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V pondělí 8. července a
12. srpna 2019 proběhnou
pravidelné prodejní trhy
na centrálním parkovišti.

Zájezd do Polska
21. 8. 2019 se uskuteční
zájezd do partnerského města
Lubomierz. Odjezd z Tanvaldu
v 8:00 hodin z centrálního
parkoviště.
Přihlašovat
se
můžete v infocentru v Tanvaldě.
Cena zájezdu je 150 Kč.
-red-

Jára Cimrman zařídil skvělé počasí
Většina příznivců génia Járy
Cimrmana ví, že druhý červnový
víkend patří oslavám Cimrmanovy
doby. Letošní XIV. ročník Spanilé jízdy
Cyklostezkou Járy Cimrmana opět
proběhl v rámci dvoudenní slavnosti.
Pestrý program proběhl dokonce na
třech místech ve dvou dnech.
V sobotu 9. června kromě "Slavnosti
pod Majákem Járy Cimrmana" v
areálu U Čápa proběhlo u Minimuzea
Na Mlatě otevření světového unikátu
- první železniční zastávky bez kolejí:
STANICE HAMRSKA – NA MLATĚ.
Po slavnostním uvítání vlaku vystoupily
děti ZŠ Hamrska. O hudební dopro-

vod se postaraly skupiny Country a
Kapelníci. Večer se mělo konat v Kině
Jas Járy Cimrmana představení Němý
Bobeš, ale pro indispozici jednoho
z herců bylo zařazeno představení
Vražda v salónním kupé. Diváci rozhodně zklamáni nebyli, neboť v hlavní
roli se předvedl Zdeněk Svěrák.
V neděli 9. června ráno vyjeli
z Návarova nadšenci na historických
bicyklech i na modernějších strojích na
tradiční „Spanilou jízdu Cyklostezkou
Járy Cimrmana aneb na kole okolo
Liptákova“. Cíl byl až v Tanvaldě u
kostela sv. Františka z Assisi.
Po slavnostním defilé cyklojezdců a

zástupců obcí tanvaldského mikroregionu pokračoval program vystoupením
dětských pěveckých sborů Hlásky a
Melodia ze ZUŠ Tanvald i pěveckého
sboru Gymnázia Tanvald. Pouliční
divadlo Na kolečku ve vystoupení
„KONÍCI“ předvedlo vysokou španělskou jezdeckou školu.
Na své si přišli nejen příznivci historie,
cyklistiky a poezie cimrmanovy doby,
ale i všichni návštěvníci, kteří mají
rádi divadelní veselí, hudbu a dobré
občerstvení. Všechno běželo jako na
drátku a nezklamalo ani počasí. Co víc
si přát?

-vlakod-

Informace
• Koupaliště v Tanvaldě otevřeno!
Více na str. 17
• Autokemp ožije 6. - 7. září 2019
Tanvaldskými slavnostmi.
Více na str.16
• Letní hasičská country zábava
13. července 2019 od 12 hodin.
Více na str. 18
Foto Antonín Bělonožník

Nabídka právní služby

Foto Antonín Bělonožník

JUDr. Ladislav Procházka,
advokát, Krkonošská 90,
Tanvald. Konzultace pouze
po předchozím objednání na
tel. čísle: 602 242 670 nebo
emailu: advokat.
prochazka@seznam.cz.
Podrobněji na stránkách:
www.advokat-prochazka.cz
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Foto Antonín Bělonožník
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Setkání se starostou
V květnu se opět uskutečnila setkání
se starostou v různých částech města.
Vladimír Vyhnálek seznámil občany
nejen s děním ve městě, ale i s některými investicemi a akcemi.
Jedna z větších investic, která město
čeká, je nákup 2 traktorů na odklízení
sněhu. Nutno podotknout, že v tomto
roce se technické služby vypořádaly s úklidem sněhu velice dobře.
Významnou akcí bude i zbourání části
bývalého Domu služeb se zkulturněním celého území až ke škole. Stejně
tak významné bude i vybudování
kanalizace a vodovodu na Šumburku.
Podařilo se vybudovat parkoviště

v Mánesově ulici, což jistě potěšilo
hlavně motoristy. Výstavba chodníku
u Bonu zase přispěla k bezpečnému
pohybu chodců. Další velká investice,
která město čeká, je rekonstrukce ZŠ
Sportovní, kde půjde především o
vybudování bezbariérového přístupu.
Starosta připomněl i nutnost pokračovat v intenzivním rozvoji turistického
ruchu a informoval o vyhlídce na
„Malém Špičáku“. Na některé dotazy
byla odpověď jednoduchá, na některé
složitější. Ale i když témat k diskuzi
bylo hodně, většinou vše probíhalo v
přátelském duchu.

-vlakod-

Úprava systému parkování
Od 1. 7. 2019 čekají obyvatele a
návštěvníky našeho města změny
týkající se úpravy parkování na
vybraných parkovištích. Jedná se o
úpravy, kdy vybraná parkoviště budou
vedená jako „Parkoviště s parkovacím
kotoučem“ s maximální dobou stání 60
min. Každý, kdo odstaví své vozidlo na
těchto parkovištích, bude muset umístit
na viditelném místě ve vozidle parkovací hodiny s nastaveným začátkem
státní. Změny parkování se dotknou
parkovišť podél terminálu, u č.p. 116
„Sport Čermák“ , v ulici Husova podél
parku T.G.M., na parkovišti před sta-

niční budovou ČD a v ulici Poštovní.
Parkovací hodiny bude možné zakoupit
v infocentru města a to od 24. 6. 2019.
Další změna, kterou město chystá, je
úprava dopravního značení na ulici
Krkonošská od č.p. 553 po č.p. 460,
tj. od prodejny optiky po prodejnu
tabáku. Na této části ulice bude možné
zastavit po dobu 15 min., nemělo by se
tedy již stávat, že budete pokutováni,
pokud navštívíte některou z prodejen
v daném místě. Směrem z Tanvaldu do
Desné na této části ulice bude zákaz
zastavení.

-red-

Vítání občánků

Ve čtvrtek 23. května jsme v obřadní
síni tanvaldské radnice přivítali 11
nových občánků města Tanvald.
S krátkým programem vystoupily děti
z Mateřské školy v Radniční ulici.
Milého slova se při této významné
a slavnostní události ujal starosta
Vladimír Vyhnálek. Maminky obdržely
kytičku a miminka malou pozornost

od členky KPOZ Márie Doležalové.
Všem rodičům gratulujeme a miminkům přejeme hodně zdraví a spoustu
radostných chvil.
Fotografie z vítání občánků je možné si
vybrat na fotokiosku ve firmě FOTOS
TANVALD, Krkonošská 181 (u odbočky
k Penny),www.fotos-tanvald.cz

-red-

Beseda Šumburk

Foto Martin Jakoubek

Seminář o změnách financování
regionálního školství
Beseda Světlá

Beseda Výšina
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V pondělí 27. 5. 2019 proběhl ve
velké zasedací místnosti radnice
pracovní seminář ředitelů školských
zařízení Správního obvodu Tanvald na
téma: “Změny financování regionálního

školství“. Seminář vedl ředitel GaOA
Tanvald Mgr. František Brus, který
svým kolegům na praktických příkladech vysvětloval, jak na tom jednotlivé
školy s financemi od státu budou.

Foto Antonín Bělonožník

-red-
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Nemocnice Tanvald slaví 130 let
Nemocnice Tanvald slaví v tomto
roce 130 let od svého založení. Její historie se neobešla bez dramat. Koncem
17. a začátkem 18. století se v regionu
rozvíjel textilní a sklářský průmysl.
Zaměstnával se každý, kdo měl ruce a
nohy, i děti. Dlouhá pracovní doba, 12
i 16 hodin, a špatné životní podmínky
se však projevovaly na zdraví obyvatelstva. Tyto okolnosti donutily majitele
továren zřídit v Tanvaldu nemocnici.
Wilhelm Schmidt, ředitel tanvaldské
textilní továrny a prádelny, založil tedy
v roce 1856 nemocniční fond. Trvalo
mu ale 25 let, než sehnal na nemocnici
potřebné peníze.
Stavba nemocnice započala v roce
1886 a byla dokončena v říjnu 1889,
kdy byla zkolaudována a předána do
provozu. Okresním zastupitelstvem
byl vybrán primářem Conrad Köhler
z Friedrichswaldu . Jako sestry pracovaly v nemocnici řádové sestry
Milosrdných sester z Bohosudova
a řádu Milosrdných sester sv. Kříže
z Aše-Chebu. Uplatnily se na různých
profesích v celé nemocnici – vykonávaly ošetřovatelskou práci, ale jak se
dočítáme v knize Historie a Kronika
Tanvaldské Nemocnice od primáře
MUDr. Zdeňka Lehrause, zajišťovaly
i provoz v kuchyni a v prádelně.
V nemocnici pracovaly až do roku

1954, po jejich odchodu do Švýcarska
a Německa nastoupily civilní sestry
a ošetřovatelky. Nemocnice měla
jako první v českých zemích od roku
1940 samostatný pavilon pro pacienty
nemocné TBC. Po válce sloužil také
jako infekční pavilon pro Ministerstvo
zdravotnictví ČSR. Ve stejném období,
v roce 1948, došlo i ke změně vedení a
nemocnici vedl primář MUDr. Lehraus.
V roce 1977 prošla nemocnice rekonstrukcí infekčního pavilonu, která byla
dokončena v roce 1978. V témže roce
se dále pokračovalo s rekonstrukcí celé
nemocnice, která probíhala do roku
1982.
Nemocnice za svou historii zažila
mnoho tragických i úsměvných příběhů,
za války přestřelky, evakuace, zábor
i například založení farmy hospodářských zvířat za nemocnicí na přilepšenou pacientům během války. Může se
pochlubit řadou slavných pacientů, jako
je například armádní generál Ludvík
Svoboda, který si nechal v nemocnici
ošetřit palec poraněný při sekání dříví
na nedaleké chatě.
V současnosti nabízí nemocnice lůžkovou péči na interním oddělení, JIP, dlouhodobou intenzívní ošetřovatelskou
péči (DIOP), následnou intenzívní péči
(NIP) a následnou péči. V ambulancích
poskytuje odbornou pomoc v oblastech

diabetologie, fyzioterapie, gastroenterologie, chirurgie, interny, kardiologie,
RTG, sonografie, urologie, proktologie
a angiologie. Má také lékařskou pohotovostní službu. V roce 2000 započala
éra modernizace nemocnice, kdy byla
mimo jiné na každý pokoj instalovaná
sociální zařízení. Rekonstrukce pokračovala s menšími přestávkami až do
roku 2012. V roce 2017 byly prostory
nemocnice rozšířeny o cca 600 m2,
které vznikly zastavěním proluk v zadní
části. V letošním a příštím roce dojde

ke kompletní rekonstrukci střechy.
Nemocnice Tanvald je součástí skupiny
VAMED MEDITERRA, která provozuje
po celé republice 9 zdravotnických zařízení. VAMED MEDITERRA je členem
nadnárodního holdingu VAMED, jenž
vlastní zdravotnická a lázeňská zařízení v 80 zemích světa.
Oficiální oslavy 130 let Nemocnice
Tanvald se plánují na říjen tohoto roku.

Petra Plutnarová, František Očenáš

I Cimrman byl jistě hravý
Slavnostnímu příjezdu Spanilé jízdy
předcházelo v parku pod kostelem
hravé dopoledne pro děti. Kromě
tvořivých dílen byly pro děti připraveny
nejrůznější soutěže, které připravilo
Středisko volného času v Tanvaldě.
I letos si mohli všichni návštěvníci
zakoupit ekologické balónky s logem
Cyklostezky Járy Cimrmana v charitativní akci "Balónky s přáním do nebe".
Pro děti (i dospělé) pak byly připraveny
dvě pohádky. Tu první s názvem Pingu
přivezl klaun Bilbo a v poledne divadlo
Na kolečku osvěžilo přítomné diváky
taškařicí „Trakař. Celý sváteční den
zpříjemňovala hudba O.V.J.DIXIE.

-vlakod-

Rodilou lučištnici by ocenil i Cimrman

Běžet s kufry se nemusí jen za vlakem

Poznáš značku
Zákaz vjezdu?
Uprostřed horkého červnového
týdne měla Městská policie pohotovost. Ale tentokrát se nikde žádný
konflikt nekonal. Naopak. Na hřišti pod
stadionem se dopoledne sešly děti
z mateřských školek a vyzkoušely si
své znalosti z dopravního provozu.
Hned na začátku byly děti poučeny
nejen o povinné výbavě kol a koloběžek, ale byly seznámeny i s některými
dopravními značkami. Kromě naučné
dopravní trasy, kdy si hrály na chodce
i příslušníky policie, pro ně byly připraveny nejrůznější úkoly.
Odpoledne pak stejné úkoly čekaly
na děti ze školní družiny. Celá akce

byla velice přínosná a Městské policii
Tanvald za její organizaci patří veliký
dík.

