
Vydává MěÚ Tanvald 
XXXVII. ROČNÍK
Cena: 7 Kč

5
květen 2019

www.tanvald.cz Ohlédnutí za 1. koncertem THJ 2019
 V pátek 12.dubna 2019 proběhlo 
ve vestibulu kina Jas Járy Cimrmana 
slavnostní zahájení v pořadí již 63. 
Tanvaldského hudebního jara. 
V 18:30 byla otevřena výstava dět-
ských výtvarných prací na téma „Krásy 
divoké přírody“. Středisko volného 
času Tanvald vyhlašuje každoročně 
výtvarnou soutěž, které se účastní 
děti ze širokého okolí. Nejlepší práce 
jsou pak vystaveny v kině u příležitosti 
zahajovacího koncertu THJ. Vernisáž 
vždy obohatí vystoupení úspěšných 

žáků ZUŠ Tanvald, tentokrát obdi-
vuhodný výkon podalo saxofonové 
kvarteto. Jazzová hudba v jejich podání 
podtrhla atmosféru obrázků i plastik 
pozoruhodně ztvárněných rozličnými 
technikami.
Jako každoročně otevřeli festival svými 
proslovy starosta Tanvaldu Vladimír 
Vyhnálek a ředitel a dramaturg festivalu 
violoncellista Jan Páleníček.
Vyzdvihli nezbytnou spolupráci festiva-
lového výboru s radnicí a se sponzory 
a také zdůraznili jedinečnost a vysokou 

úroveň našeho festivalu, kterou zvýšil i 
loňský nákup koncertního křídla Petrof, 
jehož kvalita je nesrovnatelná s nástroji 
předešlými.
Letos jsme se o tom opět mohli pře-
svědčit na vlastní uši, když jsme se 
zaposlouchali do hry slovinského kla-
vírního tria Amael. Tito tři umělci jsou 
oceňováni po celém světě nejen jako 
komorní hráči, ale i jako sólisté. Jejich 
hra byla strhující a byla proto obecen-
stvem náležitě oceněna - tři přídavky 
celý dojem z koncertu korunovaly.
V Tanvaldě vystupují vždy špičkoví 
umělci, což je v tak malém městě jev 
velmi vzácný. Interpreti by však mohli 
hrát na zlaté struny bez odezvy, kdyby 
před sebou neměli vnímavé a citlivé 
publikum, které se umí do hudby hlu-
boko ponořit. I díky tomuto faktu si 
tanvaldští pořadatelé mohou dovolit 
předložit Tanvalďanům tento luxus.
Příští koncert se uskuteční v pátek 
26.dubna a vystoupí na něm Klavírní 
kvarteto Josefa Suka. Srdečně zvu, 
kromě báječného stabilního publika, i 
ty posluchače, kteří tvrdí, že klasické 
hudbě nerozumí. Věřte, nevěřte, rozu-
mět jí nemusíte, stačí, když se vám 
díky hudbě podaří vytěsnit z mozku 
tok myšlenek. Takže doporučuji: rozum 
zamkněte doma, ten nebudete potře-
bovat, protože mozek se vám naplní 
zvonivými tóny klavíru a zpěvnými 
melodiemi houslí, violy a violoncella.

-Libuše Vedralová-
Jan Páleníček a starosta Vladimír Vyhnálek při slavnostním zahájení THJ

Informace z Gymnázia Tanvald

Společenská rubrika

12

7

Pozvánka na THJ 4

Vzhledem k navýšení intenzity 
automobilového provozu v ulici 
Školní (přestěhování ZUŠ) dojde 
od 1. června 2019 ke změně 
dopravního značení:
- ulice Jiráskova bude 
jednosměrná ve směru od ul. 
Nemocniční
- ulice Školní bude jednosměrná 
v úseku od křižovatky s ulicí 
Komenského ve směru k ulici 
Nemocniční
- spodní úsek ulice Školní bude 
v úseku od ul. Nemocniční po 
č.p. 560 ulicí slepou.

-red-

Klavírní trio Amael

Talentové zkoušky
do sportovních tříd 

ZŠ Tanvald, Sportovní
Výběr děvčat a chlapců 5. tříd z oblasti 
Tanvaldska, kteří mají zájem v příštím 
školním roce 2019/20 navštěvovat na 
naší škole třídu s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy, se uskuteční v pon-
dělí 6. května 2019 od 9:00 hod. S 
sebou sportovní oblečení a obuv do 
sportovní haly. Těšíme se na Vás.

V pondělí 13. května 2019 
proběhnou pravidelné 

prodejní trhy na centrálním 
parkovišti.

Úprava silničního provozu v 
ulici Školní a v ulici Jiráskova

Do Kudowy Zdroje se jede ve čtvr-
tek 23. května. Odjezd v 6:30 hodin 
a cena zájezdu je 200 Kč.
Ve čtvrtek 13. června jedeme do 
Jelení Hory. Odjezd v 8 hodin, cena 
zájezdu 120 Kč.
Přihlášky v Infocentru Tanvald.

Z obsahu čísla
str.

Trojlístek – Masarykova ZŠ 2
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ZŠ Horní Tanvald
- „Šikovné ruce“ – soutěž ve zručnosti

 Tradiční soutěž „ Zlatá jehla a zlaté 
kladívko“, dnes pod názvem „Šikovné 
ruce“, proběhla v úterý 2. dubna 
2019 na ZŠ Liberecká 31 v Jablonci 
nad Nisou. Tvořivého dopoledne se 
zúčastnili i naši žáci z II. stupně ZŠ 
Údolí Kamenice z Horního Tanvaldu. 
V konkurenci s ostatními školami jsme 
obstáli velice dobře. Dívky získaly 1. a 
2. místo za vyšívanou květinovou brož, 
3. a 4. místo za výrobu korálkové bižu-
terie – náušnic s náramkem a vážku z 
korálků. Chlapci ukázali své dovednosti 
u ponku ve školní dílně, kde vyřezávali 
hlavolam z plastu a obráběli kovový 
otvírák na víčka. Odměnou za vyna-
ložené úsilí jim bylo 4. místo. Všichni 
soutěžící odcházeli domů s dobrým 
pocitem z vlastní vykonané práce a pří-
jemně stráveného dopoledne. Chlapci 
i děvčata se opět těší na další ročník 
soutěže zručnosti, kde se budou snažit 

dosáhnout ještě lepších výsledků. 
Děkujeme pořádající škole v Jablonci 
n/N za přípravu zajímavých soutěžních 
úkolů, organizaci i chutné občerstvení.

-J. Hýsková-

 Týden od 11. do 15. března nám 
v kalendáři připomínal, proč se lidé 
občas neskromně nazývají "pány 
tvorstva". My z Masarykovy školy na 
šumburském kopci jsme si Týden 
mozku připomněli dalším projektem. 
Celých pět dní naše vyučování prolí-
naly aktivity, kterými jsme procvičovali 

a občas i "zašmodrchali" mozkové 
závity.  Projekt v pátek vyvrcholil osmi 
dílničkami, kde si děti mohly vybrat, 
zda budou luštit hlavolamy, trénovat 
postřeh a paměť, hrát logické deskové 
hry, zkoumat a dělat pokusy...

