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www.tanvald.cz Masopustní průvod v Tanvaldě 
mokrý, ale veselý

 V Tanvaldě se v úterý 5. března 
konal masopustní průvod už po osm-
nácté. Počasí mu příliš nepřálo, déšť 
vystřídaly i velké sněhové vločky, ale 
o to víc musely maškary řádit, aby 
se zahřály. Bylo milé vidět, jak jindy 
spěchající chodci se zastavují a mávají 
průvodu, řidiči zastavují a troubením 
zdraví rozesmáté šašky, babky, muš-
ketýry, zvířátka i majestátního krále 
Masopustu. S houkáním, pískáním a 
řehtáním prošel průvod celým městem 
s malou zastávkou u infocentra, kde 
bylo připraveno malé pohoštění. 
Koblihy, sladkosti i něco pro zahřátí 
rozjařilo všechny zúčastněné ještě více 
a o legraci nebyla nouze. Závěrečné 
posezení v Grandu jen umocnilo 
všeobecnou spokojenost s výborně 
stráveným odpolednem.
Klub českých turistů se opět zasloužil o 
zdařilou akci. Poděkování patří i Městu 
Tanvald, Pekárně Schneider, Pekařství 
Mašek a Řeznictví u Tomášů, kteří tuto 
tradiční akci podporují. 

Masopuste, reksum, kandr, cinka, 
bzinka, vyskoč výš, zase za rok, 

reksum, kandr, cinka, bzinka, s námi se 
tu uvidíš!

-vlakod-

Foto Vlaďka Koďousková
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Sběr nebezpečného odpadu 2

Město Tanvald provede 
dne 13. 04. 2019 (sobota) 

mobilní sběr nebezpečného 
odpadu.

Bližší informace na str. 2

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti 
radnice se uskuteční ve 

středu 24. dubna od 16 hod. 
jednání zastupitelů města.

Foto Vlaďka Koďousková

Zájezd pro seniory
Tradiční jarní výlet pro seniory, který 
pořádá KPOZ Tanvald, se uskuteč-
ní 7. května 2019. Cílem je zámek 

Dětenice a město Jičín.
Přihlášky od 15. dubna 2019 a další 
informace v INFOCENTRU Tanvald.

V pondělí 8. dubna 2019
 proběhnou pravidelné 

prodejní trhy na centrálním 
parkovišti.

Za nákupy do Polska
První zájezd se uskuteční ve čtvrtek 
18. dubna do Jelení Hory. Odjezd 
v 8 hodin, cena zájezdu je 120 Kč.
Ve čtvrtek 23. května se pojede do 
Kudowy Zdroje. Odjezd v 6:30 hodin, 
cena zájezdu je 200 Kč.
Ve čtvrtek 13. června se jede opět 
do Jelení Hory. Odjezd v 8 hodin, 
cena zájezdu je 120 Kč.
Všechny odjezdy jsou z centrálního 
parkoviště.
Je nutné mít zaplaceno 3 dny před 
odjezdem. 
Přihlašovat se můžete od pondělí 1. 
dubna v Infocentru Tanvald.
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Za prací netradičně a vesele
 Na konci února jsem byla pozvána 
do ZŠ Tanvald, Údolí Kamenice na 
karneval. Očekávala jsem rej masek a 
skotačení při hudbě. Čekalo mě však 
překvapení. Celé karnevalové veselí 
bylo zaměřeno na nejrůznější profese. 
Na jednotlivých stanovištích plnili 
žáci zajímavé úkoly, které se týkaly 
různých povolání. Za jedněmi dveřmi 
absolvovali chůzi po kladině a přeskok 
přes kozu s podnosem se sklenicemi 
a učili se správně stolovat. Za dveřmi 
s nápisem Bižuterní výroba nás čekal 
stůl s i bižuterními komponenty a děti 
zde vyráběly krásné náramky, přívěsky 
a upomínkové předměty. Zahradníci 
zase poznávali na kartičkách květiny, 
ovoce i zeleninu, nebo sázeli semínka, 
kuchaři se zavázanýma očima ochut-
návali různé potraviny a ošetřovatelky 
zase obvazovaly zraněnou hlavu, nebo 
skládaly z imitace kostí celou kostru. 

Na své si přišli i automechanici či 
švadlenky.
Bylo to velice příjemně strávené dopo-
ledne a myslím si, že všem zúčastně-
ným patří velká chvála za organizaci 
celé akce. Je vidět, že vztah mezi uči-
teli i žáky je velmi vřelý a pedagogické 
vedení je na vysoké úrovni. Nenapadá 
mě nic příhodnějšího, než otřepaná 
fráze, která zde jednoznačně platí - zde 
je opravdu škola hrou!

-vlakod-

 Na tanvaldském gymnáziu probíhá 
kompletní výměna oken. Renovace 
začala v předvánočním týdnu minu-
lého roku a podle plánu potrvá až 
do poloviny dubna roku letošního. 
Výjimkou jsou okna ve školním bazénu 
– ta budou vyměněna až v červnu, a to 
z toho důvodu, aby tělesná výchova v 
bazénu mohla pokračovat co nejdéle.
V ostatních částech gymnázia ovšem 
výměna probíhá za plného provozu 
školy, proto je potřeba částečně přizpů-
sobovat výuku. Studenti i kantoři jsou 

ale vůči omezením trpěliví.
Výměnu oken financuje město Tanvald 
a zakázka na výměnu více než dvou 
set oken byla zadána firmě Okna 
Tanvald. Stav oken na tanvaldském 
gymnáziu už byl opravdu kritický – 
většina neměla žaluzie, a některá 
nešla dokonce ani otevřít. Nová okna 
tedy přinesou úlevu v horkých letních 
měsících a energetickou úsporu po 
celý rok – za to jsme my z gymnázia 
městu Tanvald opravdu vděční.

-Iva Herrmannová-

Výměna oken na gymnáziu

Seznam stanovišť a časová rozmezí sběru.
TANVALD
9,00 – 9,10 hod. ul. Radniční u bývalých skokanských můstků
9,15 – 9,25 hod. křižovatka ul. Palackého a U Stadionu (parkoviště pod spor-
tovní halou)

ŠUMBURK NAD DESNOU
9,30 – 9,40 hod.  křižovatka ul. Popelnická a Vítězná
9,45 – 9,55 hod. křižovatka ul. Na Balkáně a Příkrá
10,05 – 10,15 hod. křižovatka ul. Vítězná a Lesní (u autobusové zastávky Světlá)

ČESKÝ ŠUMBURK
10,25 – 10,35 hod. u školy

HORNÍ TANVALD
10,55 – 11,05 hod.  křižovatka ul. K Dubu a Kostelní
11,15 – 11,25 hod.  křižovatka ul. Údolí Kamenice a Valašská (u bývalé kovárny)

ŽĎÁR
11,35 – 11,45 hod.  u bývalé hasičské zbrojnice 
11,50 – 12,00 hod. u střediska TS

Občané města Tanvaldu mohou ve stanovený čas do sběrného vozu bezplat-
ně odevzdat zejména následující druhy odpadů:

    • rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn …..)
    • zbytky barev, laků, nádoby a štětce se zbytky barev
    • akumulátory a baterie všech druhů
    • zbytky chemikálií (kyseliny a zásady, tmely, lepidla, fotoroztoky………..)
    • prostředky na ochranu rostlin (pesticidy, herbicidy, insekticidy)………)
    • olejové filtry, hadry znečištěné olejem, upotřebené oleje
    • zářivky, úsporné žárovky, výbojky
    • rtuťové teploměry a spínače
    • kosmetika
    • tlakové rozprašovače
    • léky
    • nádoby se zbytky škodlivin

Na sběrná místa je zakázáno odkládat odpad mimo stanovenou dobu.
Dále upozorňujeme občany, aby nenosili na stanoviště elektroodpad. 
Tento je možné odevzdat vždy poslední sobotu v měsíci od 8,00 do 11,00 
hodin v České ulici, nebo si objednat bezplatný odvoz větších elekt-
rospotřebičů (televizory, radia, mrazáky, sporáky mikrovlnné trouby, 
myčky, pračky apod.) na tel. 483 369 554.
Drobné elektrospotřebiče (vysoušeče vlasů, varné konvice, žehličky, 
mixéry, radia, přehrávače, kalkulačky apod.) je možné odkládat do kon-
tejnerů na drobný elektroodpad. Baterie a malé akumulátory je rovněž 
možno odkládat do samostatného boxu kontejnerů na drobný elektrood-
pad.

-MěÚ-

Město Tanvald v souladu s Pravidly pro mobilní sběr nebezpeč-
ných odpadů a ve spolupráci s firmou FCC Liberec provede 

dne 13. 04. 2019 (sobota) mobilní sběr nebezpečného odpadu.
Foto Vlaďka Koďousková

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Den otevřených dveří 
na ZŠ Horní Tanvald

 Druhý čtvrtek v únoru bylo čtrnác-
tého, tedy svátek svatého Valentýna. 
V tento den se konal i Den otevřených 
dveří v Základní škole v Horním 
Tanvaldě. Snad i proto jej organizátoři 
pojali tak trochu ve stylu zamilova-
ných. Hned u dveří jsme byli přivítáni 
srdíčkem z perníku, soutěžilo se ve 
spojování srdíček a i v ukázkách dílen 
se navlékaly korálky ve tvaru srdce. A 
musím říci, že pořadatelé zvolili téma 
velice dobře. Všude panovala příjemná 
atmosféra a mezi téměř osmdesáti 
hosty vládla dobrá nálada. Nechybělo 
ani bohaté pohoštění, kterého se 
velice zdatně ujali žáci školy, a to 
nejen osobní obsluhou, ale pochlubili 
se kromě jiných laskomin i vynikajícím 
štrůdlem.
Akci zahájil ředitel školy Jan Kulhánek, 
který poděkoval městům Tanvald, 
Smržovka, Desná, Hamry, Plavy, 
Jiřetín a organizacím OSPOD za pod-
poru. Dále nás seznámil se zajímavým 
nápadem, kdy od září bude otevřena 
přípravná třída pro předškoláky, kteří 
zde budou moci rozvíjet své dovednosti 
před vstupem do první třídy. Výchovně 
vzdělávací program bude zaměřen pře-
vážně na logopedickou péči a trénink 
jazykových schopností.
Den otevřených dveří pokračoval infor-
macemi o možnostech pokračování 
studia žáků. Průvodního slova se ujala 
paní učitelka Horčičková. Postupně 
nám představila zástupce odbor-
ného učiliště Hubálov Jana Salabu a 
zástupce ředitele Integrované střední 
školy v Semilech Daniela Sisra. Oba 
nás seznámili s jednotlivými obory a 
jejich využitím. Zajímavou přednášku 
měla poradkyně PIPS (Podpora infor-
mačních a poradenských středisek) 
Markéta Bílková z Úřadu práce ČR. 
Apelovala na přítomné žáky i jejich 
rodiče, že vzdělání je v současné době 
nutností a při hledání zaměstnání je 
výše vzdělání jedním z důležitých krité-
rií pro finanční ohodnocení.
Tyto důležité informace doplňovalo 

milé vystoupení žáků z jednotlivých 
tříd. Jejich energické výkony v tanci 
i zpěvu byly příjemným zpestřením 
celého odpoledne. A aby jim tu kre-
ativitu dospělí účastníci nezáviděli, 
dostali také příležitost se předvést. 
Během určitého časového limitu museli 
poskládat řetěz ze samých srdíček. 
Vyhrál samozřejmě ten, kdo měl řetěz 
nejdelší. Ale tím zdravé soutěžení 
neskončilo. Rodiče s dětmi dostali 
každý tužky spojené provázkem a 
vítězem byl ten, kdo první namotal pro-
vázek na tužku a dotkl se druhé tužky. 
Všichni si u toho užili spoustu legrace a 
zdravého fandění.
Průběh celého odpoledne byl jasným 
obrázkem toho, jak se v ZŠ na Horním 
Tanvaldě dětem věnují a vedou je tím 
správným směrem. Myslím, že se stej-
ným spokojeným pocitem, jaký jsem 
měla já, odcházeli i všichni zúčastnění. 
Velké poděkování patří žákům, rodi-
čům, učitelům i všem přátelům školy za 
pomoc při přípravě a realizaci zajíma-
vého odpoledne.