-vlakod-
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Já odcházím, já už se loučím…
Pane řediteli,
před pár týdny jste na radnici
„vyprovodil do života“ poslední 2
maturitní třídy ve své ředitelské funkci.
A teď sám odbočujete do jiného
směru. Kdybyste se před lety, po
maturitě nebo při promoci, vyprovázel
do života, co by tam bylo bývalo mělo
zaznít?
„V roce 1975, kdy jsem maturoval, asi
nebyla doba zralá na slavnostní chvíle
– maturitní vysvědčení jsme dostali
od třídního profesora a muselo stačit:
blahopřeji, hodně štěstí… Promoce
na MFF UK pak byl standardní
formální slavnostní akt, asi takový, jak
přísluší významu univerzity. Pokud se
pokusím zpátky vžít do role čerstvého
maturanta, je dobře, že nezaznělo
nic o budování a světlých až zářících
dnů budoucích. A z pohledu dnešního
zaznít mohlo (sám to pravidelně říkám
a snažím se tak žít): pracujte a žijte tak,
abyste se mohli kdykoliv a každému
podívat bez uzardění do očí.“
Slovy básníků – život už není
jinakej. A literární žánry jsou jako
život nejrůznější - psychologický,
romantický, dada, absurdní drama,
realismus,
kritický
realismus,
osvícenství. Toto je pěkný moment
na zastavení – osvícenství. Kolikrát u
vás „nastalo“ a kolikrát „spadlo“ jako
zbytečné pod stůl, protože ´hlásím,
pane hejtmane´…
„Tuto „otázku-neotázku“ neumím
úplně dobře uchopit. Tak snad
bude většina shovívavých čtenářů
souhlasit, že v životě je spousta úkolů
a činností, které nás těší – a je jedno,
jsou-li psycho, dada, absurdní…. No
a pak jich je další spousta (možná
i víc), které se prostě udělat musí.
Skřípeme zuby, nadáváme, zlobíme
se, ale nakonec to uděláme. Naštěstí
vždy, když vzpomínáme, vybavují se
vzpomínky hezké a příjemné, a na
druhou skupinu rádi zapomínáme.“
A v mnoha okamžicích protikladných
euforii, jste si říkal či říkával ´vším
jsem byl rád´, ´života bído, přec tě
mám rád´, ´za trochu lásky´? A co
doby ´teď krokem zbrojným, verši můj
pochoduj´?
Můžete zavzpomínat? I na ty momenty
a kolegy nejvzácnější, kdy ´zde by
měly kvést růže´?
„Určitě mohu zavzpomínat. Ale zde
hlavně na kolegy. A rád. Ano, měl
jsem obrovské štěstí, že mě život

zavál právě do Tanvaldu. Vždyť
nebýt toho, nepoznal bych tak skvělé,
pracovité, chápající profesory ale také
lidi, jako byli pan ředitel Marousek
(opravdu vzácný člověk, který s naší
školou snad i dýchal a který mnohým
studentům výrazně pomohl k získání
vzdělání), paní Potužáková (vždy
vzorně upravená, mírně zbrklá,
„jazykářka“ s obrovským přehledem
a nadhledem), rád vzpomínám i na
pana Marka – u něj mě fascinoval
jeho obrovský přehled a znalosti
v oblasti zeměpisu, dějepisu a
němčiny. Nesmím zapomenout ani na
paní Hoffmanovou, která ještě dnes
aktivně pracuje v Sokolu. Byli by i další
kolegové a nechtěl bych na nikoho
zapomenout a tak to shrnu krátce: byl
jsem rád v této společnosti!“
Na radnici v Tanvaldě sedávají
v
prvních
řadách
novopečení
maturanti-absolventi, ale hned za
nimi rodiče, které jste vyprovázel před
lety podobně. Pan Havel pojmenoval
podobné situace ve svém Odcházení.
Nemusíte napsat tolik, ale věřte, že
budeme vaše vzpomínání, hodnocení,
odcházení číst s úctou a trnutím - pan
ředitel Brus opravdu končí?
„Ano, opravdu končím. A čím dál
častěji mám pocit, že je to včera,
když jsem poprvé prošel těžkými
vstupními dveřmi do naší školy. Ale to,
že končím, je jen přirozený chod věcí.
Je přece čas pracovat a pak také čas
„včas odejít“.
Mnohokrát jsem již řekl a trvám na
tom i dále. Kéž by každý věděl, kdy
má odejít, a kdyby to snad nevěděl,
kéž by měl dobré kamarády, kteří by
mu to řekli, a kéž by jim naslouchal a
poslechl je.
Je bohužel mnoho lidí, kteří se
nedokáží vzdát své pozice či funkce,
protože jsou přesvědčeni, že vše
dělají nejlépe, že bez nich by to vůbec
nešlo a zapomínají, že když začínali,
byli také mladší nebo mladí a mnohdy
slyšeli, že to nemohou zvládnout, že to
bude konec….
Přeju svému nástupci, aby i nadále
zůstal ve škole dobrý kolektiv, který se
třeba i pohádá, ale potáhne za jeden
provaz a bude pracovat ve prospěch
studentů.“
Ředitele Gymnázia Tanvald Františka
Bruse vyzpovídala Eva Hovorková
Týlová

Představujeme nového
ředitele Gymnázia Tanvald
Jsou tomu tři roky, co tanvaldské
gymnázium slavilo své padesátileté
výročí, v jehož rámci se vzpomínalo
na všechny možné změny a kroky
k budování pověsti zdejšího gymnázia.
O tu se velkou měrou zasloužil i ředitel
gymnázia Mgr.František Brus, který
svoji funkci svědomitě a s plným
nasazením vykonával od roku 1990
do současnosti.
V tomto kontextu není žádným
tajemstvím, že na místo ředitele
gymnázia proběhl v jarních měsících
tohoto roku konkurz, z nějž vzešel
nový nástupce na tuto pozici. Tím, kdo
usedne na ředitelskou židli, bude náš
kolega, Mgr.Jan Kohoutek, kterého
jsem požádal o rozhovor.
Co
tě,
Honzo,
motivovalo
k přihlášení do konkurzu na ředitele
gymnázia?
„Naučit se něco nového. Učím se
celý život a vždycky mě to bavilo.
I teď aktuálně jsem studentem
doktorského studijního programu na
Přírodovědecké fakultě v Olomouci.
Zároveň je to příležitost jak dát škole,
která se postupně stala mojí srdeční
záležitosti, něco z toho, co jsem se
naučil a použít to pro její další rozvoj.
Velikou radost jsem měl i z podpory
od lidí z mého okolí, kterých si velmi
vážím.“
Byl pro tebe konkurz sám o sobě
náročný?
„Když vynechám teoretickou přípravu,
tak vlastně ani nebyl. Jedná se v
podstatě o odbornou rozpravu na
dané téma a tu jsem zažil mnohokrát.
Navíc jsem do něj šel s přesvědčením,
že vlastně nemám co ztratit. Pokud
bych neuspěl, tak jednoduše budu
pokračovat v práci učitele, která mě
baví.“
Jsi celkem mladý muž a budeš řídit
kolektiv lidí, z nichž mnozí jsou
starší než ty. Je to pro tebe problém?
„Gymnázium Tanvald je malá škola,
kde se všichni dokonale známe.
Myslím, že všichni kolegové vědí, co
ode mě mohou čekat a naopak já od
nich. To budoucí spolupráci v mnohém
usnadňuje. Navíc tvrdím, že učitelé na
naší škole jsou velcí profesionálové a
konflikty se v našem kolektivu objevují
velmi výjimečně a nejsou nikterak
závažné.“
Co pro tebe budou velké výzvy
v ředitelském křesle?
„První týdny hlavně nic nezkazit a
na nic nezapomenout, protože to
množství nových informací, které se
už teď ke mně dostává, je poměrně
INZERCE
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vyčerpávající. Chtěl bych začít také
lépe „prodávat“ velmi dobré výsledky,
kterých na gymnáziu dosahujeme,
protože tam z mého pohledu máme
rezervy. Jedním z prvních kroků
do budoucna, bude snaha přivést
strategického partnera pro další
rozvoj a inovaci výuky v podobě jedné
z našich špičkových univerzitních
fakult a zařadit nás tak do sítě
fakultních škol. Mojí velkou výhodou
je fakt, že školu přebírám po panu
řediteli Brusovi, který odvedl obrovský
kus práce a zaslouží za ni velký dík.“
Nebude ti tak trochu chybět kontakt
se žáky, až budeš vyplňovat
všechny ty formuláře?
„Kontakt se studenty mi bude chybět
určitě a postupně zjišťuji, že víc než
jsem si myslel, ale beru to jako daň,
bez které to prostě nejde.“
Co považuješ za stávající aktiva
tanvaldského gymnázia?
„Nejvíce určitě to, jakých dosahujeme
studijních výsledků, což je nepochybně
zásluha všech mých kolegů i studentů
samotných. Pokud bych srovnával
s ostatními gymnázii a středními
školami v regionu, které mají mnohdy
daleko vyšší počty studentů, tak jsou
naše výsledky špičkové. Myslím tím
zejména srovnání na základě výsledků
vědomostních soutěží, maturitních
zkoušek a i úrovně vysokých škol,
kde úspěšně studují naši absolventi.
Celkově právě úroveň našich studentů
a to jací jsou, vytváří na naší škole
velice příjemné pracovní a studijní
prostředí.“
Vím, že nejen pedagogické působení
je tvým jediným životním zacílením,
působíš i v řadách Horské služby.
Jak to vše potom skloubíš?
„Doufám, že to bude možné. Práce
u Horské služby je pro mě splněný
dětský sen a úžasný relax. Dává
mi i výborný nadhled v mnoha
věcech běžného i pracovního života
ve smyslu, že pokud nejde o život a o
zdraví, tak se dá skoro každý problém
nějak vyřešit.“
A na závěr nám, prosím, sděl
nějaké tvé životní krédo! „Vyloženě
vznosné životní krédo nemám, ale
až budu jednou starý pán (pokud se
stáří dožiju), tak bych si chtěl říct, že
můj život stál za to, měl smysl a já
se nemusím za nic, co jsem udělal,
stydět.“
Děkuji za rozhovor.
„Rádo se stalo.“

Ivan Nývlt
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Tanvaldští gymnazisté
převzali svá maturitní vysvědčení
Ve čtvrtek 30. května odpoledne proběhlo v zasedací místnosti tanvaldské
radnice slavnostní předávání maturitního vysvědčení absolventům dvou tříd
zdejšího gymnázia.
To pro studenty a jejich nejbližší již tradičně připravilo vedení města ve
spolupráci s komisí pro občanské záležitosti a ředitelstvím Gymnázia
Tanvald.
Gaudeamus igitur .... slova známé studentské hymny zazněla na úvod od
školního souboru a tím bylo slavnostní
odpoledne zahájeno.
Všechny absolventy i jejich nejbližší na
radnici přivítala Anna Lišková,
která se chvílemi neubránila dojetí.
Starosta města Vladimír Vyhnálek všem
poblahopřál k úspěšnému složení
zkoušky z dospělosti a popřál jim hodně
úspěchů v dalším životě.
Letošní předávání maturitních vysvěd-

čení se neslo v trochu nostalgickém
duchu, neboť k maturantům hovořil ředitel gymnázia František Brus naposledy.
A tak když studentům s úsměvem říkal,
že dnes jsou naposledy oslovováni
slůvkem děti, mělo to "naposledy" dvojí
význam. I on zde hovořil naposledy.
Nechává za sebou ohromný kus práce
a svému nástupci předává gymnázium s
pověstí skvělé úrovně.
Něco končí a něco nového začíná, tak
to prostě je. Přejeme všem maturantům,
aby se jim vynaložené úsilí vrátilo tak,
jak by si představovali. K tomu
prvnímu velkému kroku do dospělosti
jsou teď připraveni a je jen na nich,
jak se získanými vědomostmi a znalostmi naloží. Tak tedy: Gaudeamus
igitur
Iuvenes dum sumus (Radujme se tedy,
dokud jsme mladí)!