-Šumburáci + MŠ-

Týden mozku
na Šumburku

Masarykova ZŠ TANVALD, 
odloučené pracoviště 

ŠUMBURK, Raisova 333

Slavnostní zápis žáků do 1. tříd 
základních škol v Tanvaldě

Trojlístek - Masarykova ZŠ
a OA Tanvald, Školní 416

 Od září 2019 nově otevíráme 
pro rodiče a děti se zájmem o 
inovativní způsob výuky třídu se 
sloučenými ročníky (1., 2., 3. třída 
dohromady).

Přihlašovat se do této třídy je 
možné od dubna 2019.
• Děti se budou scházet v nově 
rekonstruovaném prostoru budovy 
Masarykovy ZŠ.
• Prostor pro výuku bude vybaven 
pomůckami a členěn na pracovní 
koutky pro individuální práci.

• Respektování tempa jednotli-
vých dětí.
• Individuální plánování práce.
• Slovní hodnocení a vedení dětí 
k vlastnímu sebehodnocení.
• Zodpovědnost, samostatnost a 
spolupráce.
• Projekty a propojování 
předmětů.
• Studium v přírodě.
• Učitel = průvodce. 
Pro přihlášení a bližší informace 
kontaktujte vedení školy tel.770 
689 335 (www.mzsaoatanvald.cz).

PŘIJÍMÁME NOVÉ ŽÁKY
Jsme školou rodinného typu pro děti 1. - 5. ročníku:
- kde je malý počet dětí ve třídách
- kde je klidné a pohodové prostředí
- kde k dětem přistupujeme individuálně s ohledem na jejich potřeby
- kde vyučujeme s pomůckami pro individuální práci
- kde probíhají různé projekty třídní i celoškolní
- kde s dětmi a rodiči komunikujeme
- kde jsme otevřeni k podnětům od dětí, rodičů i veřejnosti, ke spolupráci a řešení 
problémů

Součástí školy je školní družina a jídelna, tělocvična, školní hřiště a zahrada.
Dopravní dostupnost, vlak i autobus cca 5 minut.
Bližší informace u p. ředitelky Mgr. Jany Duňkové, 

770 689 335, www.mzsaoatanvald.cz
 Na začátku dubna proběhl zápis 
do prvních tříd v ZŠ Sportovní na 
Výšině a v budovách Masarykovy 
základní školy  i na Šumburku. 

Budoucím prvňáčkům přejeme, 
aby se jim v tanvaldských školách 
líbilo.

-red-

Foto Antonín Bělonožník
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Ohlédnutí za Nocí s Andersenem 2019
 Z 29.3. na 30.3.2019 se v naší 
knihovně uskutečnil již 12. ročník 
celostátní akce Noc s Andersenem, 
kterou vyhlašuje a zaštiťuje Skip ČR. 
Zúčastnilo se jej 10 dětí, 2 knihovnice 
a 2 pomocnice z řad již odrostlých 
Andersenů. Letošní noc se nesla v 
duchu včel opravdových i těch pohád-
kových. Na úvod jsme si přečetli knihu: 
Včelikář, aneb, Mravenci nemají o 
opylování vskutku ani ponětí! Stavarice 
Michaela. Než děti mohly v soutěžích 
zachraňovat úl a hledat rozlítané 
včelky, posilnily se výbornou pizzou. 
Překvapením pro ně byla návštěva 
včelaře pana Petra Haby, který si na 
setkání s dětmi přinesl malý úl a vše, 
co správný včelař ke své práci potře-
buje. Celou hodinu poutavě vyprávěl o 
životě včel. Děti ho přerušovaly častými 
dotazy a byly nadšené, že si mohly na 
spoustu věcí sáhnout a vyzkoušet si je. 
Na závěr obdržely ještě pexesa, oma-
lovánky a balonky od Českého svazu 
včelařů. 
Naše dvě pomocnice se mezitím 
přeměnily ve včelky a provázely děti 
rozdělené do dvou skupin všemi úkoly, 
které si na ně samy vymyslely. Děti 
si tak prošly jednotlivými profesemi, 
které včelky zastávají během života 
v úle. Jako čističky zametaly svůj úl. 
Jako stavitelky si v kvízu ověřovaly 
získané znalosti a sestavovaly puzzle. 
Coby krmičky přenášely brčky pylová 
zrnka z květu do košíčků. Strážkyně 
vyřazovaly zpod úlu všechny škůdce 
včel. Jako létavky pak hledaly květiny a 
stromy, které jim dávají hodně nektaru. 
Nakonec jim ještě zbývalo v poslední 
soutěži získat včelí královnu za správně 
zodpovězenou otázku: Co dávají včely 
lidem? Společné úsilí se podařilo a 
do opravených úlů děti vrátily včelky 

i s královnami. Za to jim naše „velké“ 
včelky přinesly dárečky. A protože 
se blížila půlnoc, děti se zavrtaly do 
svých spacáků a za poslechu Skřítka 
Medovníčka pomalu usínaly.
Druhý den se nesl v duchu jarní dílničky. 
Ale než k ní došlo, posilnili se všichni 
výbornými buchtami od maminek. 
Pak již nastalo tvořivé hemžení. Děti 
si osely a ozdobily kelímky, vyrobily si 
zapichovátko z včelího vosku a z papí-
rových roliček stojánek dle své fantazie. 
Zbytek času, než si je rodiče vyzvedli, 
vyplnily hraním společenských her a 
čtením knih z našeho fondu.
Již nyní plánujeme a těšíme se na 
další ročník Noci s Andersenem. 
Chtěli bychom poděkovat vedení 
města Tanvaldu za finanční příspěvek 
na konání celé akce, našim dvěma 
pomocnicím Katce Hejdukové a Bětce 
Zeidlerové, které soutěže vymýšlely 
a pomáhaly, panu Petru Habovi z 
Českého svazu včelařů za působivou 
besedu a maminkám za výborné 
buchty ke snídani.
Fotografie si můžete prohlédnout ve 
fotogalerii na našich internetových 
stránkách https://www.tanvald.cz/kul-
turaasport/mestskaknihovnatanvald/
fotogalerie.html  nebo ve vstupní části 
knihovny na nástěnce.