-vlakod-

Sběr železného 
šrotu v Tanvaldě

SDH Tanvald Šumburk provede v 
sobotu 20. 4. 2019 od 7:00 sběr 

železného šrotu. Chcete - li darovat 
šrot hasičům, informujte nás na tel. 
čísle 728 147 011 nebo připravte 

šrot ke komunikacím.
-red-

Foto Vlaďka Koďousková
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Zpravodajství 
z mateřských škol Tanvaldu

 Sněhu bylo letos dost, a tak si ho děti 
mohly užít do sytosti při různých akti-
vitách na školních zahradách. Stavěly 
sněhuláky, jezdily na bobech nebo 
stavěly ze sněhu obří hrady. Sněhové 
podmínky dovolily, aby se konaly i 
všechny zimní disciplíny Poháru běžce 
Tanvaldu v běhu na lyžích a slalomu.
Děti z mateřské školy Wolkerova 
v rámci tematického týdne „Ten dělá 
to a ten zas tohle“ navštívily své rodiče 
v jejich zaměstnání, firmě. Zašly se 
podívat do firmy 4 SOFT, lékárny i 
Zdravé výživy. Děti nadšeně sledovaly 
všechny kroky výroby měkkých povr-
chů sportovních hřišť, práce lékárnice 
či prodavačky ve Zdravé výživě. Co 
všechno můžeme vidět v knihovně, 
jak se správně chovat k vypůjčeným 
knihám, nám ukázaly paní knihovnice. 
Ve SVČ si děti z keramické hlíny 
vyrobily obrázek s jarní tématikou. 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří nám umožnili nahlédnout do své 
profese. 
Za kulturním zážitkem se děti všech 
tří mateřských škol vydaly do kina J. 

Cimrmana na divadelní představení 
„Krejčovská pohádka“ a děti z MŠ U 
Školky zhlédly ještě jednu pohádku 
„Cesta na sever“ve své MŠ.
Všechny děti si užily masopustní 
veselí na tradičním karnevale. MŠ U 
Školky a Radniční uspořádaly pro své 
děti dopoledne plné soutěží, tance a 
hudby ve svých třídách. Malí kuchaři 
z MŠ Radniční si upekli skvělé muf-
finy na karnevalovou hostinu. Rodiče 
a jejich ratolesti z MŠ Wolkerova si 
karnevalové veselí užili v sobotu 2. 3. 
v sokolovně na Českém Šumburku. 
Zasoutěžily si nejen děti, ale i rodiče 
a na závěr si z tomboly každý odnesl 
nějakou tu drobnost. Chtěly bychom 
touto cesto poděkovat všem rodinám 
za účast, Chlumeckým za možnost 
využít prostory sálu, dokonalou obsluhu 
a vstřícnost. Určitě mluvím za všechny 
učitelky tanvaldských školek, pro které 
jsou největší odměnou rozzářené 
dětské oči.

Učitelky MŠ

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238 
(Horní Tanvald) zřizuje PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK s logo-

pedickým zaměřením ve školním roce 2019/2020
Jedná se o přípravnou třídu pro následnou docházku do běžné základní školy 

pro děti od 5 let a pro děti s odkladem školní docházky.
Docházka je zdarma.

Výchovně vzdělávací program bude zaměřen především na:
    • Rozvoj dovedností nutných pro úspěšný start v 1. třídě základní školy

    • Logopedickou péči (náprava a rozvoj řeči)
    • Trénink jazykových schopností dle Elkonina a program Maxík

    • Vhodné pro děti cizinců, které neovládají češtinu

Termín přihlášek je do 30. dubna 2019
Dotazy na tel.: 483 394 085 (p.Kulhánek, p.Hýsková), 

nebo e-mailem: reditel@zshortan.cz
Je možno domluvit i návštěvu školy.

Oznámení
Tanvald v 90. letech minulého století úspěšně privatizoval bytový fond. Záro-
veň přistoupil k založení své společnosti TABYS, s.r.o., která již více než 20 

let hospodaří se svěřenými bytovými i nebytovými prostory a hájí v nich zájmy 
svého zakladatele a jediného vlastníka, města.

Hlavním zdrojem příjmů pro hospodaření s bytovým fondem a jeho údržbu je  
nájemné z užívání bytů. To bylo naposledy upravováno v roce 2009 a doposud 
činí u většiny bytů 33 Kč až 43 Kč za 1m2 obytné plochy měsíčně a je hluboko 

pod průměrem obvyklého nájemného v regionu. 
Dle znaleckých posudků z roku 2017 by se měsíční nájemné v Tanvaldě mělo 

pohybovat v rozmezí od 54 Kč do 78 Kč za 1 m2 obytné plochy měsíčně.
Z důvodu navyšování cen materiálů a služeb a s ohledem na výše uvedené 
skutečnosti oznamujeme, že od 01. 07. 2019 bude nájemné v těchto bytech 

zvýšeno o 15 Kč až 20 Kč za 1 m2 obytné plochy měsíčně.
Úprava nájemného bude provedena proto, aby vlastníkovi bytů, kterému jako 

pronajímateli nepochybně vznikají i povinnosti vůči nájemcům, generovala 
prostředky na odpovídající opravy a údržbu domů a bytů.

-MĚSTO-

Předškolička na Masarykově škole

 V týdnu od 4. do 8. března byly 
ve Středisku volného času pro děti 
každý den dveře otevřené už od 
rána a děti se mohly zúčastnit buď 
výletu do IQ Landie, do trampolí-
nové haly v Liberci, do Makaku v 
Jablonci n.N., nebo mohly strávit 
„čarovný den“ v budově SVČ při 
výtvarničení, zábavných vědec-
kých pokusech nebo soutěžích. 
Připravili jsme pro ně program i 
v přírodě, kde trávily „Tábornický 
den“ s opékáním buřtů , a ve spo-
lupráci se ZŠ Sportovní jsme jim 

nabídli „Sportovní den“ v hale , kde 
si vyzkoušely všelijaké sportovní 
disciplíny a sportovní hry. Z naší 
nabídky si činnost dle svých zájmů 
a zálib vybralo 111 dětí. Za každý 
„čarovný den“ strávený u nás 
získaly děti zlatý galon a ten, kdo 
jich nasbíral nejvíc, vyhrál výlet s 
dobrodružnou hrou ARKANA na 
zámku Svijany. Děti si tak své jarní 
prázdniny i přes nepřízeň počasí 
užily! 

-LK-

Ohlédnutí za „Čarovnými jarními 
prázdninami“ v SVČ Tanvald

  V úterý 12. 3. proběhla na Masary-
kově škole na Šumburku první PŘED-
ŠKOLIČKA. Děti si hravou formou vy-
zkoušely různé aktivity, které prověřily, 
zda znají barvy, počet, geometrické 
tvary, písmena a další. Domů si odnes-
ly vlastnoručně vyrobenou ovečku.

Š+B
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Pozvánka na 1. koncert  - 
Pocta Sukovu triu

 Na pátek 12.dubna 2019 přijali 
pozvání členové klavírního tria Amael 
ze Slovinska.
Amael Piano Trio sklízí mimořádně 
příznivé ohlasy po celém světě. Např. 
kritika z Carnegie Hall hovoří o ansám-
blu špičkové značky. Další kritiky 
vyzdvihují vřelost, delikátnost, hudební 
a instrumentální mistrovství.
Trio Amael vzniklo před 16 lety 
z popudu tří zkušených hudebníků, 
kteří působili jako prominentní sólisté. 
Všichni tři umělci – pianista Zoltan 
Peter, houslista Volodja Balzalorsky a 
cellista Damir Hamidullin – vystupují 
pravidelně na mezinárodních pódiích 
jako hosté celé řady festivalů a kon-
certních cyklů.
V Tanvaldě vzdají svým uměním poctu 
věhlasnému Sukovu triu, které bylo 
pojmenované po skladateli Josefu 

Sukovi, dědečkovi houslisty Josefa 
Suka, který trio roku 1951 založil. 
Sukovo trio debutovalo 5.4.1951 
v Rudolfinu s Josefem Sukem (housle), 
Alexandrem Večtomovem (violoncello) 
a Jiřím Hubičkou (klavír). Po počá-
tečních změnách se ustálilo obsazení 
Josef Suk (housle), Josef Chuchro a 
Jan Panenka- od r.1980 Josef Hála 
- (klavír). V tomto obsazení si trio vydo-
bylo světové renomé. Absolvovalo kon-
certy na všech kontinentech a vytvořilo 
velké množství nahrávek. Jedno 
z posledních vystoupení mělo Sukovo 
trio v Praze 20.května 1990, kde pro-
vedlo mj.skladbu Rafaela Kubelíka po 
jeho návratu z exilu.
Poznámka: Sukovo trio vystoupilo 
v Tanvaldě v r. 1976.