-red-

Foto Vlaďka Koďousková

Slova Kateřiny Bendové, která věnovala svým oktavánům.
Život má mnoho mezníků narození, první krůček a první slovo,
školka, škola a …. samozřejmě
MATURITA!!!!
Proto jsem se rozhodla trochu zapátrat
(čti googlovat – rovnou přiznávám, že
nejsem autorkou ani jednoho moudra a
nehlásím se k žádné víře, náboženství
ani myšlenkovému směru) a vybrat
několik rad, které mi přijdou rozumné a
pro život využitelné.
Nemusíte se jimi řídit, ale třeba se u
nich chvíli zamyslíte a jednou možná…
si některou z nich v okamžiku naléhavé
nutnosti vybavíte J Mnoho zdaru a
štěstí ve vašem dalším životě přeje
třídní učitelka K. Bendová
Nejdůležitější člověk na světě jsi ty!
Proto se o sebe vždycky dobře starejte
– o své tělo, svou mysl i duši. Když
se budete starat o své tělo, odmění
se vám pevným zdravím do vysokého
věku. Péčí o svoji mysl si zajistíte
psychickou vyrovnanost, klid v hlavě a
dobrou paměť – to je dobré nejen při
zkouškáchJ A když se budete starat
i o svoji duši, krmit ji tím, co vás baví
a naplňuje, budete se cítit šťastni a
spokojeni!
A to vše vás navíc bude činit atraktivním
pro všechny okolo, takže budete mít
dost přátel a lásek J
Požádat o pomoc není prohra!
Pokud si nevíte s něčím rady, není
chybou znovu se zeptat, popřípadě si
nechat poradit, pomoci. Ale ve většině
případů platí to, že pomocnou ruku
najdete vždy na konci své paže!
A teď něco praktičtějšího!
Jde o znalosti z fyziky a chemie, které
vám budou skutečně užitečné a jsou
téměř životně důležité!
Vážně je dobré vypínat pojistky, když
chcete vyměnit žárovku. Nesahat
na zařízení pod proudem vlhkýma
rukama. Neodlévat hořlaviny v blízkosti
otevřeného ohně a kyselinu nalévat
vždy do vody! Pozor na kombinace

potravin a léků! Léky na spaní a
antikoncepci není dobré kombinovat
s projímadly….
Buď laskavý a buď i sám sobě tím
nejlepším přítelem!
Nechtějte na sobě nic měnit, mějte se
rádi takoví, jací jste. A pokud se vám
opravdu něco nepodaří, dejte si 10
minut na to si zanadávat a popřemýšlet,
jak to napravit. Po uplynutí této doby si
odpusťte a veškerou energii směřujte
do věcí příštích.
Buďte na své životní cestě laskaví
a slušní i k ostatním lidem. Vždy si
pamatujte – jakou energii dáváš,
taková se ti vrací! Platí to všude a
pořád. Laskavost otevírá lidská srdce.
Odpouštějte a neničte sami sebe
negativními myšlenkami. Odpustit ale
neznamená zapomenout!
Ve svém životě dokážeš cokoliv!
V životě můžete dokázat všechno,
všechno, o čem jste kdy snili. Je to
prosté, buď chcete anebo nechcete,
všechno ostatní jsou jen výmluvy.
To nedokážeš, to nejde, to se mi
nemůže povést - když se vám do hlavy
vkradou tyto myšlenky, nevěřte jim,
nevěnujte jim pozornost, odežeňte je,
neposlouchejte je. LŽOU! Věřte si a
dokážete cokoliv.
Čím větší cíl máš před sebou, tím
menší kroky bys měl/a dělat!
Ať se před vámi tyčí jakkoliv vysoká
hora úkolů, už se z ní odlamují kusy
průšvihů a trhá se lavina zanedbaných
povinností, nejdřív si ji v klidu
prohlédněte a udělejte si k tomu čaj
nebo kávu. Než vychladne, bude hora
vypadat trochu menší, a dokonce už
vás napadne, kam až můžete vyšplhat
dnes a jak budete pokračovat až na
vrchol...
Chybovat nevadí!
Z chyb totiž člověk roste, učí se z nich,
jak na tu samou věc příště zareagovat
jinak. Důležité je si vzít z chyby
ponaučení a příště ji nezopakovat.

Když uděláte stejnou chybu po druhé,
už to není chyba, ale vaše volba.
Vždy pamatuj, že každý má svou
pravdu.
Pravda není nikdy jen jedna. Jde jen o
úhel pohledu. Každý člověk má odlišný
pohled na svět, na situace, které se
dějí. Proto nikdy nikomu svou pravdu
nevnucujte! Řekněte mu jen svůj názor
na věc a dost. To stačí. Nechtějte druhé
lidi o své pravdě přesvědčovat.
Umět ustoupit je projev síly, nikoliv
slabosti!
Když vám někdo nadává nebo vás uráží,
pamatujte si vždy, že to nevypovídá
nic o vaší hodnotě, ale vypovídá to
pouze o charakteru člověka, který takto
jedná. Neberte to osobně. S takovým
člověkem nemá cenu se hádat a plýtvat
svou energií…
Hodně věcí se vyřeší samo!
Když budete procházet životní bouřkou,
zkuste zachovat klid a jen proplouvat.
Když budete křičet, kopat a bránit
se, situace se vždy ještě zhorší. Plno
věcí se často vyřeší samo. A dokonce
mnohdy lépe bez našeho přičinění. V

klidu a víře, že vše špatné je vždy pro
něco dobré a nic nikdy se nám neděje
náhodou, dokážeme překonat i ty
nejhorší věci v životě lépe než kdokoliv
jiný.
Promarněný čas již nikdy nenajdeš!
Člověk, který je hodný na vás a zlý
na číšníka, není dobrý člověk.
Jste-li dobří – nahrnou na Vás
všechnu práci!
Jste-li opravdu dobří, dokážete se jí
zbavit!
Štěstí nezávisí na penězích! Ale
rozhodně se lépe pláče v limuzíně
nežli v autobuse!
Zdroje: http://andreapetrzalkova.cz/
maminciny-rady-do-zivota/		
http://www.zasmejse.cz/vtipne-texty/
v1962-rady-do-zivota.html
https://g.cz/seat-10-rad-ktere-bystemeli-dat-do-zivota-svym-detem-i-sobe/
http://www.brejle.net/svet-kolem-me/
moudre-rady-do-zivota/
https://www.idnes.cz/onadnes/vztahysex/rady-do-zivota.A130513_093619_
vztahy-sex_job
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Patnáctý den v květnu patřil
žlutooranžovým květinám

I letos se tento den na mnoha
místech republiky rozsvítil oranžovými
kvítky. Stovky dobrovolníků se zapojily
do akce organizace Liga proti rakovině
Praha. Dobrovolným příspěvkem lidé
podpořili výzkum i propagaci prevence
nádorových onemocnění.
Je již dlouholetou tradicí, že se
zapojuje i naše škola – ZŠ Tanvald,
Sportovní 576. Žáci devátých ročníků
nabízejí žluté kytičky a výtěžek akce

posíláme na Ligu proti rakovině.
Extrémně zimní počasí prověřilo odolnost dobrovolníků, neohrozilo však
výsledek sbírky.
Vybrali jsme 15 404 Kč (+ jedno euro
od neznámého dárce). Děkujeme
všem, kteří i přes náročné podmínky
akci organizovali a přispěli tak na
dobro věci.
Za vedení škol Ivana Műllerová

Sportovní gymnastika
Školní sportovní klub ZŠ Tanvald Sportovní 576 uspořádal 10.6.
2019 oddílový přebor ve sportovní
gymnastice pro předškoláky a děti
z 1.-5. třídy. Závody byly zakončením
jejich celoročního snažení. Závodilo
se v prostných, na hrazdě, přeskoku a

na kladince. Všem závodníkům blahopřejeme. Děkujeme za pomoc starším
žákyním Haně Mansfeldové, Zuzaně
Nývltové, Natálii Poseltové a rozhodčím Ivě Műllerové, Dáše Neumannové,
Olze Borlové a Radce Houfkové.

M. Hujerová

Sportovní odpoledne na Den dětí
V pátek 31. 5. 2019 se na
multifunkčním stadionu ZŠ Tanvald
Sportovní uskutečnilo sportovní odpoledne. 213 zaregistrovaných dětí (+
další „kočárkové“) se spolu s rodiči (a
třeba i bez nich) vyřádilo na dvanácti
připravených stanovištích. Všichni získali krásnou úsměváčkovou medaili od
firmy Titan Multiplast, míček s logem
Město Tanvald a sladké dobroty , které
napekly maminky dětí z lyžařského oddílu TJ Tanvald. Poděkování patří celému týmu organizátorů a pomocníků
v čele s Janou Tůmovou. Budeme se
těšit, že stadion bude hojně využíván
dětmi i dospělými z Tanvaldu i okolí.
Podmínky zde jsou výborné.
Iva Müllerová
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Pohár běžce Tanvaldu 2018 2019 dosáhl „cílové mety“
Od září do června děti z mateřských školek až po páťáky místních
a okolních základních škol absolvovaly
celkem 9 závodů (přespolní běh, atletický trojboj, cyklokros, 2 závody na
běžkách, slalom, běh do vrchu, školáci
pak bodovaný in line závod a posledním závodem byl maraton). Něco málo
v číslech: 39 dětí se zúčastnilo všech
závodů, nejvíce závodníků se postavilo na start zářijového přespolního
běhu rekordních 397. Necelá 100 dětí
se objevila na startu slalomu na sjezdovce „Pionýrka“. Tato čísla ukazují,
že závody jsou stále populární a má
smysl v nich pokračovat. Tímto děkujeme především rodičům, pedagogům,
trenérům, kteří děti vedou ke sportu a
v závodění a pohybu je podporují. Děkujeme samozřejmě pořadatelům SVČ
Tanvald, ZŠ Sportovní a rodičům z TJ
Tanvald. Neobešli bychom se bez našich dlouholetých sponzorů – Maškovo
pekařství, fa Titan Multiplast, fa 4Soft.
I jim patří obrovské díky. Nesmíme zapomenout ani na město Tanvald, které
seriál závodů PBT podporuje a snaží
se, aby tradice PBT nikdy nezanikla.

Děkujeme ještě jednou všem, zejména
pak sportujícím dětem. V září na startovní čáře přespolního běhu U Lesíka
se budeme těšit opět na viděnou.
A toto jsou vítězové v jednotlivých kategoriích. Kat. Benjamínci: Mašková
Anna, Mikuš David, kat. roč. 2014: Bémová Tereza, Fejfar Jiří, kat. roč. 2013:
Dohelská Anna, Mužíček Matyáš, kat.
roč. 2012: Pohořalá Kristýna, Jerman
Martin, kat. 1. tř.: Dokulilová Karolína,
Dokulil Jiří, kat. 2. tř.: Mikušová Adéla, Mužíček Petr, kat. 3. tř.: Jodasová
Zuzana, Balaš Pavel, kat. 4. tř.: Černá
Štěpánka, Reinl Nicolas, kat. 5. tř.: Peštová Daniela, Kubín Ota
Jana Tůmová

Vodácké kurzy na sportovce
Součástí tělesné výchovy na
sportovce jsou krom tradičních sportovních disciplín i vodácké kurzy. Na jiných
školách to není úplně běžná záležitost.
My jsme rádi, že můžeme dětem předat vodácké zkušenosti a dovednosti a
rozšířit tak jejich sportovní obzor. Šesťáci se učí základním vodáckým dovednostem na Malé Skále s přespáním
v místní Sokolovně. Sedmáci už jsou o
„level“ výše. Splouvají se všemi svými
věcmi uloženými v barelech ze Spálova
na Malou Skálu, kde si staví stany a na
druhý den pokračují na Dlaskův Statek
v Dolánkách. Je to velmi dobrá příprava na kurzy, které je čekají v osmičce
a devítce. Osmáci si letos vybrali řeku
Ohři, startovali v Sokolově. První noc
jsme přespávali v kempu pod Loktem,
kde nás doslova a do písmene vyplavila vlna bouřek a krupobití. Další kotviště v loděnici v Karlových Varech bylo
spojené s prohlídkou města. Z Varů
jsme pokračovali přes cvičnou peřej
na Hubertusu, kde mimo jiné trénovali i vysokoškoláci. Obdivovali vodácké
dovednosti o poznání mladších osmáků. Následovalo přespání v kempu u
Dvořáků, poslední noc ve Vojkovicích

a odjezd v brzkých ranních hodinách
domů. Přes lehké žaludeční potíže několika jedinců se kurz vydařil, zejména
pak teplé a slunečné počasí přispělo k pohodě a dobré náladě. A teď se
dostáváme na ten nejvyšší „level“ a to
jsou deváťáci. Každoročně sjíždějí řeku
Vltavu z Vyššího Brodu, přes Český
Krumlov až do Boršova, kde lodě odevzdávají. Zde nasedají na MHD a s pomocí in line bruslí se dopraví přes České Budějovice do slalomového kanálu
v Českém Vrbném. Zde okusili zase
něco jiného, už to nebyla jízda v kánoi,
na kterou byli po celé 4 roky zvyklí, ale
v celkem silných peřejích sjížděli kanál
na tzv. barakách a přičichli též k jízdě
na kajaku. Za jejich vodácké dovednosti, s kterými opouštějí naši školu se
rozhodně nemusí stydět, naopak nám
dělají obrovskou radost. Tímto děkujeme všem žákům za vzornou disciplínu
a chuť se něčemu novému naučit. Děkujeme pedagogům, kteří s žáky kurzy
absolvovali, zejména pak Tomáši Zítkovi, který měl vše „pod palcem“. Takže
příští rok na vodě… AHÓÓÓJ!
Jana Tůmová
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Co se odehrálo v mateřských
školách koncem školního roku
Poslední měsíce ve školním jsou jako každý rok plné různých
událostí. První společnou akcí všech
tří školek bylo divadelní představení
v kině Jas Krejčík Honza – „Jak náš žebříček o šprušle přišel“. Druhý den poté
navštívili všichni předškoláci ZUŠ. V
rámci programu „Pojďte, děti, budeme
si hrát“ měly děti možnost poslechnout
si pěvecký sbor, hru dětí na jednotlivé
nástroje, vidět dovednosti tanečního
oboru a samy si vyzkoušet své dovednosti na hudební nástroje. Na Svátek
matek nezapomněly děti v žádné školce a potěšily své maminky pěknými dárky, pásmem písniček a básniček a něčím sladkým na zub. SVČ připravilo pro
děti „Putování jarní přírodou“ s plněním
různých úkolů, ať už vědomostních,
nebo zaměřených na rozvoj obratnosti
či odvahy. V MŠ U Školky se děti s učitelkami vydaly na dopolední poznávací
procházku za domácími zvířaty na Hor-

ní Tanvald. V „Dopravní školičce“ si své
pohybové dovednosti v jízdě na kole a
znalosti chování cyklistů i chodců v silničním provozu osvojovaly na stadionu
za pomoci městské policie. Ve všech
mateřských školách proběhlo společné
fotografování. Na MDD připravily učitelky pro děti překvapení. V jedné „Cestu
z pohádky do pohádky“, v druhé výlet a
ve třetí soutěživé dopoledne. Děti s učitelkami z MŠ Wolkerova si udělaly výlet
vláčkem do Desné na „Tvůrčí pouťové
dílničky“, kde si vyzkoušely práci kováře či písaře. Všechny školky se zúčastnily posledního závodu PBT - maratonu a čekají na celkové vyhodnocení,
které se bude konat v kině Jas. A co
by byl konec školního roku bez výletu,
na který se děti vždy moc těší. V MŠ
Radniční si užily krásné chvíle při hrách
v Nisa parku ve Vratislavicích a počasí
jim opravdu přálo. MŠ U Školky se vypravila do Dino Parku do Liberce a MŠ
Wolkerova na Staré Hrady. Ještě nás
čeká do konce školního roku několik
akcí, ale o tom až příště. Všem dětem a
rodičům bychom chtěly o prázdninách
popřát krásné chvíle plné odpočinku a
načerpání nových sil.