VS

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY V TANVALDĚ
 Akademie pro seniory nabízí tan-
valdským seniorům odborné studium 
v uměleckých oborech - hudebním, 
výtvarném a tanečním.
Navštěvovat mohou:
Hudební obor: 
hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu
hra na kytaru, elektrickou kytaru, baso-
vou kytaru
hra na saxofon, hra na klarinet
hra na housle
hra na violoncello
hra na klavír
Pěvecký komorní “sbor” seniorů - 
zaměření na lidové písně, písně blízké 
jejich věku
Dějiny hudby, hudební teorie - výuka 
doplňující individuální výuku, setkávání 
všech, kteří se učí na nástroj nebo 
zpívají
Výtvarný obor - výuka bude zaměřena 
především na kresbu
Taneční obor - dle zájmu je možné 
se zaměřit na klasický a lidový tanec, 
popř. současný tanec
V rámci studia mohou studenti po 
domluvě s vyučujícím samostatně 
navrhovat směr výuky, obsah výuky i 

četnost výuky.
Pro koho je studium určeno?
Ke vzdělávání se mohou přihlásit seni-
orky a senioři, kteří mají chuť a čas se 
aktivně věnovat umělecké činnosti na 
neprofesionální úrovni. Na Akademii 
se nekonají žádné přijímací zkoušky 
a jediným kritériem přijetí je zájem o 
uměleckou činnost pod vedením uči-
telů ZUŠ.
Podmínkou přijetí ke studiu je tedy 
zájem o vzdělávání a dosažení senior-
ského věku.
Občané, kteří se pohybují na hranici 
seniorského věku, ale ještě nemají 
přiznaný starobní důchod (např. neza-
městnaní, kteří čekají na důchod) mají 
v případě dostatečných kapacitních 
možností se v Akademii vzdělávat jako 
kategorie “55+”. Studium je otevřeno i 
pro držitele průkazů ZTP.
Studium organizuje ZUŠ Tanvald.
Jak studium probíhá?
Vzdělávání se obvykle realizuje 
jednou týdně v celkovém rozsahu šesti 
semestrů ( tři roky ). Účastník studia, 
který po třech letech splní stanovené 
podmínky, se stane absolventem I. 

stupně a je mu vydán certifikát na 
slavnostní promoci. Po skončení studia 
má možnost pokračovat ve vzdělávání 
ve II. stupni.
Vzdělávání probíhá formou přizpůsobe-
ných individuálních nebo skupinových 
výuk, přednášek, cvičení, seminářů, 
koncertů, rozdělených do pololetních 
částí (zimních a letních semestrů). V 
průběhu vzdělávání nejsou studenti 
hodnoceni a semestry nekončí žádnou 
zkouškou (posluchači Akademie nestu-
dují podle zákona č.111/1998 Sb. o 
vysokých školách).
Studium je zahájeno imatrikulací, 
na které se zájemci stávají studenty 
Akademie, získávají index, domlouvají 
si konkrétní rozvrh.
Vyučování probíhá v budovách ZUŠ 
Tanvald: Hudební obor - Školní 351, 
Taneční a výtvarný obor - Komenského 
301, a to převážně v dopoledních 
hodinách. Výjimečně lze studium orga-
nizovat i ve večerních hodinách.
Vzdělávání bude zahájeno v říjnu 2019.
Kolik vzdělávání stojí?
Náklady na vzdělávání hradí Liberecký 
kraj a město Tanvald, spoluúčast 

seniorů činí 100 Kč/měsíc.
Jak je možné se přihlásit?
Přihlášku ke studiu získáte v obou 
budovách ZUŠ (Hudební obor -Školní 
351, Výtvarný a taneční obor - 
Komenského 301, Tanvald ), nebo si 
můžete přihlášku stáhnout a vytisknout 
na www.zustanvald.cz.
Ručně vyplněnou přihlášku je zapo-
třebí donést nebo zaslat na adresu 
ředitelství školy - Školní 351, 468 41 
Tanvald.
Vyrozumění o přijetí dostanete poštou 
nebo elektronickou poštou, pokud ji 
používáte.
Kapacita výuky je z pochopitelných 
důvodů omezena.
Bližší informace o studiu získáte v 
ředitelně školy, u jednotlivých vyu-
čujících nebo na webových strán-
kách www.zustanvald.cz.

Pronajmu
prostor k podnikání cca 50m2
s výlohou v centru Tanvaldu

na Krkonošské ulici.
Volné od 1. 7. 2019

Tel.: 773 109 187

INZERCE
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Pozvánka na 3. koncert THJ
Pocta Bohuslavu Martinů 

(60 let od úmrtí)
Vzpomínka na Borise Rösnera

 3. koncert se uskuteční v pátek 10. 
května 2019 od 19:00 hod. v tanvald-
ském kině a ponese název: „Nevěřím 
na stárnutí aneb Svět je báječné místo 
k narození II“.
Na komponovaném pásmu hudby a 
poetických textů o lásce, která stářím 
nekončí, se bude podílet Ensemble 
Martinů a herec Jan Šťastný.
Tento komponovaný pořad vznikl v r. 
2002 původně pro jeden večer. Důvod 
byl prostý: autor scénáře Miloslav 
Kučera (divadelní režisér, dramaturg, 
scenárista) se dožil šedesáti let a 
zároveň po dvou volebních obdobích 
se chtěl rozloučit s přáteli v poslanecké 
sněmovně. Přítomným, kterými byli 
nejen politici, se pořad líbil, takže pře-
svědčili vedoucího Ensemble Martinů 
M. Matějku, že by se měl pořad reprí-
zovat. V takovém případě však autor 
chtěl, aby recitátorem byl renomovaný 
umělec. Podařilo se mu získat Borise 
Rösnera, který tomu všemu vtiskl 
další novou hodnotu. Pořad měl svoje 

nadšené diváky např. na Smetanově 
Litomyšli nebo na festivalu Doteky 
hudby a poezie. To autora přivedlo na 
myšlenku připravit jeho volné pokra-
čování. Bohužel, na jaře r. 2006 nás 
B. Rösner navždy opustil. Autor se 
proto rozhodl věnovat chystaný druhý 
díl nejenom svým pětašedesátým 
narozeninám, ale především Borisově 
památce.
Na koncertě zazní skladby Maurice 
Ravela, Evžena Zámečníka, Fryderika 
Chopina, Bohuslava Martinů, Franze 
Dopplera, Jacquese Iberta, Miroslava 
Kubičky a Otmara Máchy v podání 
Ensemble Martinů, jehož nástrojové 
složení je neobvyklé (flétna, housle, 
violoncello a klavír). 
Verše Václava Hraběte, Jiřího Šotoly, 
Jaroslava Seiferta, Miloše Macourka, 
Josefa Hanzlíka, Jevgenije Jevtušenka 
a Pabla Nerudy přednese Jan Šťastný.

Mgr. Libuše Vedralová

Pozvánka na 4. koncert THJ
Pocta Eduardu Treglerovi 

(1868-1932)
(český varhaník, hudební 

skladatel a pedagog)
 4. koncert se bude konat v pátek 
24. května od 19:00 hodin v kostele 
sv. Františka z Assisi v rámci Noci 
kostelů. Jak už napovídá místo konání, 
můžeme se těšit na varhany, za které 
zasedne polský varhaník Roman 
Perucki, kterého jsme mohli slyšet již v 
r. 2014. Tentokrát s ním přijede flétnista 
Łukasz Długosz. Oba umělci patří mezi 
prominentní interprety současnosti.
Roman Perucki je hlavním varhaníkem 
katedrály Gdaňsk Oliwa. Vedle své 
interpretační a pedagogické činnosti 
zastává místo ředitele Baltského filhar-
monického orchestru, je prezidentem 
společnosti „Musica sacra“ a společ-
nosti „Přátelé katedrály Gdaňsk Oliwa“. 
Významně se podílel na tvorbě nových 
varhan v Gdaňsku a okolí.
Do dnešního dne hrál více než 2 500 
varhanních koncertů. Vystupoval po 
celé Evropě, Rusku, Japonsku, Číně, 
Mexiku, USA a Austrálii. Hrál na 
významných pódiích koncertních sálů a 
katedrál po celém světě – např. v Notre 
Dame v Paříži nebo v Mariinském diva-
dle v Petrohradě.