Mgr. Libuše Vedralová

Pozvánka na 2. koncert  - 
Pocta Českému kvartetu

 V pátek 26. dubna 2019 se můžeme 
těšit na Klavírní kvarteto Josefa 
Suka, které bylo pojmenováno podle 
houslisty Josefa Suka (1929-2011), 
jedné z největších osobností houslové 
generace 20. století, vnuka skladatele 
Josefa Suka a pravnuka Antonína 
Dvořáka. Poctu nést název po tak 
významném českém umělci iniciovala 
souboru nejrenomovanější česká insti-
tuce v oblasti komorní hudby – Český 
spolek pro komorní hudbu s laskavým 
svolením manželky Josefa Suka, paní 
Marie Sukové.
Klavírní kvarteto Josefa Suka navazuje 
na bohatou tradici českých komorních 
souborů, především pak slavného 
Sukova tria (viz 1.koncert).
Klavírní kvarteto Josefa Suka bylo 
založeno Radimem Krestou v r. 2007 
původně ve složení klavírního tria pod 
názvem „Taras Piano Trio“. Od druhé 
poloviny r. 2012 hrál ansámbl pod 
názvem „Ensemble Taras“ v obsazení 
klavírního kvarteta. V roce 2013 dosáhl 
soubor vynikajícího výsledku v podobě 
dvou vítězství na mezinárodních 
soutěžích v Itálii. Díky těmto a dalším 
úspěchům získal ansámbl možnost 
koncertovat na mnoha významných 
světových pódiích.

Pod názvem Klavírní kvarteto Josefa 
Suka vystupuje soubor od r. 2014. 
Soubor v roce 2016 debutoval na 
nejvýznamnějším českém festivalu 
Pražské jaro.
Při příležitosti letošního druhého kon-
certu je třeba připomenout význam 
Českého kvarteta, které působilo 
v letech 1892 až 1934. Představovalo 
první stálý profesionální komorní 
soubor v českých zemích a bylo his-
torickým mezníkem ve vývoji české 
komorní interpretace. Svou uměleckou 
úrovní si záhy získalo mezinárodní 
věhlas a stalo se světově úspěš-
ným. Zakládajícími členy byli: Karel 
Hoffmann (první housle), skladatelé 
Josef Suk (druhé housle) a Oskar 
Nedbal  (viola), Otto Berger (violon-
cello). Během čtyřiceti let se soubor 
několikrát obměnil a roku 1934 soubor 
definitivně zanikl.
Za celou dobu své existence absol-
vovalo České kvarteto na čtyři tisíce 
koncertů v Evropě i jinde ve světě.
Interpretační úrovní a mezinárodními 
úspěchy bylo jedním z nejvýznamněj-
ších komorních souborů své doby.
Vážení milovníci umění, srdečně vás 
za festivalový výbor THJ zve

Mgr. Libuše Vedralová

63. ročník Tanvaldského hudebního jara 2019

 Všechno začalo dobrým nápadem 
- získat finanční prostředky prodejem 
dárků na vánočním jarmarku a věno-
vat je útulku Dášenka v Lučanech. 
Podařilo se nám vybrat 1365 Kč. Při 
nákupu krmiva, pamlsků a hraček jsme 
si procvičili matematiku. Každý z nás 
měl za úkol co nejvýhodněji využít 
finanční prostředky za nákup. A že to 
nebylo jednoduché.

 Náš příběh končí návštěvou útulku 
v Lučanech. Po předání dárků jsme si 
za odměnu vyšli na procházku s pejsky. 
Výlet jsme si všichni užili. 
Chtěla bych tímto poděkovat dětem 
z 5. B ze Šumburku nejen za dobrou 
myšlenku, ale i za její realizaci.

Ilona Jiskrová tř. učitelka, 
Masarykova ZŠ

Náš velký psí příběh

Žáci Masarykovy ZŠ zvou širokou veřejnost

na VELIKONOČNÍ JARMARK..

15. 4. 2019 v 15.00 hodin

V budově Masarykovy ZŠ, Školní 416

 Těšíme se na Vaši návštěvu

INZERCE

Od 1. ledna 2019 došlo ke změně v ordinaci praktických lékařů MUDr. Drobnka 
a MUDr.Stuchlíka. MUDr. Stuchlík již v Tanvaldě neordinuje, nahradila jej

MUDr. Kateřina Pokorová. Společná ordinace MUDr. Drobníka a MUDr. Pokorové
je v přízemí budovy v původní ordinaci MUDr. Stuchlíka a ordinační hodiny

jsou rozděleny takto:
 Pondělí: 13.00 až 18.00        MUDr. Tomáš Drobník

Úterý až pátek: 8.00 až 13.00   MUDr. Kateřina Pokorová
Odběry krve: Úterý, středa, pátek: 7.30 až 8.30 (po domluvě se sestřičkou)

Prosíme pacienty, aby se telefonicky objednávali (483 395 191)

V I. poschodí, původní ordinaci MUDr. Drobníka, je otevřena ordinace re-
habilitace - Konstantina Kolmanová Josi. Zde ordinace probíhá na základě 

předchozí objednávky, je možnost objednat se telefonicky (725 937 678) Další 
informace jsou k dispozici na nástěnce v čekárně ordinace.

Změny v ordinačních hodinách
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 Zimu jsme důstojně zakončili 
okresním závodem v běhu na lyžích 
klasickou technikou v Bedřichově. 
Závodu se zúčastnila družstva chlapců 
a dívek kat. 6. – 7. tříd a kat. 8. – 9. tříd. 
Podařilo se jim ve družstvech vybojo-
vat krásná druhá místa. A jak si vedli 
jednotlivci? Honza Dufek zvítězil v kat. 
6. – 7. tř., Martina Harcubová druhá a 
Zuzka Štejfová třetí v kat. 6. – 7. tříd. 
V kat. 8. – 9. tříd si nejlépe vedl David 
Pešta a Lucka Tůmová, oba dva získali 
stříbro. 
Nejen sportem je však člověk živ. 
Proběhly i další soutěže. V konver-
zační soutěži v anglickém jazyce nás 
v Jablonci výborně reprezentovala 
Nikol Neťuková (6. B) a Jakub Franek 
(8. A). 
Výsledky matematické soutěže Pangea, 
která letos proběhla on line formou, 
budou známy až 1. dubna. Věřme, že 
se někdo podívá i do celostátního kola, 
podobně jako v loňském roce. 

V polovině března naši školu navštívili 
budoucí prvňáčci z mateřských školek 
v Tanvaldu. Podívali se ke svým starším 
kamarádům do prvních tříd, společně 
s nimi se zúčastnili vyučovací hodiny. 
Zavítali do sportovní haly, zkrátka 
to tu „omrkli“, aby zjistili, jestli se jim 
bude u nás líbit. My doufáme, že první 
dojem byl ten nejlepší a že budeme mít 
v budoucí první třídě samé nadšené a 
šikovné žáčky. Zápis do 1. tříd se koná 
1. dubna. 
Zveme též žáky 5. ročníků z Tanvaldu 
a okolí na Den otevřených dveří, který 
se koná 12. dubna. Zájemci o třídu 
s rozšířenou výukou TV se budou 
moci zapojit do hodiny TV (sportovní 
oblečení s sebou). Talentové zkoušky 
do třídy s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy se konají 6. května. Těšíme se 
na vás, jste srdečně zváni.

Jana Tůmová

 Jak pojmout téma masopustu, aby 
se jen neopakovaly známé fráze? Dalo 
to přemýšlení, Vlaďka Koďousková si 
ale poradila ! Není nadarmo divadelní 
režisérkou! Vymyslela program, do 
kterého zapojila nejen vlastního muže 
Láďu, ale také sestru Janu Kouřilovou 
a její kolegyni z divadelního souboru z 
Lučan L.S.D. Pavlu Onodiovou.
Úvod   vyprávění o masopustních 
zvycích přednesla sama, ale pak 
už měla pomocníky a to výše jme-

nované a vlastnoručně upravené 
maňásky.  Scénky s maňásky byly 
žertovné a přesně vystihly náladu 
masopustních veselic.  Ukázalo se, že 
divadelníci se umí nejen sami pohy-
bovat na jevišti, ale umějí předat své 
umění i pomocí maňáskových figurek. 
Všem přítomným se akce Masopust v 
Senior klubu velmi líbila a těší se, že 
se s divadelníky i jejich maňásky zase 
někdy setkají!

-ali-

O masopustu 
trochu jinak

Střípky ze Sportovky

Sekunda hodnotí
 Tak co si sekunda myslí o gymnáziu 
a své třídě, když ukončila první pololetí 
a může už srovnávat s primou?
No, v primě jsme podnikali hodně 
výletů a exkurzí v době vyučování, měli 
spoustu volného času, poznali nové 
kamarády, jeden den měli jen 5 hodin 
a kluci byli ještě normální a učitelé 
mírnější.
Fajn nás překvapil bazén, projektory ve 
třídách a elektronická žákovská knížka.
Ale moc jsme se neznali, neměli jsme 
ještě sportovky, IKT a žádný vícedenní 
výlet.
Teď v sekundě byl senza lyžák, nová 
okna (akorát bylo zima na chodbách, 
když se měnily při normálním vyučo-

vání). Děják, sportovky a IKT jsou senza 
předměty a jsme už skoro kolektiv.
Ale pořád nás berou jako skoro nej-
mladší ve škole, jídelna a tělocvična 
jsou mimo budovu a některé dny máme 
hodně hodin, i odpoledku. Biologie 
je těžká a na chodbě málo laviček. 
Máme i němčinu a kluci by mohli být 
normálnější.
A jaké změny by bodly v tercii za půl 
roku? Tak to máme jasno: skluzavku 
do bazénu, matiku jen tři dny v týdnu, 
výtah, normálnější kluky, super kolektiv, 
větší šatnu a menší davy na obědě. A 
míň učení a žádnou odpoledku.

Sekunda

 Máme za sebou organizaci 
Okresního kola soutěže ZUŠ ČR - 
komorní hra s převahou dechových  
a smyčcových nástrojů. Soutěž se 
konala u nás v Koncertním sále a při-
vítali jsme kromě “našich domácích” i 
děti z Jablonce nad Nisou a Železného 
Brodu. Celá soutěž se nesla v příjemné 
atmosféře, většina soutěžích odjížděla 
s úsměvem na tváři, s diplomem a 
odměnou v ruce. Odměny byly bohatší 
díky sponzorům - DETOA Albrechtice, 
Jan Mašek Pekařství s.r.o. a Město 
Tanvald. Touto cestou bychom jim 
chtěli za dary moc poděkovat.
Odměny nebyly hlavním důvodem k 
úsměvu, bylo to samozřejmě umístění. 
My máme velkou radost z našich dětí, 
které se umístily na 1. místě s postu-
pem do krajského kola:
Malé trio: Michaela Schořovská, Josefa 
Šulcová, Magdalena  Harcubová
Trio “MAM“: Harcubová Martina, Krej-
čová Anna, Harcubová Magdaléna 
Kvintet: Strnadová Viktorie, Balatková 
Nikola, Neumannová Aneta, Kolátorová 
Amálie, Bláhová Barbora
Komorní kvarteto: Strnadová Viktorie, 
Prašivková Anna, Černý Jonáš, 
Ducháčková Iveta
Všem dětem i jejich vyučujícím moc 
gratulujeme a budeme jim přát štěstí 

a pevné nervy v krajském kole, kde 
to bude daleko těžší. Tam se potkají 
se soubory z uměleckých škol celého 
Libereckého kraje. Na tom, jak se 
nakonec umístí, až tak nezáleží. Již 
nyní jsme pyšní, že máme v kraji své 
zástupce a že i u nás se najdou talento-
vané děti, které se mohou se ctí posta-
vit vedle těch z “velkých” škol a které 
mají tu schopnost a hlavně odvahu 
naši školu reprezentovat.
Kromě krajských kol Soutěže ZUŠ 
ČR nás v průběhu března a dubna 
čeká další Žákovský koncert u nás v 
Koncertním sále. Kvintet si zahraje 
nejen na soutěži, ale i na Vernisáži v 
Riedlově vile v Desné. 
Chybět nebudeme ani na koncertech 
v rámci Tanvaldského hudebního jara. 
Na Vernisáži výstavy dětských prací 
na téma “Krásy divoké přírody” v pátek 
12.dubna, do které se zapojili i naši 
malí výtvarníci, zahraje Saxofonové 
kvarteto. Na druhém koncertě v pátek 
26.dubna zase Komorní kvarteto.
V dubnu se začne pomalu, ale jistě, 
rozjíždět maraton akcí, kterých bude 
do začátku letních prázdnin opravdu 
hodně. O všech vás samozřejmě 
budeme rádi informovat a rádi vás na 
všech uvidíme.