Motýlí projekt v mateřské škole
Jaro je symbolem života, a protože
víme, že děti jsou nesmírně zvídavé,
rády objevují a seznamují se s novými
věcmi, uskutečnili jsme v mateřské
škole U Školky – Motýlí projekt. Dětem
jsme nabídli možnost prozkoumat
jednu z nejúžasnějších proměn přírody
– transformace housenek do překrásně
barevných motýlů a to konkrétně
Babočky bodlákové. Každá třída
dostala 11 housenek i se speciálním
krmivem a děti mohly pozorovat, jak
den za dnem neskutečně rychle rostou.
Za pouhých 6 dnů 7mm housenky
narostly do 4cm. Během dalších 4
dnů se začaly pohybovat pod víčkem

a zavěsily se hlavou dolů do tvaru
písmene J. To byl čas k přemístění do
chovné síťky. Do týdne jsme byli svědky
líhnutí motýlů. Po vylíhnutí děti motýlky
krmily, pozorovaly a nakonec jsme je
„neradi“ vypustili na školní zahradě
zpět do přírody. Děti nadšeně zvaly
své rodiče k pozorování a v určitých
chvílích bylo ve třídách naprosté ticho
i při plném počtu dětí, jak byly všechny
soustředěny pozorováním. Tato praktická zkušenost jistě prohloubila vztah
dětí k přírodě a její ochraně – a to byl
náš záměr – prostě ŠKOLA HROU.
M. Erbenová, MŠ U Školky

To Vám přejí učitelky MŠ
s paní ředitelkou

Masaryčka na raftech

Mladé zdravotnice
z Masarykovy školy
Úspěch slavily naše žákyně
třetí třídy, které obsadily v celostátním
kole zdravotnické soutěže Helpíkův
pohár ve Velkých Losinách 7. ( Elča
Černá + Verča Müllerová) a 11. místo (
Anička Josífková + Hanka Zemanová).
Takto líčí své dojmy ze soutěže Verča:
„Když jsme přijely do Losin, šly jsme
si vyzkoušet různé přístroje, které bylo
potřeba ovládat při soutěži. Večer jsme
opékaly špekáčky a byla bojovka.

Druhý den po snídani začala soutěž.
Jedním z úkolů bylo ošetřit pána s masivním krvácením. Plnily jsme i technické úlohy. Skládaly se z přeplutí rybníku,
prolezení velkým látkovým rukávem a
přelezením lanové sítě.“
Celoročně se mladým zdravotníkům ve
svém kroužku věnuje Vlasta Josífková.
Milena Šostková

Horké dny se nejlépe snáší u
řeky, a tak žáci 4.-9. ročníku naší Masaryčky vyrazili na Malou Skálu. Všichni mohli obdivovat Vranov - Pantheon,
pozůstatky skalního hradu a kochat se
výhledem na zříceninu Frýdštejn, kde
se natáčela například pohádka O princezně Jasněnce a létajícím ševci.
Ale hlavním cílem naší cesty se stala
řeka Jizera. U ní na nás čekaly rafty a
kanoe, které pro nás předem připravili kluci z devátého ročníku. Žáci si s
nadšením, někteří možná s drobnými
obavami, které na sobě téměř nenechali zdát, oblékli vesty, rozdělili pádla,
obsadili připravené lodě a jednotlivé

posádky vyrazily na vodu.
Cestou žáci obdivovali přírodu, která
z řeky vypadala úplně jinak, než jakou
dosud vídali ze břehu. Splouvání si
všichni užili, žáci i učitelé byli nadšení.
A co bylo nejlepší? Horký den strávili naši žáci v přírodě, přitom se mimo
školní lavice naučili základním pravidlům bezpečnosti u vody a dovednostem krásného vodního sportu.
Cílem cesty se staly Dolánky, kde si
užili koupání v příjemně chladné Jizeře.
Určitě vyrazíme zas. Tak po vodácku:
Ahoj!!!

Monika Šrýtrová

INZERCE

KREDIT CENTRUM s.r.o.
PŘIJMEME PRACOVNÍKA NA POZICI STROJNÍKA
NAŠE SPOLEČNOST HLEDÁ VHODNÉHO KANDIDÁTA PRO OBSAZENÍ VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
NA POZICI STROJNÍKA PRO PROVOZ
MALÝCH VODNÍCH ELEKTRÁREN KREDIT CENTRUM TANVALD
POŽADUJEME
• ELEKTROTECHNICKÉ NEBO STROJNÍ VZDĚLÁNÍ
• MANUÁLNÍ ZRUČNOST, SPOLEHLIVOST, VŠESTRANNOST, SAMOSTATNOST
• ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY B
NABÍZÍME
• PRÁCI V HLAVNÍM PRACOVNÍM POMĚRU
• PESTROU NÁPLŇ PRÁCE
• DOBRÉ PLATOVÉ OHODNOCENÍ
• MOŽNOST ZAŠKOLENÍ I V JINÝCH PROFESÍCH
BLIŽŠÍ INFORMACE PRO VÁŽNÉ UCHAZEČE
POSKYTNEME NA TELEFONNÍM ČÍSLE 724 038 285
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Ohlédnutí za letošním THJ
63. ročník mezinárodního hudebního festivalu Tanvaldské hudební jaro
skončil v pátek 24. 5. 2019 koncertem
dvou polských umělců – varhaníka
Romana Peruckeho a flétnisty Lukasze
Dlugosze.
Výkony obou umělců jsou ceněny po
celém světě. Pro naše město bylo
poctou, že jsme mohli být svědky světové premiéry skladby mladého polského skladatele Mateusze Ryczeka
„Větrná ukolébavka“. Bravurní hra
obou umělců udělala nezapomenutelnou tečku za celým festivalem.
Za vysokou úroveň festivalu patří
díky violoncellistovi Janu Páleníčkovi
za nápaditou dramaturgii, starostovi
Vladimíru Vyhnálkovi za vstřícnost,
všem sponzorům za finanční podporu
a samozřejmě festivalovému výboru
za organizační zajištění.
A další velké poděkování patří tanvaldskému publiku. Nejlépe to vyjadřují
citáty zápisů umělců v naší kronice:

1.koncert – Amael trio ze Slovinska
(volný překlad): „Díky, Tanvalde.
Bylo nám ctí, že jsme mohli hrát na
Tanvaldském hudebním jaru. Dobře
jsme se cítili ve vašem šarmantním
městě.“
2.koncert – Klavírní kvarteto Josefa
Suka: „Nádherný kraj, nádherní lidé a
nádherná hudba – co více si přát. Bylo
nám potěšením u Vás hrát a obdivujeme Vás, jak se tu o to skvěle staráte!“
3.koncert – Ensemble Martinů + Saša
Rašilov: „Dle reakce Vašeho publika
– soustředěného ticha při produkci a
dlouhém potlesku po ní, soudíme, že
jste, milí Tanvaldští, měli z nás ten
pravý „požitek“, a věřte, že stejně tak
jsme se DÍKY VÁM cítili i MY.“
4.koncert – Varhaník Roman Perucki
a flétnista Lukasz Dlugosz (volný
překlad): „Velmi děkujeme za nezvyklou pohostinnost, výbornou organizaci
a skvělé publikum.“
Libuše Vedralová

Noc kostelů v Tanvaldě
V pátek 24. května se Tanvad
připojil k celorepublikové akci Noc
kostelů, kdy se otevřely oba naše
kostely- kostel Svatého Františka
z Assisi na Šumburku a kostel Svatého
Petra a Pavla na Horním Tanvaldě. Na
Šumburku se odehrál závěrečný koncert Tanvaldského hudebního jara, kde
vystoupilo komorní kvarteto Classicis
ZUŠ Tanvald a polští umělci Roman
Perucki (varhany) a Lukasz Dlugosz
(flétna). Po koncertě si mohli návštěvníci prohlédnout kostel i místa, kam se
člověk běžně nedostane.

V kostele na Horním Tanvaldě byla příjemná atmosféra. Tichou májovou nocí
se rozléhal zvuk hornotanvaldského
zvonu a uvnitř nasvíceného chrámu
vás čekala výstava prací žáků školy
Horní Tanvald na téma Příroda kolem
nás. Návštěvníci mohli tiše rozjímat na
tomto nádherném a málokdy otevřeném místě.
Děkujeme všem, co se podíleli na
přípravách - Základní škole Horní
Tanvald, farníkům i městu Tanvald.

Základní umělecká škola
Tanvald bilancuje
Je to až neuvěřitelné, jak rychle ten
školní rok uběhl. Zdá se, že to bylo
teprve nedávno, co jsme v září zahájili
výuku, hudební obor v nové budově. A
nyní jsou tu letní prázdniny. Ptala jsem
se kolegů, jak by bez dlouhého přemýšlení rychle a stručně vyjádřili, jaký ten
rok pro ně byl. Odpovědi byly okamžité
a v mnohém si podobné. Většinou
zaznělo: "Hodně práce, ale radostné;
úleva, nadšení, plno cílevědomé práce;
víc práce, ale pohoda; motivační, přátelská atmosféra; rok plný optimismu,
naděje, energie, pracovního elánu
a úspěchů, nabitý událostmi; někdy
hektický, ale v příjemné a přátelské pracovní atmosféře; spousta akcí, někdy
náročné, ale skvělá atmosféra, kolegialita, radost, pozitivní ohlasy veřejnosti;
plný změn, hlavně k lepšímu! Já bych
odpovídala stejně, jen bych za sebe
ještě musela dodat - velká podpora a
pomoc ze strany učitelů, kteří společně
tvoří přátelské a otevřené klima v naší
škole. Takto vnímáme současnou "tanvaldskou zušku" my. Důležitější ale je,
jak ji vnímají a cítí se v ní naši žáci a
jejich rodiče. Velkým ukazatelem nám
je stále stoupající počet žáků, nutnost
zvyšovat některým vyučujícím úvazky
a přijímat vyučující nové. Jsme velice
rádi a budeme se hodně snažit, aby
tomu tak bylo i nadále.
V průběhu roku se uskutečnila řada
akcí, o většině z nich jste byli pravidelně
informováni. Z některých máme velkou
radost, z některých menší. Ty jsou pro
nás zase velkým přínosem v tom, že
máme co zlepšovat, nad čím přemýšlet, z čeho se poučit, posouvat laťku
stále výše. Máme za sebou úspěchy
v Soutěži Základních uměleckých škol
ČR- komorní hra dechových a smyčcových nástrojů. Máme za sebou řadu
změn ve výuce, v organizaci školy. Co je
ale nejdůležitější, máme spoustu plánů
a nápadů do dalšího roku a hlavně chuť
je realizovat. V říjnu 2019 zahájíme
výuku v Akademii seniorů, což pro nás
bude zcela nová zkušenost, ale o to
více se na ni těšíme ( až do poloviny

září stále přijímáme přihlášky ).
To byl jen nepatrný náznak brzké
budoucnosti. Dovolím si ale ještě malé
ohlédnutí do měsíce května a června.
V kině Jas v Tanvaldě jsme měli řadu
akcí - 23.května to tam doslova rozjel
Big Band ZUŠ. O pár dní později si své
Závěrečné představení užil taneční
obor. Děti tancovaly skvěle, plynule
zvládaly přechod z jedné choreografie
do druhé. Náležitě si pódium, které
tentokrát patřilo pouze jim, užily.
Ve čtvrtek 6.června nás čekal
Závěrečný koncert hudebního oboru. V
první části se s Big Bandem vystřídala
sólová čísla v podání těch nejlepších
žáků. Ve druhé zahrály soubory a
premiérově jsme uvedli operku Z.
Svěráka a J.Uhlíře - Červená Karkulka.
Na její realizaci se podílel pěvecký sbor
Melodia i sóloví zpěváčci. Hudební
doprovod zajistili učitelé ZUŠ a v neposlední řadě velkou pomocí byl výtvarný
obor, který vyrobil kulisy. Skloubit
vše dohromady nebylo jednoduché,
ale obrovský potlesk, který zazněl
v sále, byl velkou odměnou a jasným
důkazem, že ta práce stála za to. Velké
poděkování patří všem dětem, které na
koncertě účinkovaly, ať již sólově nebo
v souboru, jejich vyučujícím. Poděkovat
musím ale i divákům v hledišti, kteří
vytvořili úžasnou, klidnou a důstojnou
atmosféru, která účinkujícím nesmírně
při jejich hře pomohla. Každé číslo bylo
odměněno velkým potleskem, za což
jsme velmi vděčni.
Červenou Karkulku jsme zopakovali
i následující den na Představení pro
základní školy. Představení byla dvě,
na obou se kromě operky dětem
představil Big Band, taneční obor, malí
akordeonisté, soubor ukulele, houslový
soubor, sólově i klavíristka a zpěvačka.
Dětské publikum bylo skvělé a moc
jsme si dopoledne s nimi užili.
V průběhu května a června pokračovaly
Třídní přehrávky, které se svými žáky

Farnost Tanvald

Setkání ZUŠ se Zdeňkem Svěrákem. Foto Antonín Bělonožník
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uspořádal každý vyučující hudebního
oboru. Přizváni byli rodiče, prarodiče,
kamarádi, kterým se snažili ukázat alespoň něco málo z toho, co se za ten rok
naučili. Každá přehrávka byla něčím
jiná, osobitá, každá ale byla radostí z
toho, co jsme mohli slyšet.
Koncerty nepořádáme jen v koncertním
sále a v kině, ale i mimo tyto prostory a
i mimo Tanvald. Jako například koncert
na Zámečku ve Smržovce, který se
konal v úterý 4.června.
V sobotu 1.června byl zase Big Band
přizván na Zavízofest do Autokempu
Tanvaldská kotlina. Pro nás to byla
nejen příležitost zahrát si mezi kapelami z okolí, ale i možnost připojit se
tímto vystoupením k Celostátnímu
happeningu základních uměleckých
škol - ZUŠ OPEN, které se konalo ve
dnech 31.5. a 1.6.2019.