Flétnista Łukasz Długosz po studiích 
v Polsku absolvoval studium sólové 
flétny na Hudební a divadelní vysoké 
škole v Mnichově i mistrovská studia 
na Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse v Paříži. 
Vystupuje jako sólista a komorní hráč 
v Polsku i v zahraničí, např. ve Vídni, 
v Berlíně, v Mnichově. Spolupracoval 
s takovými dirigentskými veličinami, 
jakými jsou Zubin Mehta nebo James 
Levin. Několikrát měl vzácnou příleži-
tost hrát Koncert pro flétnu a orchestr 
Krzysztofa Pendereckého pod vede-
ním samotného autora.
Łukasz Długosz natáčel mnohokrát pro 
rozhlas a televizi v Polsku i v zahraničí, 
jeho nahrávky byly vysoko vyzdviho-
vány polskou i evropskou odbornou kri-
tikou a získal za ně celou řadu ocenění. 
Jeho nahrávky zahrnují také přímé pře-
nosy významných evropských stanic, 
např. BBC nebo Radio France.

Mgr. Libuše Vedralová

63. ročník Tanvaldského hudebního jara 2019 Základní umělecká 
škola Tanvald

 Stejně jako článek v minulém čísle 
zpravodaje, tak i tento začínám zmín-
kou o Soutěži základních uměleckých 
ČR, která je každoročně vyhlašovaná 
MŠMT ČR, letos v komorní hře s převa-
hou dechových a smyčcových nástrojů. 
Soutěžilo se i ve hře na akordeon a 
elektronické klávesové nástroje, ale 
tam jsme své zástupce neměli. O 
tom, jak jsme byli úspěšní v okresních 
kolech, jsem vás již informovala. Ale 
jak se našim dětem vedlo v kolech 
krajských? 
Jako první vyjely do České Lípy tři 
dechové komorní soubory. Dvěma se 
podařilo získat 2. místo - Trio “MAM” 
( Harcubová Martina, Krejčová Anna, 
Harcubová Magdalena) a Kvintet 
( Strnadová Viktorie, Balatková Nikola, 
Neumannová Aneta, Kolátorová 
Amálie, Bláhová Barbora ). Malé trio 
ve složení Michaela Schořovská, 
Josefa Šulcová a Magdalena 
Harcubová obsadilo dokonce 1.místo. 
Je to opravdu skvělý výsledek a jsme 
na něj právem pyšní.
Další na řadě bylo krajské kolo komorní 
hry smyčců, které se konalo v Semilech. 
Tam jsme měli pouze jednoho zástupce 
a to Komorní kvarteto ve složení 
Strnadová Viktorie, Prašivková Anna, 
Černý Jonáš a Ducháčková Iveta. 
Konkurence byla opět veliká, a tak 
1. místo opravdu zaslouží náš obdiv. 
K prvnímu místu patří ještě Zvláštní 
uznání za interpretaci barokních skla-
deb, ale hlavně dodatek - náhradník do 
ústředního kola. Tento malý dovětek 
dokáže to první místo až neuvěřitelně 
povznést ještě o kousek výš nad 
ostatní první místa. Ovšem přináší to i 
napětí, jestli se nakonec naše Komorní 
kvarteto do Jindřichova Hradce, kde se 
ústřední kolo koná, podívá, nebo ne. 
My samozřejmě po zkušenostech z 
předešlých let pevně doufáme, že ano.
Jistě vám nemusím dlouze popisovat, 
jak velkou radost ze všech umístění v 
soutěžích máme. Ještě více si úspěchu 
ceníme, když víme, kolik úsilí a práce 
navíc je to stálo. Komorní hra je krásná 
v tom, že nehrajete sám, že radost z 
hudby sdílíte s někým dalším. Ovšem 
na druhou stranu je daleko těžší co 
do souhry, ladění, intonace, rytmu, 
vnímání druhého, interpretaci skladby 

atd. Pokud si hráči rozumí, hrají spolu 
rádi a baví je to, pak je to radost. Zcela 
evidentně to naše děti spolu bavilo. 
A nejen je samé, ale i jejich vyuču-
jící, bez kterých by tohoto úspěchu 
těžko dosáhly. A kteří to jsou? Šárka 
Kourková, Iveta Růtová, ALeš Filip, 
Jitka Poznarová a Jana Hanischová. 
Kolik energie, času, nervů i radosti 
do společné práce vložili, aby dosáhli 
opravdu krásných výsledků, ví jen oni 
sami. My jim za to moc děkujeme a 
samozřejmě moc gratulujeme. 
A co nás čeká v nejbližší době?
Úterý 7.5. - “Pojďte, děti, budeme si 
hrát…” - přivítáme u nás tanvaldské 
předškoláčky a strávíme s nimi dopo-
ledne, kdy si vyzkouší, jak to u nás 
“chodí”. Navštíví výtvarný obor, kde si 
zkusí něco vyrobit. V tanečním oboru 
uvidí naše tanečníky, ale také se sami 
do tance zapojí. A v hudebním oboru 
je čeká malý koncert, na kterém se 
hravou formou seznámí s hudebními 
nástroji a vůbec se vším, co se u nás 
ve škole učí …
Čtvrtek 9.5. - Vystoupení tanečního 
oboru v Domově důchodců ve Velkých 
Hamrech
Neděle 12.5. - naši žáci, kteří bydlí v 
Desné, zahrají, zazpívají a zatančí na 
Dni matek v Kulturním domě Sklář v 
Desné
Čtvrtek 23.5. - Koncert Big Bandu ZUŠ 
Tanvald Kino Jas Tanvald, 18.00
Úterý 28.5. - Žákovský koncert - 
Koncertní sál ZUŠ, 17.00
Pondělí 27.5. - Závěrečné představení 
tanečního oboru Kino Jas Tanvald, 
18.00
Úterý 4.6. - Koncert žáků ZUŠ Tanvald 
- Zámeček Smržovka, 17.00
Čtvrtek 6.6. - Závěrečný koncert 
hudebního oboru Kino Jas Tanvald, 
17.30. V první části uslyšíte sólově nej-
lepší žáky HO, ve druhé části poprvé 
zahrajeme operku Z.Svěráka a J.Uhlíře 
- Červená Karkulka, dále vystoupí 
komorní soubory a Big Band
Pátek 7.6. - Výchovný koncert pro 
základní školy v Tanvaldě - Kino Jas 
Tanvald

Petra Jedličková Šimůnková

Komorní kvarteto ZUŠ Tanvald získalo první cenu.
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 Koncem března jsme na sportovce 
zakončili letošní školní běžkování. 
Na svůj závěrečný výlet na běžkách 
se šesťáci vydali v pátek 22. března, 
týden na to pak 20 zájemců z osmi-
ček a devítek. Cílem byly, jak jinak, 
naše Jizerky. Jarní slunečné počasí, 
upravená magistrála, sníh nebyl úplně 
nejrychlejší, ale na jaře je s tím třeba 

počítat. Šesťáci přejeli na lyžích z 
Kořenova přes Jizerku, Protrženou 
přehradu do Desné a pěšky zpět do 
Tanvaldu. Starší žáci si výlet prodloužili 
o Knajpu a odtud Mořskou cestou do 
Josefodolu, vlakem zpět do Tanvaldu. 
Tímto jsme důstojně završili lyžařskou 
školní sezónu, byla parádní. SKOL!