Petra Jedličková Šimůnková

Základní umělecká 
škola Tanvald

INZERCE
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 
konaného dne 13. 02. 2019

I.
*ZS bere na vědomí informace o činnosti rady 
města v období od 12. 12. 2018do 06. 02. 2019.
II.
*ZS bere na vědomí informace o činnosti kon-
trolního výboru, finančního výboru a výboru pro 
rozvoj cestovního ruchu.
III.
*ZS bere na vědomí informace o činnosti spo-
lečností s majetkovou účastí města:
    1) Nemocnice Tanvald s.r.o.,
    2) Teplárenství Tanvald s.r.o.,
    3) TABYS s.r.o.
IV.
K majetkoprávním záležitostem *ZS:
2/ ve věci realizace a financování akce „Vyhlíd-
ka nad Tanvaldem“:
a) schvaluje realizaci a financová-
ní akce „Vyhlídka nad Tanvaldem“,  
b) schvaluje podání žádosti o dotaci do progra-
mu Ministerstva pro místní rozvoj ČR: Národní 
program podpory cestovního ruchu v regionech, 
Podprogram rozvoj základní a doprovodné in-
frastruktury cestovního ruchu.
c) schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
Odbor rozvoje a komunálních věcí   + 
83.490 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
vyhlídka nad Tanvaldem   
 1.884.910 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
+ 1.968.400 Kč
3/ rozhodlo schválit realizaci stavby „Sportovi-
ště Horní Tanvald u základní školy, ulice Údolí 
Kamenice“ a schválit rozpočtové opatření č. 
2/2019:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Sportoviště Horní Tanvald u ZŠ, ulice Údolí Ka-
menice                     1.740.000 Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
  + 1.740.000 Kč

4/ schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 
spočívající ve vrácení nedočerpaných prostřed-
ků účelových neinvestičních dotací na sociální 
práci a na asistenty prevence kriminality:
BĚŽNÉ VÝDAJE
Odbor ekonomický                +297.650,75 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
                 +297.650,75 Kč
5/ rozhodlo schválit:
1/ poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
města Tanvald na činnost a provozní výdaje or-
ganizacím v roce 2019 takto:
 1) Oblastní charita Most, c.o. ve výši 30.000 Kč
 2) Spolek zdravotně postižených, z.s. ve výši 
50.000 Kč
 3) TJ Tanvald, z.s. ve výši 170.000 Kč
 4) Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald, 
příspěvková organizace na provoz školního ba-
zénu v budově gymnázia a OA ve výši 815.000 
Kč 
 5) Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald, 
příspěvková organizace na krajem nepokryté 
výdaje na provozní činnost budovy gymnázia a 
OA ve výši 100.000 Kč
 6) TJ Jiskra Tanvald, z.s. ve výši 170.000 Kč 
 7) Most k naději, z.s. ve výši 20.000 Kč 
 8) TENIS TANVALD, z.s ve výši 20.000 Kč 
 9) Mateřské a dětské centrum MAJÁK TAN-
VALD, z.s. ve výši 85.000 Kč
 10) Občanské sdružení D.R.A.K. , z.s. ve výši 
25.000 Kč 

2/ rozpočtové opatření č. 3/2019:
VÝDAJE
Dotace, příspěvky a dary - celkem
dotace nerozdělené   
 - 1.485.000Kč
V.
*ZS bere na vědomí informaci o skutečných 
nákladech města na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu za poplatníka a rok 2018.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne 
27.02.2019 

*RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IP-12-4007400/VB/4 
mezi městem Tanvald a firmou ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Pod-
mokly týkající se stavby podzemního kabelu NN 
na části pozemkové parcely č. 1926/2 v katas-
trálním území Tanvald podle předloženého ná-
vrhu.
*RM vydává záměr na propachtování pozemků:
    • části pozemkové parcely č. 663/1 (trvalý 
travní porost) o výměře 1292 m2,
    • pozemkové parcely č. 663/2 (trvalý travní 
porost) o výměře 487 m2,
    • části pozemkové parcely č. 623/1 (trvalý 
travní porost) o výměře 1886 m2,
vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou 
panu K. za účelem provozování zemědělské 
činnosti – sekání travních porostů.
*RM po projednání žádostí subjektů o dotace a 
dary na činnost či pořádání akce v roce 2019:
1/ schvaluje poskytnutí peněžitých darů z roz-
počtu města Tanvald v roce 2019 následujícím 
subjektům takto: 
 1) 1. ZO ČSZ Tanvald ve výši 6.000 Kč
 2) 3. ZO ČSZ Tanvald ve výši 6.000 Kč
 3) Nadační fond severočeských olympioniků 
Jablonec nad Nisou ve výši 3.000 Kč
 4) SOSHIKI, klub bojových umění a sportů Tan-
vald,  z.s.  ve výši 20.000 Kč
 5) Český svaz včelařů, o.s. Tanvald ve výši 
6.000 Kč
 6) Romany art workshop, z.s., Tanvald ve výši 
10.000 Kč
 7) Klub českých turistů Tanvald ve výši 15.000 
Kč
 8) V. P. ve výši 6.000 Kč
 9) Klub bojového umění Karate Tanvald, z.s. ve 
výši 20.000 Kč
 10) DH-FR racing Tanvald, z.s. Tanvald  ve výši 
26.000 Kč
 11) Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením v české republice, o.s., Sluníčko ve 
výši 10.000 Kč

 12) Honební společenstvo Velké Hamry ve výši 
3.000 Kč
 13) ŠSK při Gymnáziu Tanvald ve výši 20.000 
Kč
 14) Roma Tanvald, z.s.ve výši 10.000 Kč
 15) Myslivecký spolek Tanvald, z.s. ve výši 
15.000 Kč
 16) ČRS MO Tanvald ve výši 20.000 Kč
 17) Tělocvičná jednota Sokol Český Šumburk, 
z.s. ve výši 10.000 Kč
 18) ČMMJ,z.s. Okresní myslivecký spolek ve 
výši 1.000 Kč
 19) SDH Tanvald, Šumburk ve výši 20.000 Kč
 20) Základní škola Tanvald,Údolí Kamenice 
238, p.o. ve výši 25.000 Kč
 21) ŠSK a CS ZŠ Tanvald, Sportovní 576 ve 
výši 20.000 Kč
 22) Jezdecký klub Tanvald, z.s. ve výši 5.000 
Kč
 23) MotorGate, z.s., Tanvald ve výši 10.000 Kč
 24) M. Z. 5.000 Kč
 25) JIZERKY PRO VÁS obecně prospěšná or-
ganizace,  Kořenov  ve výši 10.000 Kč   
 26) Asociace rodičů a přátel zdravotně posti-
žených dětí ČR, o.s. Klub Jablonec n.N. ve výši 
15.000 Kč
 27) SDH Tanvald, Horní Tanvald ve výši 20.000 
Kč
 28) SDH Velké Hamry ve výši 4.500 Kč
 29) FOKUS Liberec, o.p.s. ve výši 10.000 Kč
2/ schvaluje rozpočtové opatření č.7/2019:
3/ schvaluje Darovací smlouvy o poskytnutí 
peněžitých darů č. 1/2019 –29/2019 dle před-
ložených návrhů.
*RM schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování 
Změny č. 3 ÚP Tanvald mezi Ing. Eduardem 
Žaludou a městem Tanvald dle předloženého 
návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu o propagaci mezi měs-
tem Tanvald a MEDIA Contact rozhlasová a te-

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

levizní agentura spol. s r.o., se sídlem Na Okru-
hu 872/10, Liberec dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města 
Tanvald č. 1/2019 – č. 10/2019 mezi městem 
Tanvald a organizacemi:
1) Oblastní charita Most, c.o.  ve výši 
30.000 Kč
2) Spolek zdravotně postižených, z.s. 
ve výši 50.000  Kč
3) TJ Tanvald, z.s. ve výši 170.000 Kč
4) Gymnázium a Obchodní akademie 
Tanvald, příspěvková organizace na provoz 
školního bazénu v budově gymnázia a OA ve 
výši 815.000 Kč 
5) Gymnázium a Obchodní akademie 
Tanvald, příspěvková organizace na krajem 
nepokryté výdaje na provozní činnost budovy 
gymnázia a OA ve výši 100.000 Kč
6) TJ Jiskra Tanvald, z.s. ve výši 
170.000 Kč 
7) Most k naději,  z.s.  ve výši 20.000 
Kč 
8) TENIS TANVALD, z.s  ve výši 
20.000 Kč 
9) Mateřské a dětské centrum MAJÁK 
TANVALD, z.s. ve výši 85.000 Kč
10) Občanské sdružení D.R.A.K., z.s. ve výši 
25.000 Kč
dle předložených návrhů.
*RM jako zřizovatel Základní umělecké školy 
Tanvald, příspěvkové organizace, Školní 351, 
Tanvald schvaluje podání žádosti o poskyt-
nutí dotace z MŠMT – Operační program Vý-
zkum, vývoj a vzdělání; Výzva č. 02_18_063 
pro Šablony II_MRR v prioritní ose 3, název 
projektu Šablony. Doba realizace projektu je od 
01.08.2019 do 31.08.2021.
*RM jako zřizovatel Základní školy Tanvald, pří-
spěvkové organizace, Sportovní 576, Tanvald 
schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace 
z Dotačního fondu Libereckého kraje. Název 
oblasti podpory: Školství a mládež. Číslo a 
název programu: 4.1. Program volnočasových 
aktivit. Název projektu: Materiální vybavení 
pro pohybové hry 1. - 5.třídy, 2. etapa. Celko-
vé náklady 50.000 Kč. Spoluúčast školy 50%. 
Doba realizace projektu je od 01.01.2019 do 
31.12.2019
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na 
úhradu záloh na elektrickou energii za odběrné 
místo zajišťující provoz čerpadla pro čerpání 
vody z prameniště u Hotelu BON pro veřejná 
sportoviště na Výšině a provést rozpočtové 
opatření č. 5/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
Odbor rozvoje a komunálních věcí  
                                                         + 66.000 Kč