Společenská rubrika, zajímavosti

ZUŠ Open jsou dny oslav, sdílené
radosti a respektu k unikátnímu systému
základního uměleckého vzdělávání.
Cílem je prezentovat celou šíři umění
a života uměleckých škol mimo obvyklý
rámec a prostory škol. Díky Zavízofestu
nechyběla ve velkém seznamu akcí
pořádaných základními uměleckými
školami po celé České republice ani
naše škola.
Velkým zážitkem pro děti z pěveckých sborů bylo setkání se Zdeňkem
Svěrákem v neděli 9.června, kdy byly
Hlásky a Melodia přizváni k účinkování
na akci Cyklostezkou Járy Cimrmana.
Pan Svěrák si s dětmi i zazpíval, čímž
potěšil nejen nás, ale i diváky.
V pondělí 17.června bude ve Výstavním
sále Městské knihovny Tanvald zahájena výstava prací žáků výtvarného
oboru s názvem - "Pojďte s námi do

ZOO a do Afriky". Výtvarné práce si
budete moci prohlédnout až do 13.září
2019.
V tuto chvíli máme před sebou ještě
vystoupení Big Bandu v Praze,
Přijímání nových žáků a Závěrečný
koncert pěveckých sborů Hlásky a
Melodia. Díky tomu bude v příštím čísle
zase o čem psát.
Krásné léto plné sluníčka, odpočinku a
pohody.
Petra Jedličková Šimůnková

lo...měl placatou čepici!“
Lektor vedl účastníky k tomu, aby byli
schopni využít techniky a strategie pro
lepší zapamatování v jejich každodenním životě. Senioři si tak ověřili, že jejich paměť je stále funkční a přistupovali ke každé nové informaci s pozitivním
očekáváním. Taková cvičení by si měl
vyzkoušet každý, protože v dnešní

Červenec
Jarmila Jeriová
Jarmila Lešáková
Hedvika Koldovská
Vlasta Beránková
Vladimír Trakal
Vlasta Srbová
Růžena Hrabová
Vladimír Bednář
Hana Stárková
Eva Bláhová

Pamatuj, děvče, pamatuj...
Zdeněk Choura nenavštívil
Klub seniorů v Tanvaldě poprvé. I tentokrát si pro ty dříve narozené připravil
různá cvičení na posílení paměti. Většina z nás zná tu beznaděj při vzpomínání na známá jména: „Jak on se to jmenoval...no ten, jak si vzal takovou tu a
hráli přece oba v tom filmu, no v tom...
jak se to jmenovalo... jak pořád prše-

V červenci a srpnu 2019
oslaví životní jubileum

Miroslav Hraba
Jana Dundová

době plné informací není lehké si vše
zapamatovat. A teď se nedívejte na začátek článku a řekněte si nahlas, jak se
jmenoval lektor. Kdo věděl, odpověděl
a kdo nevěděl a musel se podívat, tak
teď už ví. Jednoduché, že?

-vlakod-

Jana Posseltová
Václav Táborský
René Ráb
Michal Burghard
Rozália Faziková
Petr Hälbig
Srpen
Miloslav Mikulášek
Ludmila Waňková
Anelies Tilšerová
Miroslav Šír
Eva Strnádková
František Tykalský
Ilona Dechťarová
Mojmír Derka
Alexandra Slavičová

Cesta lesem pohádek 2019
Letošní Cesta lesem pohádek
se konala 2. června. Cestu cca 5 km
dlouhou si mohly rodiny užít za velmi
krásného slunného počasí. Na trase
bylo přichystáno 14 pohádkových stanovišť se známými většinou klasickými
pohádkami, např. O červené Karkulce,
O Budulínkovi, O veliké řepě, Královna koloběžka atd. U každé pohádky
děti absolvovaly nějaký úkol, za který
dostaly odměnu. Bramboračku do cíle
uvařil Scholarest a byla letos opravdu
výborná. Zároveň probíhal v areálu autokempu pro děti doprovodný program
firmy EKO-KOM. Organizace pohádek
by se neobešla bez pomoci cca 80 dobrovolníků a to dětí ze ZŠ Sportovní, ZŠ
Masarykova, z gymnázia, členů DH-FR
Racing, SK Sluníčko SPMP, SOSHIKI,
SVČ, Klubu českých turistů a dalších
jednotlivců. Tato výpravná akce by se
neobešla bez podpory: Libereckého
kraje, města Tanvaldu, Desné, Smržovky, dále firem Desko, a.s., Pekařství

Mašek, Pohřební služba M&M, LIDL
ČR v.o.s.- pobočka Tanvald, SIZ, s.r.o.,
TENEO 3000, s.r.o., MUDr. Gazda,
MUDr. Michalík, MUDr. Šťastný, MUDr.
Šťastná, MUDr. Kutilová, Silroc, a.s.,
COOP Dvůr Králové n. L., 4soft, s. r.
o., Restaurace tenis klub, Teplárenství
Tanvald s.r.o., Elektro Princ, cukrárna
LEDO, Pneu/Autoservis Tůma,s.r.o. +
Pracovní oděvy CXS, Aldit lustry Lučany, Reality Viktora, SK mobil, Preciosa,a.s., , Pekárna Tanvald Schneider, Protebyt, s. r. o., Titan Multiplast,
, provozní autokempu, Batlička ovoce-zelenina, květinářství Špicarovi, SATO
tiskárna a železářství,
Kartonážka
Preussler, papírnictví Zítek, DETOA Albrechtice s.r.o.
Bez těchto dárců a sponzorů by se
Cesta lesem pohádek jen velmi obtížně
uskutečnila, a proto jim srdečně DĚKUJEME!!!
-MDC-

Miroslava Líbalová
Jiří Veselka
Karel Žalman
Pavel Friedl
Karel Mysliveček
Vojtěch Novotný
Hana Krausová
Zofia Malíková
Václav Linka
Hana Dušková

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!)
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 22.05.2019
*RM
schvaluje
Kupní
smlouvu
mezi
Severočeskou vodárenskou společností a.s.,
se sídlem Přítkovská 1689, Teplice a městem
Tanvald týkající se výkupu stavby „Tanvald,
Šumburk nad Desnou, Husova – dešťová
kanalizace KRAD 04025“ dle předloženého
návrhu.
*RM schvaluje Kupní smlouvu č. S159/19/247
mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové a městem
Tanvald týkající se výkupu pozemkové parcely
č. 669/18 v katastrálním území Tanvald dle
předloženého návrhu.
*RM
schvaluje
Smlouvu
o
smlouvě
budoucí darovací č.j. OL/1607/2019 mezi
Libereckým krajem, se sídlem U Jezu
642/2a, Liberec 2 a městem Tanvald týkající
se převodu pozemkové parcely č. 1926/1
(ostatní plocha – silnice) v katastrálním
území Tanvald včetně tělesa komunikace
č. ev. III/29023 na předmětném pozemku (jedná
se o úsek staničení 0,00 km do staničení 1,260
km) dle předloženého návrhu.
*RM projednala žádost pana Š. o příspěvek na
stavbu opěrné zdi na hranici jeho pozemku a
rozhodla této nevyhovět.
*RM po projednání žádostí spolků DH-FR
racing Tanvald, z.s., se sídlem Krkonošská 536,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou, MuTan,
z.s., se sídlem Na Balkáně 586, Tanvald, část
Šumburk nad Desnou a SDH Tanvald Šumburk,
se sídlem protifašistických bojovníků 626,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou rozhodla
schválit poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu
města Tanvald takto:
DH-FR racing Tanvald, z.s. ve výši 10.000 Kč
MuTan, z.s. ve výši 10.000 Kč
SDH Tanvald Šumburk ve výši 10.000 Kč
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na
pořízení 2 laviček a oplocení dětského hřiště
a rozhodla provést rozpočtové opatření č.
35/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ
8.000 Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
oplocení dětského hřiště v ul. Okružní
72.000 Kč
*RM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi
Egomotion s.r.o., se sídlem náměstí T.G.
Masaryka 1931/12, Plzeň a městem Tanvald
týkající se natočení a odvysílání pořadu
Cyklotoulky Tanvald a Lučany nad Nisou dle
předloženého návrhu.
*RM rozhodla schválit:
1/ opětovné podání žádosti o dotaci na výstavbu
nové hasičské zbrojnice v rámci výzvy
JSDH_V3_2020: Stavba nebo rekonstrukce
požární zbrojnice;
2/ Smlouvu na zpracování žádosti o dotaci
na akci: „MV – GŘ HZS ČR: Novostavba
hasičské zbrojnice Tanvald“ mezi Ing. Davidem
Plíštilem, Ph.D., IČ: 66992354, se sídlem Za
Stadionem 3842, Mělník a městem Tanvald dle
předloženého návrhu.
*RM projednala žádost Centra pro zdravotně
postižené Libereckého kraje, o.p.s., se sídlem
Zahradní 415/10, Liberec a rozhodla schválit
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města Tanvald obecně prospěšné společnosti
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého
kraje ve výši 50.000 Kč na podporu výkonu
agendy sociálně- právní ochrany dětí ve
správním obvodu Tanvald.
*RM rozhodla změnit své usnesení č.
127/8/2019 ze dne 06.05.2019 tak, že nájemné
v bytech ve vlastnictví města bude zvýšeno od
01.09.2019.
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva
města dne 12.06.2019 s tím, že může být dle
potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti rady města
3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva
města
4. Informace o činnosti společností s majetkovou
účastí města
5. Majetkoprávní záležitosti
6. Náměty, připomínky, diskuze
7. Závěr

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 05.06.2019
*RM vydává záměr na prodej pozemkové
parcely č. 787/13 (ostatní plocha – neplodná
půda) o výměře 1509 m2 v katastrálním území
Šumburk nad Desnou panu K. za účelem
výstavby rodinného domu.
*RM:
1/ na základě vydaného a zveřejněného
záměru rozhodla pronajmout část pozemkové
parcely č. 308/13 (zahrada) o výměře 265
m2 v katastrálním území Tanvald panu V. za
účelem užívání jako zahrady na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve
výši 6 Kč/m2/rok;
2/ schvaluje nájemní smlouvu mezi městem
Tanvald a panem V.
podle předloženého
návrhu, týkající se pronájmu části pozemkové
parcely č. 308/13 v katastrálním území Tanvald.
*RM rozhodla souhlasit s umístěním a
výstavbou čerpací stanice na ppč. 2623/2 a
2593/6 v k.ú. Šumburk nad Desnou, která má
zajistit zásobování pitnou vodou lokalitu Český
Šumburk.
*RM:
1/ schvaluje zvýšení příspěvku na provoz
Základní umělecké škole Tanvald, p.o. o částku
10.000 Kč na pokrytí výdajů spojených se
zajištěním živé hudby na svatebních obřadech
konaných v obřadní místnosti města;
*RM projednala návrh ústřední inventarizační
komise vzdát se práva k pohledávce, která je
přílohou inventarizační zprávy za rok 2018 a
rozhodla vzdát se práva k pohledávce ve výši
1.557 Kč za vyúčtování služeb za rok 2016
v domě s pečovatelskou službou č.p. 614, ul.
Vítězná, Tanvald, část Šumburk nad Desnou za
panem B.
*RM souhlasí s uvolněním finančních
prostředků na opravu objektu ZŠ Horní Tanvald,
č.p. 238, ul. Údolí Kamenice a rozhodla
provést rozpočtové opatření č. 41/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ
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+ 163.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA			
- 163.000 Kč
*RM souhlasí s uvolněním finančních
prostředků na opravu terasy MŠ č.p. 579, ul. U
Školky a rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 39/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ
+ 25.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA		
- 25.000 Kč
*RM projednala žádosti spolků Klára pomáhá,
z.s., Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody
a Linka a rozhodla:
1/ nevyhovět žádosti spolku Klára pomáhá,
z.s., se sídlem Tř. Kpt. Jaroše 1922/3, Brno o
peněžitý dar;
2/ schválit poskytnutí peněžitých darů
z rozpočtu města Tanvald:
- Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody, se
sídlem Vaňurova 20, Liberec 7 ve výši 3.000 Kč;
- Lince bezpečí,
z.s., se sídlem
Ústavní 95, Praha 8 ve výši 5.000 Kč;
3/ schválit rozpočtové opatření č. 45 /2019:
4/ schválit uzavření Darovacích smluv o
poskytnutí peněžitých darů dle předložených
návrhů č. 35/2019 – 36/2019.
*RM rozhodla:
1/ přidělit byt č. 3 v objektu č. p. 333, ul.
Raisova, Šumburk nad Desnou Nemocnici
Tanvald s.r.o. pro její zaměstnance;
2/ uvolnit finanční prostředky na opravu
bytové jednotky č. 3 v objektu č. p. 333, ul.
Raisova, Tanvald, Šumburk nad Desnou a
provést rozpočtové opatření č. 40/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ
+ 28.500 Kč

ROZPOČTOVÁ REZERVA			
- 28.500 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
37/2019:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na volby do Evropského parlamentu		
246.000 Kč
BĚZNÉ VÝDAJE
ODBOR SPRÁVNÍ
Volby do Evropského parlamentu
246.000 Kč
*RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č.
42/2019:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na výkon státní správy + 723.200 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
				
- 723.200 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
43/2019:
PŘIJATÉ TRANSFERY
Tanvald – Preventivní prázdninové programy
v Majáku 2019				
53.500 Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE
STAROSTA
+ 33.500 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
+ 20.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
44/2019:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na projekt „Tanvald – Pobytový týdenní tábor
pro mládež do 15 let 2019“		
102.000 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
STAROSTA
+ 110.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 8.000 Kč
*RM na základě výsledků poptávkového řízení
rozhodla přijmout nabídku Pražské plynárenské
a.s. na dodávku zemního plynu v letech 2020
a 2021 pro zařízení města spravovaná MěÚ
za cenu 564 Kč/MWh bez DPH a souhlasí
s podpisem dodatků ke stávajícím smlouvám
s Pražskou plynárenskou a.s.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 10.06.2019
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem
Tanvald a manželi Ž. na prodej pozemkové
parcely č. 754/1 (trvalý travní porost) o výměře

3184 m2 v katastrálním území Šumburk nad
Desnou dle předloženého návrhu.