Jana Tůmová

SKOL!Zprávičky ze školek

Turnaj ve vybíjené kategorie 
OPEN na tanvaldské sportovce

 Po roce se opět konala soutěž v 
recitaci pro 1. stupeň ZŠ mezi okolními 
školami. Letošní patronát nad soutěží 
převzala naše škola a netradičně jsme 
soutěž přesunuli do malé tělocvičny 
z důvodu většího počtu soutěžících a 
hostů, což nás velice potěšilo.
Letošního 3. ročníku se účastnilo 5 
škol. Navštívily nás základní školy z 
Vysokého nad Jizerou, Velkých Hamrů, 
Masarykova škola a děti ze Šumburku. 
Celkem soutěžilo 31 statečných dětí, 
které se dokázaly výborně poprat s 
trémou před velkým publikem.
Velké díky patří p. učitelce Janě 
Tůmové za celkovou přípravu. Díky ní 
se z tělocvičny stala útulná a příjemná 
místnost vhodná pro poezii. Děkujeme 
samozřejmě i vedení školy za podporu v 
organizaci této soutěže.

Poděkování patří též porotě, která se 
skládala z učitelů všech okolních sou-
těžících škol, a všem ostatním učitelům 
a dospělým, kteří se na této akci nějak 
podíleli.
Pořádání příštího ročníku se ujala ZŠ z 
Vysokého nad Jizerou. Společnou písní 
jsme se všichni rozloučili a plní dojmů 
jsme se rozešli do svých domovů.
Závěrem gratulujeme vítězům a všem 
zúčastněným. Nejlepšími recitátory 
a zlatou medaili tak v kat. 1. tříd zís-
kala Natálka Tollarová, v kat. 2. – 3. 
tříd zlatou medaili obdrželi Terezka 
Rydvalová a Vašík Týl - všichni ze spor-
tovky, kategorie 4. – 5. tříd patřila žákům 
ze Šumburku, zvítězil Lukáš Petříček a 
Ondra Vajdík. 

Ladislav Ouhrabka

 V měsíci březnu se všechny mateř-
ské školy zúčastnily výtvarné soutěže 
pořádané SVČ „Krásy divoké přírody“ 
a nyní čekají na vyhodnocení svých 
výtvorů. Děti z MŠ U Školky vyráběly 
ve SVČ sluníčko z keramické hlíny, 
které dokončí na „tatínkovských díl-
nách“a věnují ho svým maminkám. 
Děti z MŠ Wolkerova si připravily pro 
babičky k MDŽ vystoupení plné krás-
ných písniček a básniček. Předškoláci 
ze všech MŠ Tanvaldu byly pozvaní 
na návštěvu1.tříd ZŠ Masarykova i 
Sportovní s dopoledním i odpoledním 
programem. Zkoušku „nanečisto“ 
všechny děti úspěšně zvládly a těší 

se do první třídy. Všem učitelkám ZŠ 
děkujeme za dvě skvěle připravená 
dopoledne pro budoucí školáky. Děti 
z MŠ na Šumburku se rozloučily se 
zimou výrobou Morany a jejím vhoze-
ním do řeky. Na divadelní představení 
„Pohádka z pařezové chaloupky 
Křemílka a Vochmůrky“ se zašly děti 
z tanvaldských školek podívat do kina 
Jas.
Jménem celého kolektivu učitelek a 
paní ředitelky srdečně zveme všechny 
rodiče s dětmi do MŠ k zápisu, který 
se bude konat 6. 5. 2019 od 10.00 do 
14.00 v MŠ Radniční.

Poezie na ZŠ Sportovní
 Ve středu 10. 4. uspořádala naše 
škola turnaj ve vybíjené kat. OPEN 
( smíšená družstva dívek a chlapců 
do 5. tříd). Zúčastnily se týmy ze 4 
okolních škol – ZŠ Zásada, ZŠ Desná, 
ZŠ Lučany a žáci z naší sportovky. 
Děti bojovaly s chutí a vervou, některé 
souboje byly hodně napínavé. A jak to 
všechno dopadlo? Na čtvrtém místě 
skončili žáci ze Zásady, kterým se 

u nás velmi líbilo, hlavně obrovská 
sportovní hala. Na bronzovou příčku 
dosáhli žáci z Lučan. A v závěrečném 
derby Tanvald versus Desná zvítězili 
v prodloužení naši borci. Měli jsme 
radost o to větší. Vítězové, tj. naši žáci, 
postupují do okresního kola 15. 4. do 
Jablonce nad Nisou. Držme jim palce.

Jana Tůmová

Dodatečný vánoční pozdrav 
od Karla Theodora Körnera

 V průběhu roků 2005-2010 děti ze 
Základní školy Údolí Kamenice, ve 
spolupráci s Městem Tanvald a LKÚ 
–Program Podpory ochrany přírody a 
krajiny, zrevitalizovaly vlastními silami 
okolí dříve zdevastovaného pomníku 
K.T. Körnera v okolí Tanvaldského 
Honvardu. Pravidelně se o tuto část 
lokality starají, uhrabují listí, čistí okolní 
přírodu a zajištují odvoz drobného 

odpadu z odpadkového koše.
Smutné bylo naše společné jarní pro-
buzení nad tím, že vánoční pohodu u 
někoho doma ozdobily dva vánoční 
stromky z upraveného okolí pomníku. 
Ten, u koho vánoční stromky svítily, by 
se měl nad svým jednáním zamyslet.

Za ZŠ Údolí Kamenice
Synovcová Zdenka – zastupitelka města
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
dne 27.03.2019 