ROZPOČTOVÁ REZERVA    
- 66.000 Kč 
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
6/2019:
PřIJATÉ TRANSFERY 
na projekt SVČ Tanvald z OP Zaměstnanost 
„Příměstské tábory“                  194.287,50 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
projekt SVČ Tanvald z OP Zaměstnanost „Pří-
městské tábory“                   194.287,50 Kč
*RM rozhodla v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v platném znění schválit pří-
spěvkové organizaci Základní škola Tanvald, 
Sportovní 576 použití fondu investic ve výši do 
67.000 Kč na odhlučnění chodby školní družiny 
v objektu č. p. 589.
*RM města rozhodla souhlasit s výmazem 
věcného břemene Trpění vodní stružky vedoucí 
přes pozemkové parcely PK č. 94 a PK č. 99/9 
ve prospěch každého vlastníka pozemkových 
parcel PK č. 93, PK č. 99/5 a  PK č. 99/1“ ve-
deného na listu vlastnictví č. 2018 pro obec Ta-
nvald, katastrální území Šumburk nad Desnou 
(vlastnické právo I.S.) ve prospěch pozemko-
vých parcel č. 91/1 a č. 93 v katastrálním území 
Šumburk nad Desnou (vlastnické právo město 
Tanvald).
*RM souhlasí s pokácením 2 ks smrků nachá-
zejících se v blízkosti objektu č.p. 593 (Penzion 
pro seniory), Vítězná ul., Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou, na pozemkové parcele č. 487/8 
v katastrálním území Šumburk nad Desnou, 
dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV 
s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku.
*RM souhlasí s pokácením 2 ks dubů nachá-
zejících se v blízkosti zadní části objektu gym-
názia, na pozemkové parcele č. 223/4 v katas-
trálním území Tanvald, dle předloženého návrhu 
odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude použi-
to pro potřeby města nebo prodáno dle platného 
ceníku.
*RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o vý-
konu přenesené působnosti na úseku řízení o 
přestupcích mezi městem Tanvald a obcí Jiřetín 
pod Bukovou dle předloženého návrhu.
*RM po projednání žádosti Českého svazu 
orientačních sportů, Zátopkova 2/10, Praha 
6 – Břevnov souhlasí s uspořádáním závodů 
v orientačním běhu Euromeeting 2020 (Pre-
WOC) v pátek 4. září 2020 a Mistrovství světa 
v orientačním běhu 2021 – tratě pro veřejnost 
v pondělí 5. července 2021 na pozemcích měs-
ta Tanvald a v jeho okolí.

Tanvaldské sportovní hry
seniorů

 Pořadatelé ze Senior klubu, ZŠ 
Tanvald, Sportovní a SVČ Tanvald pro 
vás připravili sportovní dopoledne, kde 
si můžete poměřit síly v deseti sportov-
ních disciplínách. 

Místo: Městský stadion v Tanvaldě , 
(mokrá varianta – hala ZŠ Tanvald, 
Sportovní)   
Termín: pátek 17. května 2019, 10:00 
hod.
Soutěžní družstva: Tým nad 60 let, 
tým nad 70 let, počet členů 8, smíšené 
týmy, soutěží každý účastník v každé 
disciplíně
Disciplíny: 10, u mokré varianty 7
1. ŠIPKY – hod 5 šipkami do terče na 
vzdálenost 3 m
2. UPRAVENÝ PETANG – hod 3 kou-
lemi na cílovou čáru na vzdálenost 5 m 
3. BOLLOBALL – hod 3 páry sváza-
ných míčků na vzdálenost 4 m
4. BĚH – běh na čas ženy 40 m, muži 
70 m
5. GRANÁT – hod 3 granáty na cíl ve 
vzdálenosti ženy 8 m, muži 12 m
6. RAKETA – běh s míčkem na teni-

sové raketě na čas na vzdálenost 2 x 
12 m
7. KROUŽKY – hod 3 kroužky na vzdá-
lenost 3 m na kužel (tyč)
8. KOLEČKO – převoz břemen na 
kolečku na čas na vzdálenost 2 x 12 m
9. HOKEJ – střelba florbal. holí 5 
florbalovými míčky do malé branky na 
vzdálenost 8 m
10. GOLF – SNAG – střelba golfovou 
holí 5 míčky na terč ve vzdálenosti 5 m

Přihlášky: do 15. 5. na infocentrum 
paní Vlaďce Koďouskové nebo elek-
tronicky na e-mail: vkodouskova@
tanvald.cz
Startovné: 500,- kč/ družstvo. 
Náklady na stravování hradí pořadatel 
(pitný režim a oběd ve Scolarestu)
Každý závodník se účastní sportov-
ních her seniorů na vlastní nebezpečí.
Kartičku zdravotní pojišťovny sebou.
V případě nepříznivého počasí vhod-
nou obuv do tělocvičny.

PŘIJĎTE SI ZASPORTOVAT, TĚŠÍME 
SE NA VÁS….
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V dubnu 2019
oslaví životní jubileum

Srdečně

blahopřejeme

oslavencům

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

Januška Králová
Ludmila Schöffelová

Jan Bajcar
Jana Žáková
Čestmír Hák

Eva Svovodová
Ivan Pacák

Ladislav Vonka
Blanka Vaníčková

Alena Vonková
Ludmila Bryscejnová

Jana Pražáková
Štěpán Penzeš

Jan Pekař

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D. 

Vás zve na besedu
Povídání nejen o včelách a medu

   Besedou bude provázet člen 
včelařské organizace pan Petr Haba, 

včelař z Popelnic Šumburk n. D.
Místo konání: Dům pro seniory 

Šumburk nad Desnou 593, Tanvald, 
- společenská místnost

Datum konání:  16. 4. 2019 
v 15:00 hod

Na setkání se těší zástupci města 
Tanvald a Senior klub I. Šumburk n. D.

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Vás zve na přednášku
Hrátky s přírodními živly
s Jardou Týlem profesorem 

Gymnázia Tanvald
Datum konání: 

středa 17. 4. 2019 od 15:00 hod. 
Místo konání: 

sraz v 14:50 hod před hlavním 
vchodem do budovy školy Gymná-

zium Tanvald
Srdečně zveme

Senior Klub II Tanvald Výšina

 V únoru oslavil své významné 
narozeniny pan Miloslav Rydval ze 
Šumburku. Pogratulovat a předat 
dárek od města mu přišla paní Marie 
Hyšková, členka KPOZ Tanvald, za což 
by chtěla rodina Rydvalova prostřed-
nictvím TZ poděkovat.

Poděkování

 Dne 18.4. proběhne v areálu 
zahrady objektu v ulici U Školky č.p. 
579 v Tanvaldu Jarní zahradní slav-
nost, od 15.00 do 16.00 hodin sou-
časně se slavností proběhne prohlídka 
objektu s možností návštěvy prostor 
Občanského sdružení D.R.A.K. z.s., 
kde sídlí i chráněná šicí dílna, budete 
mít i možnost nákupu malých veliko-
nočních dárků.
V chráněných dílnách je vytvořeno 
chráněné pracovní prostředí pro 
občany, kteří mají vzhledem ke svému 
stavu velmi omezené možnosti získání 
zaměstnání. Osvojují si zde pracovní a 
sociální dovednosti a snadněji se zařa-

zují do dalšího pracovního procesu.
V regionu Tanvaldsko dále D.R.A.K. 
poskytuje sociální služby pro rodiny 
s dětmi, pro osoby se zdravotním posti-
žením a pro seniory. Prostřednictvím 
sociálních služeb zajišťujeme pomoc 
při péči o vlastní osobu, zajištění stra-
vování, ubytování, pomoc při zajištění 
chodu domácnosti, ošetřování, pomoc 
s výchovou, poskytnutí informací, zpro-
středkování kontaktu se společenským 
prostředím, psycho a socioterapie, 
pomoc při prosazování práv a zájmů.

Zveme tedy všechny na přátelskou 
návštěvu a těšíme se na Vás!

Přijte na Jarní 
zahradní slavnost!

4. Poradenský den
Pomoc pečujícím a pozůstalým
Informační kampaň zaměřená na 

rodiny a osoby dlouhodobě pečující 
o své nejbližší. 

Místo konání: Mateřské a dětské 
centrum Maják , Sídliště Výšina 

Tanvald
Datum konání: pondělí 15.dubna 

2019 od 10 do 12 hodin
Témata:

Krizové situace v rodinách
Péče a potřeby pečujících

Péče o pozůstalé
Na setkání se těší: Zdeněk Choura, 

pracovník v sociálních službách, 
lektor, odborný konzultant 

Klára pomáhá z.s.

Městská knihovna Tanvald
„Noc s Andersenem“ proběhla v naší knihovně ve dnech 29. 3.- 30. 3. 2019, 
motivem nám byl život včel opravdových i těch pohádkových. Více si přečtete 
v květnovém čísle zpravodaje. Fotky z této akce si můžete prohlédnout ve 
fotogalerii na našich internetových stránkách https://www.tanvald.cz/kulturaa-
sport/mestskaknihovnatanvald/
„Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2018/2019“ –   v rámci tohoto 
projektu, který vyhlašuje SKIP ČR na podporu čtenářské gramotnosti, jsme 
se od ledna do března poprvé setkávali s prvňáčky u nás v knihovně. Děti 
se zde zábavnou formou seznámily s fungováním knihovny, řazením knih a 
samozřejmě nechyběl ani čas na vlastní čtení. Již se těšíme na druhé setkání, 
tentokráte pohádkové.  Fotky z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii 
na našich internetových stránkách https://www.tanvald.cz/kulturaasport/mest-
skaknihovnatanvald/ 
„Nový nábytek v dětské části knihovny“ – opět se nám podařilo zútulnit 
část knihovny patřící dětem. Nechali jsme prodloužit poličky knižních regálů, 
a tak se nám na ně vejde ještě více knih. Pro naše nejmenší čtenáře jsme 
nechali vyrobit zcela nový kus nábytku, do kterého se nejen umístily knihy, pro 
ně určené, ale vznikla i dvě nová místa k sezení.  
„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
2. 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.
5. Námětem soutěžní práce má být léčivá rostlina, včetně krátkého popisu 
jejích vlastností (mladším účastníkům mohou s popisem pomoci starší osoby).
6. Do soutěže lze přihlásit kolektivní práce. 
7. Účastníci na zadní stranu své práce uvedou název, heslo a svůj věk. K 
práci je třeba přiložit uzavřenou obálku s heslem a 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.
8. 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 najdete na vyžádání v knihovně u pultu.