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
INZERCE
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Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald
Prázdninové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz
Facebook: Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald
Během letních prázdnin probíhají od 15. 7. do 23. 8. letní příměstské tábory.
Pravidelné programy jsou zrušeny, případně probíhají jednorázové akce, výlety,
exkurze. Tyto preventivní aktivity jsou podpořeny Ministerstvem vnitra z Programu prevence kriminality.
Sledujte web a fb stránku centra, informace o chystaných akcích rozesíláme
též e-mailem.
Témata příměstských táborů 2019:
15. 7. – 19. 7. Přírodou krok za krokem
22. 7. – 26. 7. Z pohádky do pohádky
29. 7. – 2. 8. Sportovní hrátky
5. 8. – 9. 8. Týden ve vesmíru
12. 8. – 16. 8. Týden bezpečnosti
19. 8. – 23. 8. Šikulové
Běžné dopolední programy začnou zase 2. září.
Nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel. 775 468 418
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:
• Infocentrum, Krkonošská 629 •
• 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 létě 2019
Středisko volného času Tanvald:
Na letní prázdniny připravujeme tyto příměstské a pobytové tábory:
1. - 12.7. příměstský tábor „Toulavé boty“- zaměřený na turistiku. Každodenní
výlet do blízkého i vzdálenějšího okolí Tanvaldu.
8.-12.7. příměstský „Vědecký tábor“ - aneb věda hrou. V budově SVČ,
chemické a fyzikální zábavné pokusy s lektorem – vědeckým pracovníkem
Akademie věd, doplněné o deskové a stolní hry.
8.-13.7. Tanvald – pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let v Krkonoších
– projekt Prevence kriminality
15.-19.7. příměstský „Výtvarný tábor“ - v budově SVČ, tvoření různými tradičními
a i netradičními výtvarnými technikami doplněné o krátké vycházky po okolí.
15.-19.7. příměstský „Youtuberingový tábor“ - v budově SVČ, natáčení a
stříhání videí s texty a komentáři, základy animace. Hry a různé soutěže.
15.-19.-7. příměstský „Rybářský tábor“ - pro děti, které se chtějí naučit
rybářským dovednostem. V budově SVČ a v terénu u rybníka a na sádkách.
22.-26.7. příměstský šicí tábor „Malé švadlenky“ - v budově SVČ, ruční a
strojové šití módních doplňků a oděvů.
24.-31.8. pobytový tábor „Borovnička“ - turisticky zaměřený tábor s poznáváním
významných historických a přírodních zajímavostí na Královédvorsku pro děti
ve věku 8 – 16 let
Nabídka zájmové činnosti pro školní rok 2019/2020:
Sport - florbal ( Tanvald, Desná), plavání ( bazén v Gymnáziu ), volejbal,
lyže běh, turistika ( Tanvald, Desná), taneční, šachy, sportovní přípravka pro
děti od 4 let, relaxační cvičení pro seniory, stolní tenis, irské tance, terénní
cyklistika a parkour
Estetika – výtvarně-keramický pro předškoláky a prvňáky ( od 5 let), výtvarný
speciál ( různé výtvarné techniky - pro děti od 9 let), výtvarný zaměřený
na kresbu a malbu, keramický (Tanvald, Desná), šití pro radost ( od 9 let),
divadelní, vaření.
Hudební obor – kytara k táboráku (pro začátečníky a pokročilé), drumbeny
(bubínky)
Přírodověda – rybářský
Technika – kutilský
Logopedie (Tanvald, Plavy)
Angličtina pro nejmenší - Albrechtice
Přihlásit se můžete osobně od 27.8.2019 ve Středisku volného času Tanvald
nebo přes Klientské centrum na našich webových stránkách www.svctanvald.cz.
Kroužky zahájí svou činnost 1.10.2019.
Bližší informace na tel.č. 483 394 301,778 158 035, 036, 037, 034.

Informace

Městská knihovna Tanvald
UPOZORNĚNÍ
Otevírací doba po dobu letních měsíců červenec a srpen
Po a St 9:30 – 11:30
12:15 – 7:00
Út, Čt, Pá		
ZAVŘENO
****************************************************************************************
„ZUŠKA VYSTAVUJE“ - výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Tanvald
pod vedením Jany Hadravové. Výstava je průřezem celoroční činnosti tohoto
oboru. Práce si můžete prohlédnout ve výstavním sálku knihovny po celé léto.
„Fifinka, Bobík, Myšpulín a Piňďa“ - známé postavičky Čtyřlístku. Jejich
otec, Jaroslav Němeček, je poprvé ve stejnojmenném časopise vydal právě
před 50 lety. Výstavka titulů z našeho fondu ve vstupní části knihovny.
Přejeme našim čtenářům slunné a klidné prázdniny.

„Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2017/2018“
Tento projekt každoročně vyhlašuje SKIP ČR na podporu čtenářské gramotnosti. Naše knihovna se do projektu zapojila poprvé ve školním roce 2017/2018,
protože se vloni, díky podpoře Města Tanvaldu, stala institucionálním členem
Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Tento program je určen žákům prvních tříd a jsme rádi, že se do něj přihlásilo 66 prvňáčků se svými učiteli ze základních škol v Tanvaldě. Děti navštívily naši knihovnu několikrát
během školního roku.
V „úvodních hodinkách“ jsme si zahráli na mašinku a společně projeli
celou knihovnou. Vysvětlili jsme si,
jak probíhá půjčování knih. Co vše
potřebujeme k tomu, abychom mohli
chodit do knihovny. Seznámili jsme se
s pravidly chování nejen ke knihám.
Společně jsme pak rozluštili význam
barevných pásků na knihách. Děti si
Foto Valentyna Scheibe
také zasoutěžily a skládaly pohádková
puzzle. Na závěr měly čas si vybírat a číst knihy podle vlastního výběru.
Při besedách „Cesta za pohádkou“ jsme si povídali s dětmi o vzniku pohádek,
o pohádkových bytostech a kouzelných předmětech. Děti si vyzkoušely postřeh při poslechu pohádky o Otesánkovi a pak dokreslovaly nebo psaly vše,
co snědl. Po přestávce, při četbě pohádky Kocouří, vyráběly záložku do knihy
ve tvaru myši. V závěru dopoledne si děti dle svých zájmů sami vybíraly knihy
nebo časopisy, ve kterých si četly.
Vše vyvrcholilo slavnostním „Pasováním prvňáčků na čtenáře“, které se uskutečnilo v červnu v naší knihovně. Děti předvedly své znalosti abecedy. Při
společném čtení veršované pohádky přivolaly královnu z kouzelné říše knih.
Po složení „Slibu čtenáře“ se staly rytíři řádu čtenářského. Obdržely pasovací
dekret a knihu Bráchova bota. Tato kniha byla speciálně napsána a vytištěna
výhradně pro účastníky projektu. Nakonec se ještě každý podepsal brkem do
Knihy čtenářů.
Fotografie z tohoto projektu si můžete prohlédnout ve fotogalerii na našich internetových stránkách https://www.tanvald.cz/kulturaasport/mestskaknihovnatanvald/fotogalerie.html

Foto Valentyna Scheibe
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Úspěšný rok v SVČ Tanvald
Další školní rok je téměř za
námi. Nabídli jsme dětem 54 kroužků,
ve kterých mohly rozvíjet svůj talent,
věnovat se svým zálibám, něco nového se naučit a poznat. Zasportovat
si, seznámit se s novými kamarády...
zkrátka, trávit svůj volný čas dle zájmů
a potřeb. Dětí, které tuto nabídku využily, bylo 526. Takovou škálu činnosti
bychom nezvládli bez obětavé práce
našich 27 externistů, kterým bychom
rádi ještě i touto cestou poděkovali!
Během školního roku pořádáme kromě
pravidelné zájmové činnosti i různé příležitostné akce.
U budovy SVČ Tanvald se v dubnu letošního roku otevřelo nové dětské hřiště, které hojně využíváme pro venkovní
aktivity, a jistě na něm budeme trávit
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čas na příměstských táborech.
V letošním roce jsme poprvé organizovali jarní příměstský tábor s názvem
„ ČAROVNÉ JARNÍ PRÁZDNINY“.
Pro děti byl připraven pestrý program
motivován knihou o Harry Potterovi .
Děti za splněné úkoly získávaly „zlaté
valouny“ a 5 nejlepších jelo za odměnu na Svijanský zámek, kde si zahrály
dobrodružnou hru ARCANA.
Ve spolupráci s Armádou ČR jsme
v polovině dubna uspořádali branný
závod Ještědská hlídka pro celé ORP
Tanvald. Závodu se zúčastnilo celkem
34 smíšených pětičlenných hlídek z
6. - 9.tříd. Vítězové se zúčastnili krajského kola, které se konalo 10. 5. 2019
v Hrádku nad Nisou. Družstva žáků ZŠ
Sportovní suverénním způsobem zví-

tězila a za odměnu navštívila vojenské
letiště v Čáslavi.
Tradiční Závěrečná akademie, na které vystupují děti z kroužků Irské tance,
Drumbeny, Divadelní a Taneční, byla
„třešničkou na dortu“ naší celoroční
práce.
V pondělí 17. 6. 2019 se v kině Jas
konalo slavnostní vyhlášení již 18.
ročníku “Pohár běžce Tanvaldu“, který spolupořádáme s TJ Tanvald a ZŠ
Sportovní, ale také mnoha dobrovolníky z řad rodičů. Díky podpoře firem
Pekařství Jan Mašek, Titan – multiplast
a 4 soft je tento seriál závodů vyhledávanou akci .
Díky finančním dotacím, které se nám
podařilo v letošním roce získat, jsme
pořídili vybavení do kroužků, a tím

zpestřili činnost.
Děkujeme za laskavou podporu městu Tanvald, Obecním úřadům Plavy a
Desná. Díky jejich vstřícnému přístupu
můžeme tuto prospěšnou činnost provozovat a ještě více rozšiřovat.
V příštím školním roce nabídneme k již
zavedeným kroužkům ještě kroužek terénní cyklistiky a parkouru.
Nezapomínáme ani na nejmenší, pro
které je každé úterý otevřen klub “Batoláček“, kterého se účastní děti od 1
do 3 let.
Přejeme dětem krásné letní prázdniny
plné dobrodružství a nezapomenutelných zážitků a dospělým slunné léto a
vydařenou dovolenou!

Kolektiv SVČ Tanvald
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Kino

FILMOVÉ TIPY
Spider-Man : Daleko od domova

Peter Parker se vrací ve snímku Spider-Man: Daleko od
domova, který je další kapitolou filmové série SpiderMan: Homecoming! Náš dobrý soused a superhrdina
se vydá se svými kamarády Nedem, MJ a ostatními
na prázdniny do Evropy. Petrův plán nechat na pár
týdnů superhrdinství a užívat si vezme brzy za své,
neboť Spider-Manovi zkříží cestu agent Nick Fury.
Ten po Peterovi chce, aby mu pomohl vypátrat, proč na starý kontinent útočí obří
elementálové.

Lví král

Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon
Favreau (Kniha džunglí), se odehrává v africké savaně,
kde se narodil budoucí panovník všeho živého. Malý lví
princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a
připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni
se z malého Simby radují. Mufasův bratr Scar, původní
následník trůnu, spřádá své vlastní, temné plány. Souboj o
Lví skálu plný intrik, dramat a po nečekané tragédii skončí Simbovým vyhnanstvím. Za
pomoci dvou nových přátel musí Simba dospět a stát se tím, kým je mu souzeno být.