*RM souhlasí se zřízením věcného břemene ve 
prospěch Teplárenství Tanvald s.r.o., se sídlem 
Pod Špičákem 546, Tanvald, které bude spočí-
vat v právu vedení a provozování topného kaná-
lu s horkovodním potrubím na části pozemkové 
parcely č. 375/126 v katastrálním území Tan-
vald v rozsahu geometrického plánu č. 1763-
13/2019 ze dne 27.02.2019  a v právu vstupu a 
vjezdu na pozemek za účelem výměny, údržby 
a oprav topného kanálu s horkovodním potru-
bím, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 
ve výši 1.800 Kč.
*RM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti 
mezi městem Tanvald a Českou telekomuni-
kační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 
2681/6, Praha 3 – Žižkov, týkající se  umís-
tění stavby pod označením „16010-041123, 
VDSL1819_C_L_TANV5_MET“, v jejímž rám-
ci bude na části pozemkové parcely č. 1964 
(ostatní plocha – silnice) v katastrálním území 
Tanvald umístěno podzemní komunikační vede-
ní veřejné komunikační sítě, kabelová komora a 
síťový rozvaděč, dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu o provedení vynucené 
překládky části zařízení a podzemního vedení 
veřejné komunikační sítě mezi městem Tan-
vald a firmou Nej.cz s.r.o. se sídlem Kaplanova 
2252/8 Chodov, 148 00 Praha 4 podle předlo-
ženého návrhu.
*RM rozhodla vyřadit: 
1/ likvidací majetek umístěný v kině JAS:  inv. 
č. 334035/1 – velkoplošný videoprojektor,  
inv. č. 323031/4 -  kazetový přehrávač, inv. č. 
323043/1 – zesilovač, inv. č. 323043/2 – mixáž-
ní pult, inv. č. 323043/3,4,5 –  3 výkonné zesi-
lovače,  inv. č. 323031/3 CD přehrávač, inv. č. 
323033/4 – DVD přehrávač   a lampa do videa 
bez inv. č. v celkové hodnotě 496.648,52 Kč;
2/ prodejem příspěvkové organizaci Gymná-
zium Tanvald se sídlem Školní 315, Tanvald 
majetek inv. č. 323020/2 - videorekordér PA-
NASONIC za kupní cenu 1 Kč a inv. č. 323033/1 
- videorecordér  JVC HR S6600 za kupní cenu 
1 Kč.
*RM na základě vydaného a zveřejněného zá-
měru rozhodla přenechat pozemky:
- část pozemkové parcely č. 663/1 (trvalý travní 
porost) o výměře 1292 m2,
- pozemkovou parcelu č. 663/2 (trvalý travní po-
rost) o výměře 487 m2,
- část pozemkové parcely č. 623/1 (trvalý travní 

porost) o výměře 1886 m2.
vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou 
panu K. jako zemědělský pacht.
*RM schvaluje pořízení 24 ks nádob na tříděný 
odpad do budov MěÚ Tanvald v celkové ceně 
60.000 Kč a pořízení archivačních regálů do bu-
dovy čp. 359  v celkové ceně 100.000 Kč a roz-
hodla provést rozpočtové opatření č 10/2019:
*RM souhlasí s předáním obalu na koncertní 
křídlo August Förster, inv. č. 714022/1v pořizo-
vací ceně 8.600 Kč Základní umělecké škole 
Tanvald, příspěvková organizace, Školní 351, 
Tanvald k hospodaření.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
11/2019:
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
příjmy z finančního vypořádání 2018 s kapitolou 
VPS SR                                   149.655, 48 Kč
FINANCOVÁNÍ               - 149.655,48 Kč 
*RM schvaluje  smlouvu s názvem „Smlouva o 
zajištění mimozáručního a pozáručního servisu 
č.01/APE/XY“  mezi firmou APEX spol. s r.o. se 
sídlem Jesenice u Prahy a městem Tanvald dle 
předloženého návrhu.
*RM souhlasí s pokácením 1 ks jasanu nachá-
zejícího se na pozemkové parcele č. 627/1 v 
katastrálním území Tanvald, dle předloženého 
návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo 
bude použito pro potřeby města nebo prodáno 
dle platného ceníku.
*RM schvaluje uzavření:
1) Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi 
městem Tanvald a obcí Kořenov dle předlože-
ného návrhu. 
2) Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi 
městem Tanvald a městem Desná dle předlože-
ného návrhu.
3) Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi 
městem Tanvald a městem Harrachov dle před-
loženého návrhu.
4) Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi 
městem Tanvald a obcí Albrechtice v Jizerských 
horách dle předloženého návrhu.
*RM:
a) schvaluje v souladu s ustanoveními vyhlášky 
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek, v platném znění, roční účetní závěrku 
a výsledek hospodaření za rok 2018

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne 
13.03.2019 

*RM projednala zprávu odboru rozvoje a KV 
k žádosti o úpravu cesty k objektu č.p. 315, ul. 
Pod Špičákem, Tanvald, konstatuje, že nena-
vrhuje žádnou úpravu komunikace, a rozhodla 
ponechat současný stav.
*RM rozhodla budovu Nemocniční 339, Ta-
nvald (bývalá ZUŠ) žadateli Romany art 
workshop, z.s., Tanvald nepronajmout.
*RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene ve prospěch Gas-
Net s.r.o., se sídlem Klíšská 940/46, Klíše, Ústí 
nad Labem podle předloženého návrhu Dodat-
ku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene č. 7700100080_3/BVB ze 
dne 02.08.2018 týkající se stavby plynárenské-
ho zařízení „REKO SKAO Tanvald, číslo stavby 
7700100080 (anodové uzemnění) na části po-
zemkových parcel č. 781/1, č. 786/5, č. 1867/1 a 
č. 1863/1 v katastrálním území Tanvald;
2/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene č. 7700100080_3/
BVB ze dne 02.08.2018 týkající se stavby ply-
nárenského zařízení „REKO SKAO Tanvald, 
číslo stavby 7700100080 (anodové uzemnění) 
na části pozemkových parcel č. 781/1, č. 786/5, 
č. 1867/1 a č. 1863/1 v katastrálním území Tan-
vald podle předloženého návrhu. 
*RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
poskytování odlehčovací služby pro obyvatele 
města Tanvald mezi městem Tanvald a organi-
zací Centrum sociálních služeb Jablonec nad 
Nisou, p.o., se sídlem E. Floriánové 1736/8, 
Jablonec nad Nisou dle předloženého návrhu.
*RM ve věci žádosti Sdružení hasičů Čech, Mo-
ravy a Slezska, okres Jablonec nad Nisou 
o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města:

1/ schvaluje poskytnutí Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, okres Jablonec nad Nisou 
peněžitého daru z rozpočtu města Tanvald ve 
výši 3.000 Kč
2/ rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
9/2019 :
3/ schvaluje Darovací smlouvu č. 30/2019 mezi 
městem Tanvald a Sdružením hasičů Čech, Mo-
ravy a Slezska, okres Jablonec nad Nisou, se 
sídlem Jungmanova 8, Jablonec nad Nisou dle 
předloženého návrhu.
*RM rozhodla:
1/ pronajmout bytovou jednotku č. 1, Raisova 
333, Tanvald, část Šumburk nad Desnou panu 
O;
2/ uvolnit finanční prostředky na opravu byto-
vou jednotku č. 1 v objektu č.p. 333, Raisova ul., 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou a provést 
rozpočtové opatření č. 8/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KV + 49.000 Kč 
ROZPOČTOVÁ REZERVA  - 49.000 Kč 
*RM po projednání záměru p. Černého, člena 
rady města, na vybudování pumptrackové drá-
hy rozhodla zadat vypracování studie provedi-
telnosti předloženého záměru firmě Dirty Parks, 
s.r.o., se sídlem Soudná 10, Jičín.
*RM projednala nabídku společnosti MAFRA, 
a.s. na prezentaci města Tanvald v deníku Mla-
dá fronta DNES pro Liberecký kraj v souvislosti 
s výročím 15 let od vstupu do Evropské unie a 
rozhodla na tuto nereflektovat.
*RM rozhodla využít nabídky na prezentaci 
města Tanvald v pořadu Cyklotoulky za cenu 
17.500 Kč + DPH.