„Jarní a velikonoční inspirace“ – výstava knih z našeho fondu ve vstupní 
části knihovny.
„Jaro je tu…“ – výstava prací klientů Fokus Liberec o.p.s. ve výstavním sálku 
od 2.4.2019 

 
 
 
 

INZERCE
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Informace, zajímavosti

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

7. 4. Ukliďme Česko
Již tradičně se účastníme dobrovolnické úklidové akce, která probíhá na území 
celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a 
nepořádek. Sraz 13:30 před Majákem. V případě příznivého počasí se na zá-
věr jako vždy za odvedenou práci odměníme opékáním buřtíků na zahradě u 
klubovny TOM. Rukavice, pytle a buřtíky zajištěny.
9. 4. Eurona novinky
Představení novinek a inovací z nového katalogu ekologicky šetrné drogerie. 
Akce není prodejní. Od 16 hodin.
11. 4. Den zdraví s VZP
Jaké příspěvky a bonusy nabízí Klub pevného zdraví VZP pro rok 2019.
Od 9:30 do 10:30 hod.
12. 4. Látkování
Povídání o moderních látkových plenkách, seznámení s možnostmi látkování, 
ukázky plenek od různých výrobců. Od 10 hodin. Přednáší Lenka Hájková
12. 4. Velikonoční dílna
Výroba jednoduchých jarních dekorací. Cena za materiál 50 Kč, členky MDC 
Maják 30 Kč. Začínáme průběžně po 15 hodině.
13. 4. Den pro ženy
Příjemně strávené sobotní odpoledne s masérkou, manikérkou, pedikérkou, 
vizážistkou, kosmetičkou a kadeřnicí. Od 14 do 19 hodin. Nabídka služeb a 
ceník na webu a fb.
Přihlášky na tel. č. 605 757 771
17. 4 (středa!) Senior klub II, Výšina „Hrátky s přírodními živly”
Povídání s Jardou Týlem, profesorem Gymnázia Tanvald.
Sraz ve 14:50 před hlavním vchodem do budovy gymnázia.
18. 4.  Senior klub II, Výšina, od 15 hodin
Jarní zahradní slavnost s dětmi z MŠ pod vedením Miroslavy Erbenové. Pás-
mo písniček a básniček na zahradě Senior klubu Výšina II.
24. 4. Jak spolu mluvit a „nezabít se”
Workshop o komunikaci a vztazích, prohloubení sebepoznání, nácvik doved-
ností. Vedou psycholožka Mgr. Pavlína Vodseďálková a budoucí psychotera-
peutka Mgr. Petra Stěhulová. Počet míst omezen, rezervace místa do 19. 4. 
nutná! Vstupné dobrovolné. Začínáme v 16:30 hod. Přihlášky přes e-mail nebo 
tel. 605 757 771
26. 4. Začátek kurzu Masáže miminek
Naučíme se sestavu velmi jemného a citlivého masírování celého těla. Posí-
líme zdravotní a psychickou pohodu dětí, prohloubíme neverbální spojení se 
svým dítětem, zlepšíme vzájemné vztahy mezi rodičem a dítětem.
Čtyři lekce, cena 40 Kč za lekci, členky MDC Maják 20 Kč za lekci. Vždy od 10 
hodin. Vede Mgr. Adéla Prašivková
30. 4. Lampionový průvod
Od 17 hodin tematická dílna v MDC Maják.
V 19 hodin zapalování lampiónů (lze zakoupit v centru), poté společný od-
chod lampiónového průvodu na zapálení hranice na Honvardě. Ve spolupráci 
s MěKK a SDH Horní Tanvald.

V průběhu dubna probíhá kurz Tvorba webových stránek ve spolupráci s or-
ganizací Pomocné ruce.

Připravujeme: 
KVĚTEN: Senior klub, Dopolední návštěva policistky v centru, Výroba náramků 
z minerálních kamenů, Mezinárodní den rodin – posezení s pěstouny, Výlet 
do psího útulku, Lásky čas – hlídání dětí, Proč dítě zlobí - přednáška speciální 
pedagožky Mgr. Stanislavy Emmerlingové, Víkendový kurz hawaiské masáže, 
Workshop na téma emoce, Masáže miminek

ČERVEN: Cesta lesem pohádek (2.6.), Festival rodiny – zahradní slavnost, 
Workshop na téma výchovné styly, 

Dále 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 dvou pokladniček, které jsou umístěny ve městě:
• SK mobil, Krkonošská 134 •
• Barvy, laky, Žákova 144 •
Za jakýkoliv příspěvek srdečně děkujeme. Pro potvrzení o daru při větším ob-
nosu nás kontaktujte na mdc.majak@gmail.com

Středisko volného času Tanvald v únoru 2019
Akce SVČ Tanvald v dubnu 2019:
V sobotu 6.4. probíhá celostátní akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, 
k níž se pravidelně připojujeme. Vzhledem ke sněhové situaci u nás je možné, 
že akci posuneme na pozdější termín. Informace budou k dispozici na našich 
webových stránkách.
V pátek 12.4. od 18:30 proběhne v kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě verni-
sáž výstavy nejlepších dětských prací z naší výtvarné soutěže „Krásy divoké 
přírody“. Vernisáž se koná ve foyer kina při příležitosti zahájení 63. ročníku 
festivalu Tanvaldské hudební jaro.
V úterý 16.4. pořádáme ve spolupráci s Armádou ČR, TJ Tanvald a ZŠ Spor-
tovní Tanvald okresní kolo akce „Ještědská hlídka“. Jedná se o terénní běh 
družstev doplněný o branné disciplíny pro žáky 6.-9. tříd. Start je v 9:30 v pro-
storu Tanvaldské kotliny.
Ve čtvrtek 18.4. mají děti Velikonoční prázdniny a my jsme pro ně připravili 
„Velikonoční dílny“. Akce se koná od 9:00 do 13:00 a je určena dětem na-
vštěvujícím školu. Účastníci akce si vyrobí originální velikonoční dekorace 
v několika dílnách a upečou tradiční jidáše.
S sebou několik výdumků (vyfouknutých vajec), přezůvky, svačinu a pití.
Přihlašujte se včas vzhledem k omezené kapacitě dílen!

Na letní prázdniny připravujeme 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 , chemic-
ké a fyzikální zábavné pokusy doplněné o deskové a stolní hry.
15.-19.7. příměstský „Výtvarný tábor“ - v budově SVČ, tvoření různými tradiční-
mi a i netradičními výtvarnými technikami doplněné o krátké vycházky po okolí.
15.-19.7. příměstský „Youtuberingový tábor“ - v budově SVČ, natáčení a stříhá-
ní videí s texty a komentáři, základy animace
22.-26.7. příměstský šicí tábor „Malé švadlenky“ - v budově SVČ, ruční a stro-
jové šití módních doplňků a oděvů.
24.-31.8. pobytový tábor „Borovnička“ - turisticky zaměřený tábor s poznává-
ním významných historických a přírodních zajímavostí na Královédvorsku.
Bližší informace o všech akcích a táborech obdržíte ve Středisku volného času 
Tanvald, tel.č. 483 394 301, 778 158 035, 036, 037, nebo na www.svctanvald.cz 
a Facebooku.

Foto Antonín Bělonožník

 Divadelní soubor E. F. Burian 
Tanvald se 2. 3. 2019 zúčastnil 22. 
ročníku krajské divadelní přehlídky 
v Lomnici nad Popelkou se svou 
detektivní hrou Past na osamě-
lého muže od Roberta Thomase v 
překladu Jana Cimického. A nutno 
říci, že své město reprezentoval 
velice úspěšně. Čestná uznání 
za herecký výkon obdržel Miloš 
Kašpar za hlavní roli Daniela 
Corbana, Luděk Špráchal za roli 
komisaře a Láďa Koďousek za 
roli tuláka Tresky. Dana Hozdová 

obdržela cenu za herecký výkon 
za roli ošetřovatelky Bertonové.
V Lomnici vše probíhalo v milé a 
přátelské atmosféře, což nebývá 
na podobných přehlídkách vždy 
zvykem. Blahopřejeme všem 
oceněným, ale zároveň děkujeme 
manželům Hozdovým, že drží 
soubor na takové úrovni a věnují 
mu veškerý volný čas. Úspěchu 
na takové přehlídce předchází 
tvrdá práce a odříkání.

 -vlakod-

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

Program kina denně na RCL: 101,4 FM

Hledá se Yetti
Pan Článek je legrační a roztomilou postavou v dobro-
družném rodinném snímku od cenami ověnčeného stu-
dia Laika. Sir Lionel Frost je chrabrý a energický dobro-
druh, který se považuje za předního odborníka na mýty 
a příšery. Ovšem nikdo jiný jeho objevům nevěří. Aby 
svůj názor obhájil, vydává se na americký severozápad 
objevit - Yettiho, chybějící vývojový článek mezi opicí a člověkem. Pan Článek - lehce 
bláznivý, překvapivě bystrý a citlivý tvor, který představuje posledního jedince svého 
druhu, čelí osamělosti a věří, že Sir Lionel je jediným mužem, který mu může pomoci. 
Ti dva spolu s nezávislou a vynalézavou Adelinou Fortnightovou zažívají odvážné 
dobrodružství, které směřuje k jedinému cíli - bájnému údolí Šangri-La.

Teroristka
Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva 
Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou řekne, že 
už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantní-
mu strůjci lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže ani 
starostka (Tatiana Vilhelmová), sežene si zbraň a roz-
hodne se udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale 
hned tu myšlenku rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, 
že stejně, jako je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky – přesto, že jí bývalý 
žák, momentálně v podmínce (Pavel Liška), dává cenné životní rady: „Kriminalita 
jenom vypadá jednoduše, paní učitelko, ale pak se dycky něco posere.“

Velké dobrodružství Čtyřlístku
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři ka-
marádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového 
ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynu-
lém roce. Každý z hrdinů vypráví příběh, který považuje 
za úplně nejlepší. S Pinďou zažijeme povedený horo-
lezecký výlet na Ďáblův palec, s Myšpulínem napínavé 
pátrání po ukrutném Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou cestu do vesmíru a s Fifin-
kou vánoční návštěvu u malých čertíků. Čí příběh bude nejkrásnější?..

FILMOVÉ TIPY 

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní akce v dubnu 2019 v Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald :

12. 4. PÁ 19 hod. První koncert 63. ročníku Tanvaldského hudebního jara 2019
Amael Piano Trio (Slovinsko)
Vstupné: 150 Kč, děti a držitelé Senior pasu 100 Kč.

26. 4. PÁ 19 hod. Druhý koncert 63. ročníku Tanvaldského hudebního jara 2019.
Klavírní kvarteto Josefa Suka
Vstupné: 150 Kč, děti a držitelé Senior pasu 100 Kč.