Srážka s láskou

Charlotte Fieldová (Charlize Theron) je jednou z
nejvlivnějších žen na světě. Chytrá, rafinovaná a
všestranně schopná vůdčí osobnost s obrovským
nadáním, která má ve svém životě všechno pod
kontrolou. Fred Flarsky (Seth Rogen) je talentovaný
novinář, hipster a potížista, který se nejlépe cítí ve své
šusťákovce, kapsáčích a teniskách. Nemají nic společného – kromě toho, že ona
mu kdysi dělala „chůvu“ a byla jeho první platonickou láskou. Když na sebe Fred
a Charlotte jako dospělí nečekaně opět narazí, Charlotte se právě připravuje na
kandidaturu na prezidentský úřad a ke zděšení svých poradců si jako autora svých
budoucích projevů impulzivně najímá Freda. Fred tak do Charlottina oslnivého
světa společenské smetánky vtrhne jako uragán a o skandály rázem není nouze.
Když zprvu nenápadné jiskření mezi Fredem a Charlotte přeroste v milostný poměr,
můžete si byt jisti, že tak zvláštní pár svět ještě neviděl. A to ještě nikdo netuší, co
přijde, až to rozjetí milenci teprve pořádně roztočí.

FILMOVÉ TIPY
Toy Story 4 : Příběh hraček     

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho
života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl
chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie
přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“,
otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.

Tenkrát v Hollywoodu

Film je natočen na motivy skutečných událostí a odehrává se
koncem 60. let. Hlavními postavami jsou bývalá westernová
hvězda Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý
kaskadér Cliff Booth (Brad Pitt). Slávu si slibují od slavné
a krásné sousedky, jíž není nikdo jiný než herečka Sharon
Tate (Margot Robbie). Její manžel, režisér Roman Polanski,
je na natáčení v Evropě. Sharon je ale zanedlouho zavražděna fanatickým sériovým
vrahem Charlesem Mansonem (Damon Herriman) a jeho "rodinou".

Anna

Za okouzlujícím půvabem Anny Poliatovy, pařížské top modelky, se skrývá tajemství, díky kterému se ocitne v centru
nebezpečné operace, rozehrané špičkovými agenty soupeřících tajných služeb. Film Anna je strhující a nervy drásající
jízda plná překvapivých zvratů, vášnivých vztahů a dechberoucí akce.

Angry Birds ve filmu 2

Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve
při v animovaném komediálním snímku Angry Birds ve filmu
2. Když se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího
i Prasečího ostrova, spojí Rudohněv (alias Ruďák), Žluťas,
Bombas, Orel Vazoun a Žluťasova sestra Stříbrnka síly s velevepřem Leonardem, jeho asistentkou Courtney a vepřovým
sádlem mazaným vynálezcem Garrym. Supertým bývalých zapřisáhlých nepřátel se
vydává na misi, jejímž cílem je zachránit domovy ptáků i vepřů.
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Osvědčení o úspoře emisí
V roce 2018 bylo díky recyklaci
a využití papíru, plastů, skla, kovů a
nápojových kartonů v rámci tříděného
sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 20,6 mil.
GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik
v průměru spotřebuje za rok více než
316 tisíc domácností. V případě tolik
diskutovaného globálního oteplování

přispěl systém tříděného odpadu a
využití odpadu z obcí ke snížení emisí
o 879 010 tun CO2 ekvivalentu. Na
přiloženém Osvědčení jsou uvedeny
výsledky za rok 2018, kterých jsme
dosáhli v našem městě, a tím přispěli
ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

-red-

Prodejna Lidl
prochází modernizací
Prodejna Lidl je od 6. května na
deset týdnů uzavřena. Důvodem je
plánovaná modernizace. V termínu od
9. do 11. května proběhl ještě ve stávajících prostorách prodejny mimořádný
výprodej spotřebního zboží. Během

desetitýdenní proměny získá prodejna
nový interiér, bude vybavena novou
pekárnou a zákazníci se mohou těšit
na větší komfort během nakupování.
Znovuotevření prodejny je plánováno
na 13. července.

-red-

Nové hřiště na Horním Tanvaldě
a turnaj v přehazované
V úterý 11. června se na základní
škole v Horním Tanvaldě konal turnaj
v přehazované. Nové školní hřiště, o
jehož výstavbu se zasloužilo město
Tanvald, leží mezi školními budovami
a nabízí široké sportovní vyžití nejen
pro žáky základní školy, ale i pro místní
veřejnost. Nyní se nové sportoviště proměnilo v turnajové kolbiště žáků z 6. a 7.
tříd ze základních škol z Mikroregionu
Tanvaldsko.
Symbolické stříhání
pásky a přehození hřiště míčem od
pana starosty Vyhnálka, slavnostně
otevřelo sportovní areál a následný

turnaj v přehazované. Ve vyrovnaných
zápasech se nejlépe vedlo žákům ze
základní školy v Desné. Samé výhry
jim vynesly 1. místo. Žáci z Horního
Tanvaldu skončili na pěkném 3.
místě. Celkem se turnaje zúčastnilo 6
týmů a všichni si dobře zahráli. Všem
zúčastněným děkujeme a těšíme se na
příští ročník. Tak sportování na Horním
Tanvaldě zdar!

Slavnostní přestřihnutí pásky. Foto Antonín Bělonožník

Turnaj v přehazované. Foto Antonín Bělonožník
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Tanvaldské sportovní hry seniorů

V pátek 17. května uspořádaly Senior
kluby Tanvaldu první jarní Tanvaldské
sportovní hry seniorů. Zúčastnilo se
40 sportovců, tři tanvaldská družstva,
jedno složené ze zástupců okolních
obcí a jedno družstvo z polského
partnerského města Lubomierz. Dvě
vítězná družstva postoupila do boje
v Krajských sportovních hrách seniorů, které se konaly v Lomnici nad
Popelkou.
Seniory přijela podpořit i předsedkyně
Krajské rady seniorů Libereckého kraje
Miroslava Palečková. Senioři změřili
své síly v deseti disciplínách. A tak přihlížející diváci viděli zdatné sportovce
běhat s naloženým kolečkem, házet
kroužky, šipkami či granátem, a nebo
se trefovat florbalovou holí do maličké

branky. Soutěžilo se i v jednotlivcích.
Kategorii nad 70 let vyhrála Alena
Patková a z mužů Dušan Srb. V kategorii nad 60 let zvítězila Eva Bláhová a
prvním mužem byl Jan Čech. Medaile a
diplomy předal starosta města Vladimír
Vyhnálek. Celé dopoledne navozovala příjemnou atmosféru i hudba, o
kterou se postaral Vladimír Josífek.
Moderátorem byl Miroslav Šír. Vše fungovalo jako na drátku a to především
díky týmům Jany Tůmové a Heleny
Beranové.
Sportovnímu klání přálo i počasí, takže
spokojenost byla jak na straně přihlížejících, tak sportujících. A klobouk dolů
před tou spoustou energie a elánu!

-vlakodKdyž nemůžeš, přidej!

Vítězné družstvo 60+

Vítězné družstvo 70+

Nepřízeň počasí tanvaldské seniory neodradila
Pět dní po jarních sportovních hrách
v Tanvaldě se konala krajská soutěž
v Lomnici nad Popelkou. Tanvaldští
senioři měli „natrénováno“ a do Lomnice
odjížděli s velikou chutí a elánem.
Náladu jim nezkazilo ani počasí,
ačkoliv se díky dešti hry přesunuly do
sokolovny. Podmínky zde byly opravdu
bojové, protože se zde sešlo přes 160
soutěžících, kteří se museli popasovat
s omezeným prostorem. Tanvaldští

však bojovali jako lvi a v kategorii 60+
obsadili krásné 3. místo. Ale i soutěžící
v kategorii 70+ se nenechali zahanbit a
dosáhli skvělých výsledků.
Tito sportovci jsou, jak se zdá, právě
v nejlepších letech, neboť dosahují
tak úžasných výsledků, že jim všichni
můžeme jen závidět. Ne, nezávidíme,
ale smekáme a děkujeme!

-vlakod-

Nástup všech zúčastněných

Družstvo, které se umístilo na skvělém 3. místě

Starosta Vladimír Vyhnálek přijel tanvaldské seniory podpořit i do Lomnice
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Tanvaldské fotbalové jaro
Jako již pravidelně Vám přinášíme
zprávy o činnosti dětského fotbalového
týmu TJ Jiskra Tanvald. I v letošním
roce jsme zahájili přípravu již v lednu
pravidelnými tréninky v tanvaldské
sportovní hale, jakmile nám počasí
dovolilo, vyrazili jsme na travnaté
hřiště.
V průběhu roku se náš tým rozrostl
na stávajících 23 členů, z nichž někteří
se již aktivně účastnili okresního
přeboru přípravek kategorie U9, další

se pak zapojili do nové soutěže „Ligy
mistrů“ Jablonecka kategorie U7.
Mladší přípravka se v průběhu jara
zúčastnila celkem 9 turnajů, při kterých
se jsme se utkali střídavě s dalšími 9
týmy z našeho okresu, když každého
turnaje se účastnily minimálně čtyři
další týmy. Tři z turnajů se odehrály na
našem domovském hřišti. Na většině
turnajů jsme se umístili na předních
příčkách. S celkovými výsledky vás
v tomto článku nemůžeme seznámit,

Liga mistrů Jablonecka
V sobotu 8.června byl čtvrtým turnajem na travnatém hřišti v Tanvaldu
dohrán
1.
ročník
Ligy
mistrů
Jablonecka. Soutěž byla určena pro
chlapce a děvčata 5-7 let, tedy ročníků
2012, 2013 a 2014. Jednalo se o hráče
začínající, kteří mohli být i neregistrovaní. Zúčastnit se mohl každý, kdo má
zájem o fotbal. Pořádající oddíly kluby
TJ Jiskra Tanvald, FK Jablonec a FK
Velké Hamry organizovala turnaj dle
jednoduchých pravidel: utkání tříčlenných týmů se hrála na hřišti 22x16 m
se čtyřmi brankami, pro umístění byly
rozhodující pouze vstřelené góly.
Za nádherného počasí se turnaje
zúčastnilo celkem 36 borců z výše uvedených klubů a také z Jiskry Mšeno.
Účastníci turnaje byli nahodile vylosováni do družstev, za která následně
hráli. Největším zpestřením byla
možnost nastoupit v dresech takových
týmů jako jsou např.: Real Madrid, FC
Barcelona, Bayern Mnichov, Juventus
Turín, Manchester United, Borusia
Dortmund, FC Liverpool, FC Sevilla,
Glasgow Rangers a dalších, které byly
pro hráče připraveny.
Turnaj byl odehrán celkem na 6 hřiš-

tích, každé družstvo mělo trenéra z řad
rodičů, který poctivě evidoval vstřelené
góly. Všichni účastníci turnaje byli na
závěr odměněni nezbytnou medailí i
sladkou odměnou. Konečné výsledky
nebyly při této akci to nejdůležitější,
proto je nebudeme uvádět. Podstatou
akce byla pouze prezentace fotbalu,
jako vhodné volnočasové aktivity již pro
děti ve věku od 5 let.
Celý turnaj trvající téměř 3 hodiny
proběhl za skvělé atmosféry, při
povzbuzování celých rodin. I nejmenší
hráči Jiskry Tanvald – Matěj Švec,
Matyáš Rydal, Kuba Neťuka i Kája
Gombalová předvedli skvělé výkony.
Již od září letošního roku bude soutěž
pokračovat šesti podzimními turnaji,
na které jsou všichni zájemci srdečně
zváni.

protože naše soutěž vyvrcholila závěrečným turnajem až 15.června, tj. po
uzávěrce letního čísla.
Naši nejmladší členové se účastnili
čtyř turnajů „Ligy mistrů“ Jablonecka,
kde předvedli mnoho skvělých výkonů.
Třetí část našeho týmu jsou hráči kategorie starší přípravky, kteří se zatím
žádné soutěže neúčastní, protože jich
zatím není dostatečné množství, aby
se mohli do soutěže přihlásit. I proto
doufáme, že při našem pravidelné pod-

zimním náboru v září dojde k dalšímu
rozšíření počtu našich hráčů.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
městu Tanvald za podporu, sportovní
škole za dobrou spolupráci a od jara
novému správci hřiště - Honzovi
Špicarovi - za skvěle odvedenou práci.
Nesmíme zapomenou ani na rodiče,
bez jejichž pomoci bychom nebyli
schopni zajistit takový rozsah sportovních aktivit.

Za Jiskru Tanvald
Roman Houfek a Václav Kosina

Autokemp ožije
Tanvaldskými slavnostmi
V předminulém roce byly Tanvaldské
slavnosti v příjemném a poklidném prostředí Autokempu Tanvaldská kotlina.
Jelikož byly na toto místo velice kladné
ohlasy, 26. ročník bude 6. - 7. září 2019
opět zde.
V pátek, v předvečer samotných slavností bude v areálu kempu hudební
produkce. V sobotu se pak můžete těšit
hlavně na řemeslný jarmark s místními

výrobci a prodejci, country, taneční
hudba a rock, kulturní program na
venkovní scéně a také občerstvení. Pro
děti budou připravené výtvarné dílny,
soutěže i pouťové atrakce. Z města
do kempu bude jezdit výletní vyhlídkový vláček. Podrobný program se
dozvíte v zářijovém čísle Tanvaldského
zpravodaje.