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

Infocentrum Tanvald nabízí novinky
 Informační centrum Tanvald rozší-
řilo sortiment o keramické výrobky s 
fotografií radnice. V nabídce jsou dva 
druhy krásných hrnečků, zvonečky a 
stále žádané náprstky. Kromě těchto 

keramických výrobků nabízíme nové 
druhy zajímavých magnetek. Těšíme 
se na vaši návštěvu!

Infocentrum Tanvald

1) Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, pří-
spěvková organizace – zisk 94.996,68 Kč
2) Základní školy Tanvald, Sportovní 576, pří-
spěvková organizace – zisk 229.216,49 Kč
3) Masarykovy základní školy a Obchodní aka-
demie Tanvald, Školní 416, příspěvková organi-
zace – zisk 55.526,85 Kč 
4) Střediska volného času Tanvald, příspěvková 
organizace – zisk 131.673,27 Kč 
5) Základní umělecké školy Tanvald, příspěvko-
vá organizace – zisk 39.817,33 Kč.
b) rozhodla schválit
1/ příspěvkové organizaci Mateřská škola Ta-
nvald, U Školky 579 příděl hospodářského vý-
sledku v plné výši do rezervního fondu organi-
zace ;
2/ příspěvkové organizaci Masarykova základ-
ní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 

416 příděl hospodářského výsledku v plné výši 
do rezervního fondu organizace; 
3/ příspěvkové organizaci Základní škola Tan-
vald, Sportovní 576 rozdělení hospodářského 
výsledku do fondů organizace takto:
rezervní fond                               129.216,49 Kč
fond odměn                                   100.000,00 Kč
4/ příspěvkové organizaci Středisko volného 
času Tanvald rozdělení hospodářského výsledku  
do fondů organizace takto:
rezervní fond                                101.673,27 Kč
fond odměn                                     30.000,00 Kč
5/ příspěvkové organizaci Základní umělecká 
škola Tanvald příděl hospodářského výsledku 
v plné výši do rezervního fondu organizace.
*RM ruší své usnesení č. 21/2/2019 ze dne 23. 
01. 2019 o přidělení bytu č. 07 v Penzionu Ví-
tězná 593, Tanvald.

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

SETKÁNÍ SE STAROSTOU
STAROSTA MĚSTA TANVALDU

Mgr. Vladimír Vyhnálek
zve veřejnost

Pokud vás zajímá aktuální dění ve městě, chcete se na cokoliv zeptat, máte 
nápady a podněty, o které se chcete podělit nebo se dozvědět o probíhajících 

či plánovaných akcích, pak jste srdečně zváni.

Setkání začínají vždy v 18:00.

Sídliště Výšina  Scolarest   pondělí  13. 5. 2019
Šumburk n/D  Hasičárna   úterý  14. 5. 2019 
Č. Šumburk  Sokolovna   středa  15. 5. 2019 
Žďár   U Hanzlíčků   čtvrtek  16. 5. 2019 
Šumburk n/D  Penzion Světlá   úterý  21. 5. 2019
Horní Tanvald  U Dubu    středa  22. 5. 2019
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V květnu 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!)

Ilona Balatková
Ladislav Čermák

Katarína Nechanická
Jan Mladonický
Milan Frivaldský

Jaroslav Doskočil
Marie Ducháčková
Zdeněk Petržílka
Ladislav Nekvasil

Daniela Tomšejová
Bohuslav Bursa
Jiřina Michlová
Jana Brantlová

Jiří Havlík
Hana Korbelářová
Oldřich Hoffman

Adolf Hornaj
Josef Verner

Vladimír Košťál
Ludmila Berková

Ernest Rác
Oldřich Havlíček
Marie Hyšková
Hana Adolfová
Alena Němcová

Danuše Medková

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D. 

vás zve na 
Sociálně aktivizační činnost pro 

seniory a veřejnost
   Hrátky s pamětí XII.

Místo konání: Dům pro seniory 
Šumburk nad Desnou 593, Tanvald, - 

společenská místnost
Datum konání: 21. 5. 2019 v 15:00

Vezměte sebou: (brýle, tužku a 
dobrou náladu)

Na již dvanácté setkání s Vámi se 
těší Zdeněk Choura, pracovník v 
sociálních službách, člen České 

alzheimerovské společnosti.

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Vás zve na povídání a promítání 
k tématu

Nadace Lepší senior Praha
Co ví věda o dlouhověkosti?

Otázky o tom, jak si prodloužit 
věk, kde se lidé dožívají vysokého 

věku…
ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 15:00 hod. 
Káva, čaj, něco sladkého, popoví-

dáme…
Místo konání: 

V prostorách MDC Maják, 
U Školky 579, Tanvald Výšina

Srdečně zveme

 26. března oslavila nejstarší 
občanka města Tanvaldu Anna 
Jozífková krásné 98. narozeniny. 
V tento významný den jí přišel poblaho-
přát místostarosta Antonín Bělonožník, 
Vladimíra Součková a členka KPOZ 
Jaroslava Berková. Tímto se ke gratu-
lantům přidává i redakce Tanvaldského 
zpravodaje!

Blahopřejeme!

 Manželé Jaroslav a Hana Malí 
z Tanvaldu oslavili 4. dubna 2019 
zlatou svatbu.
Do dalších společných let přejeme 
hodně zdraví, lásky a spokojenosti.

Zlatá svatba

 17. května 2019 se konají na sta-
dionu na Výšině sportovní hry seniorů 
(informace byly v dubnovém čísle 
Tanvaldského zpravodaje). Kdo se 
nechce přímo zúčastnit, přijďte alespoň 
fandit! Je to skvělá příležitost, jak pod-
pořit mladistvou energii tanvaldských 
seniorů. Začíná se v 10 hodin, tak 
nezapomeňte! Vstup je zdarma.

-red-

Sportovní hry 
seniorů se blíží!

 Den učitelů připadá v České 
republice na 28. březen, tedy datum 
narození Jana Ámose Komenského. 
Už tradičně předává ministr školství 
v tento den nejvyšší medaile resortu. 
Stříbrnou medaili za celoživotní práci 
s dětmi převzal od Roberta Plagy i 
Josef Kuna. Ten se více než padesát 
let věnoval práci s dětmi v turistickém 
oddílu v Tanvaldu, který sám založil. 
První setkání zorganizoval ještě před 
okupací Československa. Pro děti pak 
pět desítek let připravoval pravidelné 
schůzky, celodenní výlety, vícedenní 
výpravy i letní tábory.
Jak Josef Kuna, zvaný Joe, vzpomínal 
na založení oddílu?
„18. dubna 1968 jsme na vyhlídce 
Terezínka založili partu dětí se zájmem 
o táboření a turistiku. Oddíl byl později 
nazván TOM Zálesák. O tom se mezi 
hochy dlouho debatovalo a každý měl 

možnost navrhnout nejen název, ale i 
znak. Vymysleli jsme si sedm podmí-
nek, které by měl správný táborník a 
zálesák znát. Za jejich splnění, po slo-
žení slibu věrnosti oddílu, dostal každý 
ten vytoužený odznak, který se nosil na 
rukávu zelené košile.“
Medaile MŠMT se uděluje za význam-
nou pedagogickou, výchovnou, 
vědeckou nebo uměleckou práci, 
dlouhodobé vynikající působení ve 
školství nebo za mimořádně záslužný 
čin ve výchově a vzdělávání. O udělení 
medaile rozhoduje ministr školství na 
základě došlých návrhů. Uděluje se ve 
dvou stupních: 1. stupeň (stříbrná) a 2. 
stupeň (bronzová).
„Severočeskému Foglarovi“ ke stříbrné 
medaili blahopřejeme a přejeme ještě 
hodně našlapaných kilometrů.