16. 4. ÚT 19 hod. Travesti show Techtle Mechtle a Kočky
Známá travesti skupina v obsazení slečen Dolores, Cathrin, Stacey a Giny 
(v civilu však pánové Lukáš, Martin, Honza a Jirka) již tradičně přijíždí s novým 
pořadem, tentokrát pod názvem „Sny ve Vegas“. Přijďte se přesvědčit o tom, 
že i když s námi život někdy dokáže pořádně zamávat, a ne vždy je úplně jed-
noduchý, na to abychom si splnili své sny není nikdy pozdě. I v pokročilém věku 
je dobré umět se odvázat, hodit starosti všedních dní za hlavu a jít zatím, o čem 
jste tak dlouho snili. Vystoupení nepořádá MěKK v Tanvaldě.
Více informací k pořadu naleznete  na www.techtlemechtlerevue.cz nebo www.
travestikocky.cz
Facebook : Techtle mechtle revue  nebo Travesti show Kočky 
Vstupné: 280 Kč předprodej, v den akce + 20 Kč

30. 4. ÚT 19 hod. Pálení čarodějnic, lampiónový průvod - zapalování lampiónů 
(lze zakoupit i v MDC), poté společný odchod od MDC Maják na Honvard. Za-
pálení hranice ve 20,30 h. 
Stánky s občerstvením na hřišti otevřeny od 17 hodin.
Ohňostroj, občerstvení, hudba. Pořádá SDH Horní Tanvald, MěKK a MDC Maják.

Připravujeme na květen:
28. 5. ÚT 19 hod Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald
Miroslav Donutil v pořadu Cestou necestou
Vstupné jednotné: 390 Kč
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 Obratnostním Ski crossem 
v Bedřichově, který se konal v neděli 
24. 2., jsme zakončili letošní zimní 
pohár Libereckého kraje. Jako oddíl 
i vzhledem k počtu závodníků jsme 
skončili na 10. příčce. Velikou radost 
nám udělali jednotlivci. V kat. dívek 
r. n. 2010 se na 3. místo probojovala 
Magda Harcubová, stejné umístění 
získala i Dáňa Peštová v kat. dívek r. n. 
2007, krásné 4. místo obsadila Martina 
Tůmová v kat. dívek r. n. 2008. Veliké 
díky patří ale všem těm, kteří jezdili 
pravidelně na závody, získávali cenné 

závodní zkušenosti a sbírali body pro 
tanvaldský oddíl.

Jana Tůmová

Liberecký pohár tanvaldských lyžařů

Foto Antonín Bělonožník

Studentská reportáž 
z maturitního plesu V pátek 1. 3. 2019 se konalo na 

ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou 
okresní kolo chemické olympiády 
kategorie D. Žáci 8. a 9. ročníků 
základních škol a odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií si 
poměřili síly v teoretických znalos-
tech i praktických dovednostech 
z různých oborů chemie. Studenti 
kvarty Gymnázia a OA v Tanvaldě 
se pod vedením učitelky Mgr. 
Kateřiny Bendové poctivě připra-
vili a v soutěži byli velice úspěšní. 
Daniel Masařík obsadil 1. místo, 
Dominik Frýda 3. místo a David 

Štěpánek byl čtvrtý. Dan Masařík 
zároveň obdržel i cenu nadějného 
mladého chemika Jirky Bělského, 
který byl vážně zraněn v létě roku 
2009 na skautském táboře při 
záchraně životů svých mladších 
kamarádů. Při bouřce ho zasáhla 
padající větev ze stromu a za 
několik dní v nemocnici zemřel.  
Přejeme klukům, aby je chemie 
stále bavila a prosadili se i v kraj-
ském kole této soutěže.

 
-Kateřina Bendová-

Nejlepší chemici v okrese

Karnevalový rej masek 
na tanvaldské sjezdovce zakončil 

letošní zimní sezónu
 V sobotu 9. března se na sjezdovce 
„Pionýrka“ sešlo bezmála 40 karneva-
lových masek na lyžích a snowboardu. 
Počasí bylo objednané na hodinu 
přesně, od 14:00 do cca 19:00 ustal 
déšť a karnevalové veselí mohlo začít 
a do večerních hodin pokračovat. Na 
svahu se proháněli „Včelí medvídci“, 
„Skřítek Dubáček“, „Čarodějnice“, 
„Spongebob“, „Minecraft“, „Kuchařka“, 
„Želvička“, „Klauni“, „Smajlík“, „Netopýr“, 
„Kočičky“ a řada dalších překrásných 
masek. Všichni, kdo si dali tu práci a 
dorazili v masce, měli sobotní jízdné 
na vleku zcela zdarma. Krom toho 

obdrželi sladkou koblihu z Maškova 
pekařství, dlouholetého sponzora 
sportovních a jiných akcí. Kramerova 
bouda na Protržené přehradě zase 
věnovala výborné borůvkové knedlíky a 
10 nejhezčích masek vyhrálo Maškovu 
vánočku. Sponzoři, děkujeme. Veliké 
poděkování patří všem, kdo se o letošní 
karneval a průběh celé zimní sezóny 
na sjezdovce a běžeckých tratích na 
Výšině podíleli. Přejme si, aby i ta příští 
zimní sezóna byla nakloněná lyžařům 
a Tanvalďáci tak mohli využívat zimní 
sportoviště, které se nachází na sídlišti.

Jana Tůmová

Sport, školství

Šumburští třeáci na návštěvě 
u babiček a dědečků

 Se zájmem a zvědavostí 
jsme přijali pozvání do Domova 
důchodců ve Velkých Hamrech, 
abychom si se starší generací 
zahráli společenské hry. Neodolali 
jsme a pochlubili se tím, co nás 
baví  - zpěvem, tancem a hrou na 
flétničky. Děti byly překvapeny, v 
jak příjemném prostředí senioři 
žijí. Protože jsme zvědaví a zví-
daví, trochu jsme při hrách babičky 
a dědečky vyzpovídali. 
Zde jsou pocity některých dětí:
„Hrozně moc se mi to líbilo, při-
padala jsem si, jako bych byla 
babičkou. Naučila jsem se chápat 
staré lidi a poznala, jak se cítí, jak 
to mají těžké. Dříve jsem nechá-

pala, jak moc pro ně znamená 
zdraví, ale teď už to vím. My mladí 
to nechápeme, protože se rychle 
uzdravíme, ale oni ne. Už nemají 
tak mladé kosti jako my.“ ( Anička 
Josífková).
„Zaujalo mě to, že se všichni usmí-
vali a hráli hry. Když jsme museli 
odejít, bylo to pro mě těžké, pro-
tože kdybych byla jimi, tak nevím, 
jak by mi bylo.“ ( Elča Černá)
Tato návštěva, která byla pro 
důchodce oživením a pro třeťáky 
sbíráním nových zkušeností, není 
poslední. Těšíme se na společnou 
výtvarnou dílnu a další akce!

3.B a Milena Šostková, Masarykova ZŠ

 Světla, kamera, akce!
I tak by se dal popsat začátek 
maturitního plesu Gymnázia 
Tanvald, který se konal v pátek 
15. února 2018. Ples byl přístupný 
i veřejnosti a ta zvládla vykoupit 
všech 660 míst a kompletně zapl-
nit sportovní halu v Tanvaldě. 
Hala se otevřela již v 19 hodin, 
ale vlastní ples byl zahájen až 
ve 20:30. Vystoupení obou tříd 
maturitního ročníku společné s 
dekorováním perfektně vykreslilo 
skutečnou cirkusovou atmosféru. 
Chyběl pouze cvičený slon nebo 

tygr. Po hodině a půl pak došlo k 
tomu nejdůležitějšímu – šerpování 
nastávajících maturantů. Tento 
bod programu byl určen hlavně 
pyšným příbuzným. 
No a zmínit se musíme o půlnoč-
ním představení. Také bylo všemi 
oceněno. Vy jste tam nebyli?
Dnes je už dlouho po plese, 
ale vzpomínky zůstanou. Všem 
ošerpovaným přejeme úspěšnou 
maturitu a škole další úspěšné 
plesy.

Oktáva

Foto Antonín Bělonožník
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INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ a osobní zkušenosti
 V minulém čísle zpravodaje jsme 
se krátce zmiňovali o přezkoušení 
dětí zapsaných do individuálního 
vzdělávání na Masarykově ZŠ a OA 
Tanvald. Tentokrát bychom vás rádi 
hlouběji seznámili s tímto způsobem 
vzdělávání. 
Mnoho lidí si klade otázku, co si za tímto 
dvouslovím - Individuální vzdělávání 
(dále jen IV) představovat. Někdy bývá 
IV nazýváno “domácím vzděláváním”, 
což bývá mnohdy zavádějící.
Můžete si klást otázky typu: Jak se děti 
mohou učit, když nechodí do školy? Jak 
to můžou zvládnout doma? Nechybí 
jim vrstevníci? Budou umět řešit různé 
situace, které nastávají v třídním kolek-
tivu? Jak zvládnou přechod na běžnou 
školu? Dokážou se zapojit? Budou mít 
dostatečné vědomosti a školní návyky? 
Protože mám s tímto způsobem vzdě-
lávání mnohaleté zkušenosti, ráda 
se pokusím vše přiblížit a zvu vás k 
nahlédnutí do tohoto tématu.
Poprvé jsem se s touto formou vzdělá-
vání setkala při svém studiu Montessori 
pedagogiky asi před jedenácti lety. 
Vzdělávaly si takto svoje vlastní děti 
dvě spoluúčastnice studia. Tehdy 
jsem si kladla podobné otázky a měla 
spoustu pochybností. Moje děti byly 
ještě v předškolním věku a sama jsem 
si takový způsob vzdělávání u svých 
dětí vůbec nedovedla představit. Čas 
plynul a moje postoje a názory na IV se 
začaly měnit. Několikrát jsem navštívila 
různé rodiny, kde se takto děti vzdělá-
valy a mohla jsem tak vidět jejich vývoj 
a posuny v domácím vzdělávání.
Celkově měly tyto děti velký vše-