Za Jiskru Tanvald
Roman Houfek

Riedlova vila Desná od 1. srpna do 10. září 2018
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Ve dnech 24.05. - 25.05.2019 proběhly volby do Evropského
parlamentu konané na území České republiky
Zde přinášíme výsledky ve městě Tanvald:

Hlas

37 hlasů

DSZ-ZA PR.ZVÍŘ.

9 hlasů

NE-VOLIM.CZ

2 hlasy

ANO

304 hlasy

KDU-ČSL

37 hlasů

PRO Zdraví

8 hlasů

Moravané

2 hlasy

SPD

224 hlasy

Rozumní+ND

21 hlasů

CESTA

4 hlasy

APAČI 2017

2 hlasy

Piráti

157 hlasů

"EU TROLL"

15 hlasů

RDS

4 hlasy

ČS

1 hlas

ODS

144 hlasy

SNČR

12 hlasů

DSSS+NF

3 hlasy

ANS

1 hlas

STAN+TOP

100 hlasů

Soukromníci+NEZ

1 hlas

ESO

11 hlasů

PB

3 hlasy

KSČM

95 hlasů

Svobodní+RČ

10 hlasů

BOS

3 hlasy

ČSSD

55 hlasů

Vědci

NÁR.SOC.

2 hlasy

9 hlasů

Foto Antonín Bělonožník

Vážení návštěvníci tanvaldského koupaliště!
Oznamujeme Vám, že je o opět v provozu
tanvaldské koupaliště.
Areál bude otevřen za hezkého počasí denně
od 10:00 do 18:00.
Vstupné do celého areálu: dospělí: 40,děti a důchodci: 20,děti do 5 let zdarma
Parkování je bezplatné v prostoru u koupaliště.
Dále jsou k dispozici sociální zařízení, stánek
s občerstvením, hřiště na plážový volejbal,
dětské pískoviště, free wifi.
Na koupališti platí zákaz vstupu se psy
a zákaz koupání v běžném oblečení.

Foto Antonín Bělonožník

Hotel BON opět vyhrál v soutěži
CZECH HOTEL AWARDS 2019
Hotel Bon již třetím rokem zvítězil
v soutěži Czech Hotel Awards, jako
nejlepší 3* hotel z celého Libereckého
kraje. Hotel Bon se tak významnou
měrou podílí na propagaci města

Tanvald a jeho okolí. Současně napomáhá rozvoji cestovního ruchu v tomto
regionu.

-red-

INZERCE

Těšíme se na Vaši návštěvu

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

Vedení daňové evidence,
účetnictví pro malé
účetní jednotky a mezd.
Jablonec nad Nisou,
Tanvald a okolí.
Tel. 723 755 090,
e-mail: uctoesev@seznam.cz
Tanvaldský zpravodaj
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Rally Bohemia
na Jablonecku

Na Jablonecku bude možné závody
sledovat v sobotu 13. i v neděli 14. července 2019
Na posádky i diváky čeká celkem
20 rychlostních zkoušek (RZ), z toho
12 zcela nových a několik inovovaných.
Jablonecko jich hostí deset na pěti
trasách. RZ na Jablonecku se projíždí
vždy dvakrát.
Zcela nová RZ zvaná Milíře startuje
ve Vratislavicích, pokračuje přes
Dlouhý Most, Jeřmanice, Milíře a cíl
má v Proseči nad Nisou. Odtud vozy
přejedou do Skuhrova, kde odstartuje
rychlostní zkouška Bzí. Trať zkoušky
vede ze Skuhrova do Bzí, na Chlístov
a Těpeře s cílem na okraji Železného
Brodu. Na RZ Bzí naváže další staronová trať Střevelná, po které obkrouží

závodní vozidla Železný Brod z druhé
strany. Cíl etapy bude opět na okraji
města.
V neděli závodníky a diváky čeká rychlostní zkouška Chloudov se startem ve
Smrčí a cílem v Líšném. Poslední start
na Jablonecku proběhne na Malé Skále
směrem na Frýdštejn a Hodkovice.
Rally Bohemia doprovázejí uzavírky
silnic, po kterých se závod jede.
V sobotu 13. července tak bude od
poledních hodin až do večera uzavřena
třeba velká část silnic spojující Železný
Brod s okolními vesničkami. Přesné
mapy uzavírek a samotných RZ organizátoři zveřejní až před seznamovacími
jízdami, které se uskuteční tři dny před
zahájením rally.

-red-

Stavbou nového chodníku
v ulici Radniční město
reagovalo na požadavky
občanů

LETNÍ HASIČSKÁ

COUNTRY ZÁBAVA
13. července 2019
před hasičskou zbrojnicí dobrovolných hasičů
Tanvald Šumburk
Od 12 hodin Vám zahrají
INZERCE

Záchrana skokanských můstků v Harrachově

KLADÍWKO BAND
NUDLIČKY
NABOSO
BENEDETA

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Těšíme se na Vás, tak přijďte pobejt.
SDH Tanvald Šumburk

Sbírku podporují : Adam Malysz, Pavel Ploc, Jakub Janda, Dalibor Motejlek

Svým příspěvkem pomůžete zachránit nejen jedinečný skokanský areál,
ale i skoky na lyžícha severskou kombinaci v ČR
Partneři sbírky : Město Harrachov
.B
L.T .K.

Město Sklarska Poreba

Zřizovatel : Lyžařský a turistický Bucharův klub Harrachov z.s.

Číslo transparentního účtu : 5703386379/0800
Tanvaldský zpravodaj
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Pozor: žádné vstupné, jen dobrá nálada,
občerstvení zajištěno
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Startuje devátý ročník ankety Alej roku
LIBERECKÝ KRAJ – Hledá se
nejkrásnější alej nebo stromořadí
se silným příběhem. Ode dneška
mohou lidé zasílat své nominace do
soutěže pořádané spolkem Arnika
až do konce října letošního roku.
Zájemci mohou nominovat své favority na webu www.alejroku.cz s fotografií a krátkým příběhem. O vítězné
aleji rozhodne veřejnost v internetovém hlasování. V Libereckém kraji
loni zvítězila lipová Valdštejnská alej
v Zahrádkách. Která se stane nejoblíbenější letos?
Nominace alejí a stromořadí může
zasílat každý během výletů a dovolených po celé České republice, kdy se
koruny stromů krásně zelenají, a to od
června do konce října 2019. Nezáleží,
zda jde o aleje známé, neznámé,
vzrostlé, mladinké, ve městech, v krajině, kolem silnic nebo turistických tras.
Stejně jako v minulých letech může o
vítězství aleje rozhodnout mimořádná
krása, silný příběh, snaha místních lidí
o záchranu nebo odhodlání lokálních
patriotů uspět v konkurenci z celé
republiky.
„Ať už alej roku 2019 roste kdekoli a
ať už zvítězí díky své kráse nebo díky
silnému příběhu, těšíme se, až se
s ní seznámíme. Snad jí titul pomůže,
aby naši krajinu zdobila ještě dlouho,“
uvedla Karolina Kostićová z Arniky.
Jako každý rok se soutěží ve dvou

kategoriích o nejoblíbenější alej a
nejkrásnější fotografii.
O nejoblíbenější aleji rozhodnou lidé
hlasováním na webu www.alejroku.
cz na podzim letošního roku. Arnika
kompletní výsledky zveřejní v lednu
2020. Stejně jako loni oceníme všech
14 regionálních vítězů, kteří se mohou
těšit na dárkové balíčky s poukazy
od Foto Škoda, knihy o památných
stromech nebo vstupenky do botanických zahrad po celé České republice.
Absolutní vítěz jako hlavní cenu obdrží
let balonem od Lucky Balon.
Nejkrásnější fotografii vyberou patroni
ankety. Pro vítěze fotosoutěže máme
digitální zrcadlovku značky Canon.
Letošní ročník otevřely zpěvačky
Sestry Havelkovy během alejové
slavnosti u vítězné Aleje přátelství za
rok 2018 na Sokolovsku. Devátý ročník
plný novinek přivítá novou patronku
spisovatelku Marii Holečkovou, nové
logo od Moniky Pavlovičové ze studia
Momo Animate a nový web www.alejroku.cz.
Loni lidé nominovali rekordních 92 alejí
z celé České republiky. V minulém
ročníku ankety triumfovala dubová Alej
přátelství na Sokolovsku, kterou teprve
loni vysázela stovka rodin ke stému
výročí založení Československa. V
ročníku, ve kterém hlasovalo více než
9 tisíc lidí, získala 1592 hlasů.
Cílem ankety Alej roku je přitáhnout

pozornost lidí k alejím, které patří ke
zdravé a fungující krajině. Hledejte s
námi nejkrásnější vznosná stromořadí,
upozorněte na ty, kterým hrozí zánik, a
představte nám mladé aleje, které jste
vysadili, a o které budete pečovat i v
příštích letech.
„Mám velkou radost, že naše krajina
je bohatší o velké množství nově
vysázených stromů. Lidé se rádi
pohybují v prostředí, kde jejich očím
lahodí přirozená zelená barva, kde
není příliš velké horko a dá se schovat
pod stromy a poslouchat zpěv ptáků.
Krásných teplých dnů přibývá, ale

ne ve městě na rozpáleném asfaltu.
Když se projdete po ulici se zelenými
korunami nad hlavou, jistě se cítíte
lépe než na parkovišti u obchodního
centra bez zastínění. Úplně stejné je to
v přírodě při výletech, procházkách či
jen tak pobývání venku. Pevně věřím,
že i my jsme s Arnikou přispěli k dobrému vývoji,“ říká Ing. Jana Moučková,
ředitelka generálního partnera ankety
Audit Daně CZ.
Generálním sponzorem ankety je
AuditDaně CZ.

-red-

Revitalizace parků byla
úspěšným krokem
Občané i návštěvníci Tanvaldu
se nyní mohou těšit z profesionálně
upravených parků. Revitalizace se
zdařila na jedničku. Vstupní bránou
do Tanvaldu již není „dům hrůzy“, ale
vkusně upravený park, kde se návštěv-

níci mohou ukrýt před ostrým sluncem.
I v centrální části města je příjemné
posezení při pohledu na rozkvetlou
zeleň. Tato nová tvář městských parků
je skvělou vizitkou města.

-red-

Park u kruhového objezdu
INZERCE

Tanvaldský zpravodaj

19

Internet do každé vesnice

Venkov se stále potýká s nedostatečným internetovým pokrytím. To
ztěžuje život a práci lidí, kteří žijí a
podnikají v menších obcích a městech. Vše se ale může v následujícím
období změnit. Místní akční skupiny
chtějí podpořit zavádění vysokorychlostního internetu i do té nejmenší obce. Podmínky v současné
době vyjednávají s Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR.
Český venkov podle Jiřího Krista,
předsedy Národní sítě Místních akčních
skupin, je stále oproti velkým městům
znevýhodněn jak operátory, tak vládními
úřady. Zejména hovoří o jejich přístupu k
moderním technologiím, ať už jde o signál
mobilních telefonů, nebo vysokorychlostní
internet. Přístup na informační sítě s dostatečnou rychlostí a kapacitou dnes podle
něj není nadstandard, ale norma. Proto by
vysokorychlostním internetem měla podle
něj disponovat i ta nejmenší obec. Lidé
na venkově, kteří na tu žijí nebo podnikají,
se tak mohou začít radovat. Místní akční
skupiny se spolu s dalšími organizacemi
pouští do vyjednávání o vysokorychlostním internetu do každé vesnice.
„Na internetovém pokrytí jsou závislá
řešení problémů venkova ve 21. století:
kooperující síť malých a středních podniků
v místních podnikatelských areálech, práce
z domu a chytré domácnosti, samořiditelná
auta pro lepší dopravní obslužnost, rozvoz
zboží zákazníkovi až domů, internetové

celoživotní vzdělávání nebo náhrada sociálních ústavů domácí péčí,“ říká předseda
Krist. Jak dále uvádí, vysokorychlostní
internet je alfou a omegou robotizace v
rámci Průmyslu 4.0 a Zemědělství 4.0,
inteligentních energetických sítí využívajících místní obnovitelné zdroje nebo
sítí domácích čistíren odpadních vod s
recirkulací pro boj se suchem.
Místní akční skupiny tak budou usilovat
o zapojení do Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kde chtějí vedle rozvoje
podnikání na venkově pomoci také se
zaváděním vysokorychlostního internetu i
v malých obcích a podnicích. Klíčové pro to
bude podle Krista nastavit vhodnou spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu
ČR. To je pro Národní síť Místních akčních
skupin jedna z priorit pro tento rok.
O další práci a dopadech činnosti jednotlivých místních akčních skupin se můžete
dočíst také na webových stránkách www.
mistniakcniskupiny.cz.Jde o projekty ze
světa podpory venkovského podnikání,
sociálních služeb, vzdělávání nebo
zaměstnanosti, ale také o technologické
projekty a další. Dočtete se tam například
o majiteli pivovaru, který dal lidem práci
a kulturní život, o projektu, díky němuž
dostali dlouhodobě nezaměstnaní lidé
novou šanci nebo jak v Královéhradeckém
kraji poskytují paliativní péči a jak se starají
o své seniory.

VELKÁ LETNÍ
SOUTĚŽ
od 8. do 14. července

POSLOUCHEJTE A VYHRAJTE I VY!
- poukazy na zájezdy dle vlastního výběru
- digitální přenosné DAB rádio
- poukázky na večeře
a další atraktivní ceny

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz

INZERCE
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