******

Srdečně Vás zve KČT Tanvald

WWW.SVCTANVALD.CZ
483 394 301,
778 158 035, 036, 037
INFO@SVCTANVALD.CZ
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