obecný přehled, získávané informace 
se jim skvěle propojovaly a se svými 
vrstevníky se většina z nich scházela 
odpoledne na různých kroužcích a 
zájmových činnostech. Projevoval se u 
nich velký smysl pro odpovědnost. Pak 
přišel čas, kdy i můj nejstarší syn přešel 
po páté třídě do IV. Tehdy byl zapsán 
spolu s dalšími patnácti spolužáky na 
ZŠ Březové na Moravě. Celé 4 roky se 
tato skupina dětí z Jablonce nad Nisou 
a okolí scházela denně v budově školy, 
kde jim vyšla vstříc paní ředitelka a 
propůjčila jim potřebné prostory. Bylo 
to tehdy provizorní řešení nadšených 
rodičů, kteří to spolu se svými dětmi 
chtěli dělat jinak. Postupně se k nim 
během těchto 4 let přidávali další mladší 
spolužáci, včetně mojí dcery. Společně 
se svými dospěláckými pedagogickými 
i nepedagogickými průvodci pracovali, 
objevovali, diskutovali, bádali, vyjížděli 
do okolí a vyráželi na různé exkurze, 
poznávací výlety a organizovali různá 
společenská setkání. V začátcích jsem 
měla obavy, aby dětem něco neuniklo, 
nechyběly jim nějaké znalosti nebo 
vědomosti z klasického učiva, aby 
se dokázaly přeorientovat na běžnou 
střední školu… Čas ukázal, že obavy 
nebyly na místě. Všechny děti se v 
9. ročníku dostaly, kam chtěly a kam 
potřebovaly a nyní již na středních 
školách zvládají vše potřebné. Těmto 
dětem byla za jejich vědomé spolu-
práce dána důvěra ze strany rodičů i 
pedagogů a vyrostly z nich otevřené, 
samostatné a zodpovědné osobnosti 
s vlastním názorem. Po čtyřech letech 
se podařilo skupinu dětí 6. - 9. ročníku 

převést do denního studia na té samé 
škole a třída dál pokračuje v podobném 
stylu. Většina dětí si jiných přístupů 
a metod váží a chodí do školy i přes 
náročné období puberty celkem s chutí.
Toto jsou ukázky možností, jak se 
mohou děti v IV vzdělávat. Tedy buď 
samostatně v rodinách, což bývá 
většinou tam, kde je více sourozenců 
a jeden z rodičů je s nimi doma. Nebo 
může být jen jedno dítě v rodině a oba 
rodiče pracují z domova. Někdy má 
dítě nějaké zdravotní potíže a je pro 
něj vhodnější se vzdělávat v rodinném 
prostředí. Často se jedná o rodiny, kde 
rodiče pracovně vyjíždějí do zahraničí 
a putuje takto celá rodina. Nebo rodina 
bydlí na odlehlém místě a cesta do 
školy by byla natolik komplikovaná, 
že je výhodnější, aby se vzdělávalo v 
domácím prostředí. Schází se třeba 
jen pár dní v týdnu s nějakou skupinou 
dětí.
Další možností IV je, že rodiny spolu s 
dětmi preferují jiné přístupy a metody 
vzdělávání, ale protože takových škol 
není mnoho, zapíší rodiče své dítě do 
IV na nějakou základní školu, která 
umožňuje IV a jejich dítě navštěvuje 
denně nějakou soukromou nebo komu-
nitní školu či jinou dětskou skupinu 
v okolí jejich bydliště. Před pololetím 
a koncem školního roku navštíví 
školu, na které jsou zapsáni, a jsou 
přezkoušeni. Nyní se druhým rokem 
setkávám s rodinami a dětmi v IV, které 
se vzdělávají buď v domácím prostředí, 
nebo se scházejí v malých komunitních 
soukromých školách či jiných věkově 
smíšených skupinách. Děti se od sebe 

vzájemně učí, společně pracují na pro-
jektech a objevují se svými dospělými 
průvodci mnoho nového. Někdy je pro 
mne setkání s těmito dětmi velkým 
zážitkem a vždy si uvědomím, jak 
vysoký potenciál v dětech dřímá a jak 
může vykvést do překrásných výšin, 
ponechá-li se dítěti prostor, důvěra, 
jeho vlastní zodpovědnost v bezpeč-
ném a připraveném prostředí s jasnými 
hranicemi. Zatím jsem se nesetkala s 
rodinou, která by tuto možnost vzdě-
lávání nějakým způsobem zneužívala. 
Vždy pozoruji zodpovědný přístup u 
rodičů i dětí.
Ještě než se rodina rozhodne pro tako-
výto způsob vzdělávání, je na místě 
vše zodpovědně zvážit. Tato forma 
vzdělávání není pro každého. Je to 
otázka vědomého rozhodnutí dítěte a 
obou rodičů. Pokud jeden z rodičů má 
pochybnosti nebo nějakým způsobem 
nesouzní se způsobem vzdělávání 
dítěte, nastávají potíže a vše selhává. 
V případě IV je za vzdělání dítěte 
zodpovědný rodič spolu s dítětem, je 
tedy nutné, aby rodiče i dítě byly ve 
vzájemném souladu.
Velmi si vážím, že je nám i tento způsob 
vzdělávání umožněn. Je dobře, že si 
každý může vybrat, jaká forma vzdě-
lávání mu vyhovuje, a jít svou cestou. 
Děkuji všem, kteří tyto různé způsoby 
vzdělávání umožňují, podporují a také 
respektují.
Pokud vás něco v těchto řádcích zau-
jalo, více o IV se dočtete na stránkách 
Masarykovy ZŠ a OA.

Adéla Prašivková

Zimní Maškovy vánočky 
rozdány a snědeny

 Zimní závody do seriálu PBT jsou za 
námi. Proběhly dvoje běžecké závody, 
první za mrazivého lednového počasí, 
druhé za jarního počasí koncem února 
a mezi nimi se uskutečnily závody na 
sjezdovkách na tanvaldské sjezdovce. 
Po sečtení bodíků po podzimní a zimní 
části známe prozatímní vítěze: 
Benj. Anička Mašková, David Mikuš, 
kat. 2014 Terezka Bémová, Jirka 
Fejfar, kat. 2013 Anička Dohelská, 
Matyáš Mužíček, kat. 2012 Kristýna 
Pohořalá, Matěj Vokřínek, kat. 1. tř. 
Eliška Hůzlová, Jirka Dokulil, kat. 2. tř. 
Sofie Fejfarová, Petr Mužíček, kat. 3. tř. 
Zuzka Jodasová, Pavel Balaš, kat. 4. tř. 
Štěpánka Černá, Ondra Sova, kat. 5. tř. 

Daniela Peštová, Ota Kubín
Avšak vy ostatní…není nic ztraceno. 
PBT pokračuje, až roztaje sníh, čeká 
nás běh do vrchu tanvaldské sjezdovky, 
závody na in line a maratonský běh. 
Tady všude ještě můžete získávat body 
a pořadím pěkně zamíchat. Trénujte, 
sportujte a budeme se těšit na dalších 
závodech. 
Děkujeme sponzorům a partnerům 
PBT – Maškovo pekařství, fa Titan 
Multiplast, fa 4 Soft, Město Tanvald, 
děkujeme organizátorům – ZŠ Tanvald, 
Sportovní, SVČ a TJ Tanvald a tra-
dičně veliké díky patří pedagogům a 
rodičům…

Jana Tůmová

Super úspěchy na Českém poháru 
v Novém Městě na Moravě

 Po skončení poháru LK se starší 
děvčata pod vedením trenéra Petra 
Berana rozhodla zabojovat na závo-
dech v Novém Městě na Moravě. 
Holky podstoupily 3 denní soustředění 
na Jizerce a v pátek 1. 3. vyrazily na 
Český pohár a Hledání nových talentů 
do Nového Města… jejich první velké 
závody. V obrovské konkurenci bez-
mála 70, v některých kategoriích až 
80 závodnic z celé republiky i s mezi-
národní účastí se rozhodně neztratily. 
Martině Tůmové ve své kat. 2008 
chyběly asi 2 sekundy na třetí, čili 
výborné 4. místo, ve stejné kat. Amálka 
Nováková na 8. místě, Dáňa Peštová 
v kat. 2007 skončila na krásném 7. 

místě. Starší děvčata Zuzka Štejfová 
a Martina Harcubová též bojovaly, seč 
jim síly stačily, a závody si nesmírně 
užily. V neděli holky závodily v team 
sprintu dvojic, malým holkám Amálce 
Novákové a Martině Tůmové se poda-
řilo vyjet moc hezké 7. místo. Všechny 
holky si zaslouží obrovskou gratulaci 
a poděkování za super výkony. Bez 
tréninků a píle by to nešlo. Věřme, že 
to holky a možná i další oddílové kama-
rády „nakoplo“ a s vervou a chutí o to 
větší budou trénovat, aby v příští zimní 
sezóně skvělé úspěchy přinejmenším 
zopakovaly. Díky…

Jana Tůmová
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INZERCE

Společnost EUROTRADINGGROUP s.r.o. 
Firma se zabývá konstrukcí, výrobou a vývojem strojních

součástí a krbových kamen

Pracoviště:Josefův Důl, Dolní Maxov, 226 

Datum nástupu: 1. 4. 2019 Telefon:+ 420 608 967 387

Nabídka pracovních míst 

Nabízíme

Dlouhodobou perspektivu stabilního zaměstnání.

Motivační mzdové ohodnocení - úkolová mzda.

Odměnu za plnou docházku.

Příspěvek na životní pojištění.

Příspěvek na stravování.

Příspěvek na dopravu do zaměstnání.

Požadujeme

Spolehlivost.

Vyučení ve strojírenském oboru výhodou.

Pečlivost, manuální zručnost.

Flexibilitu.

Praxe vítána.

Své životopisy zasílejte na email: schejbal@etg-sro.cz

Svářeč krbových kamen (mzda od 30.000,- CZK )

Informace o pracovním místě

Svařování sestav krbových kamen a krbových vložek 
metodou MIG/MAG.
Svařování ve svařovacích přípravcích.
Svařování dle výkresové dokumentace.

Nabízíme

Získání svářečského průkazu.
Mzda:30 000 - 35 000 Kč/měs.

Počet míst:4
Úvazek:Plný
Vhodné i pro:OSVČ
Min. vzdělání:Vyučen

Brusič kovových dílců. ( mzda od 25.000,- CZK )

Informace o pracovním místě

Broušení a povrchová úprava kovových dílců pro výrobu 
krbových kamen a krbových vložek.
Broušení úhlovými bruskami.
Broušení vibračními bruskami.
Broušení ručními pásovými bruskami.

Mzda:20 000 - 25 000 Kč/měs.
Počet míst:2
Úvazek:Plný
Vhodné i pro:OSVČ
Min. vzdělání:Vyučen

Montáž krbových kamen - montážní dělník.            

(mzda od 25.000,-CZK)

Informace o pracovním místě

Montáž / kompletace krbových kamen.
Montáž podskupin krbových kamen(např. krbových 
dvířek,atd.)
Finální úprava, včetně kontroly kvality smontovaného 
výrobku. Balení finálního výrobku.
Kompletní sestavení dle předepsaných postupů montáže 
až do konečné podoby výrobku včetně zabalení. Vhodné i
pro ženy.

Mzda:25 000 - 27 000 Kč/měs.
Počet míst:3
Úvazek:Plný
Min. vzdělání:Vyučen

Lakýrník (mzda od 25.000,- CZK)

Informace o pracovním místě

Lakování dílců a sestav pro krbová kamna a krbové 
vložky.
Aplikovaná barva je bez rozpouštědel - vodou ředitelná.

Mzda:25 000 - 30 000 Kč/měs.
Počet míst:1
Úvazek:Plný

Min. vzdělání:Vyučen