-red-

Zakladatel turistického oddílu 
mládeže Josef Kuna získal 

nejvyšší ocenění ministerstva

Foto MŠMT

 Tak jako každý rok, i letos mohli 
senioři přivítat jaro písničkou. Nejdříve 
přišel starosta města Vladimír Vyhnálek 
popřát babičkám vše nejlepší k MDŽ 
a předal jim malý dárek, vyrobený v 
SVČ Tanvald. Děti z mateřské školky 
navodily příjemnou atmosféru jarními 
písničkami a pak už si mohli všichni 
přítomní zazpívat při kytaře, které se 
chopil MUDr. Tomáš Drobník. Místností 
se nesly krásné tóny Ascalony a dal-
ších trampských i lidových písniček. A 
myslím si, že Ta naše písnička česká 

dojme i to nejzatvrzelejší srdce. Všichni 
si s chutí zazpívali a výtečně se bavili. 
Pan doktor přichází zahrát vždy na jaře 
a na Vánoce a mnozí se shodli na tom, 
že by to mělo být častěji, protože když 
se člověk dobře baví, nemá čas myslet 
na to, kde ho bolí a co mu schází.
„Zpívejte lidičky, ty naše písničky, z 
Moravy, Slovenska, z Čech. Ta naše 
písnička, je sice prostičká, ale je nej-
hezčí z všech.“

-vlakod-

Vítání jara s písničkou
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Informace, zajímavosti

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

2. 5. Zdraví našich dětí – beseda
Dozvíte se, co můžete udělat na cestě za svým zdravím a pro zdraví svých dětí. 
Co znamená, když je dítě vybíravé - hledání skutečné příčiny. Co jsou enzymy 
a jakou významnou roli mají v našem těle, jak souvisí se zdravotními potížemi 
u dětí. Beseda začíná od 9:30 hod
2. 5. Senior klub II – Výšina – Co ví věda o dlouhověkosti?
Přednáška nadace Lepší senior Praha Kde se lidé dožívají vysokého věku? Jak 
si věk prodloužit? A jiné otázky. Káva, čaj, něco na zub… Od 15 hod.
7. 5. Policejní majáček
V centru nás navštíví policisté, pohovoříme o bezpečnosti v provozu i na hřišti, 
prohlédneme si vybavení a vyzkoušíme si udělat otisky prstů. Od 10 hod.
10. 5. Lásky čas – hlídání dětí
Pohlídáme Vaše ratolesti, abyste si mohli užít romantickou večeři ve dvou.
Kapacita omezena.
11. 5. Výroba náramků z minerálů
Vyrobíme si náramky z minerálních kamenů (achát, jaspis, ametyst, …). Cena 
za náramek přibližně 80 – 250 Kč, podle použitých materiálů. Přihlášky do 6. 5. 
na e-mail, fb nebo tel. 605 757 771. S Lenkou Zídkovou. Začínáme ve 14 hodin.
11. 5. Posezení pro maminky
Relaxační večírek v předvečer Dne matek. S sebou něco na zub a dobrou ná-
ladu.Začínáme přibližně v 17 hodin, hned po náramcích.
14. 5. Mezinárodní den rodin
Od 16:30 hod. Posezení pro rodiny s dětmi spojené s grilováním v prostorech 
MDC Maják. Při této příležitosti budeme předávat informace o pěstounské péči.
18. – 19. 5.  Kurz masáže Lomi-lomi
Vhodné pro ty, kteří mají alespoň základní zkušenost s masážemi, např. z kur-
zu Laskavé ruce - není však podmínkou. Termín: víkend 18. - 19. 5., vždy 9-17 
hod. Cena 2500 Kč, členky MDC Maják 
mají slevu (členské přihlášky v centru). 

Středisko volného času Tanvald v květnu 2019
Akce SVČ Tanvald v květnu 2019:
V pondělí 13.5. pořádáme pro mateřské školy dopolední akci „Putování 
jarní přírodou“.
Děti budou na vyznačené trase plnit různé zábavné úkoly zaměřené na 
přírodu. V cíli je čeká odměna. Start je v prostoru u Bobovky, časový roz-
vrh dle dohody s MŠ. 
Ve čtvrtek 16. a 23.5. od 17:00 se koná kurz „Keramika pro dospělé“. 
Zájemci se mohou přihlásit u p. Dany Humlové ( 778 158 036).
Ve čtvrtek 30.5. v 16:30 proběhne v kině Jas Járy Cimrmana „Závěrečná 
akademie SVČ Tanvald“,na které vystoupí tyto naše kroužky: taneční pod 
vedením p. Veroniky Bělonohé, kroužek irských tanců p. Pauly Marie Krup-
kové, divadelní kroužek, který vede p. Dana Holcová a bubenický kroužek 
Drumbeny p. Hany Votočkové. Vstupné je dobrovolné a bude použito na 
činnost kroužků. Srdečně zveme rodiče a příznivce SVČ Tanvald!
Zájmové kroužky končí činnost k 31.5. 2019
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 , che-
mické a fyzikální zábavné pokusy s lektorem – vědeckým pracovníkem Akade-
mie 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 tradič-
ními 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
15.-19.-7. příměstský „Rybářský tábor“ - pro děti, které se chtějí naučit rybář-
ským 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 pozná-
váním významných historických a přírodních zajímavostí na Královédvorsku.
V případě zájmu obdržíte bližší informace na tel. č. 483 394 301, 778 158 035, 
036, 037.

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

„Svět je plný samozřejmostí, kterých si jakživ nikdo nevšimne.“  — citát 
Arthur Conan Doyle. Výstava knižních titulů z našeho fondu k 160. výročí 
narození lékaře a britského spisovatele Arthura Conana Doyla, otce Sherlocka 
Holmese.  

Na kurz se tentokrát hlaste přímo Petru Srpovi na ex.plorer@seznam.cz nebo 
tel. 603 477 402.
21. 5. Proč dítě zlobí?
Přednáška speciální pedagožky Mgr. Stanislavy Emmerlingové. Seznámení s 
příčinami problémů v chování žáků MŠ a ZŠ. Co znamená „zlobit“, různé příči-
ny problémů v chování dítěte, jak předcházet výchovným problémům.
Od 16 hod. Vstupné dobrovolné. 
22. 5. Emoce aneb jak se nezbláznit
Workshop o emocích, jak s nimi pracovat, jak na ně reagovat a jak jim rozumět.
Vedou Mgr. Pavlína Vodseďálková a budoucí psychoterapeutka Mgr. Petra Stě-
hulová. Počet míst omezen, rezervace místa do 19. 5. nutná! Vstupné dobro-
volné. Začínáme v 16:30 hod. Přihlášky přes e-mail nebo tel. 605 757 771
Výlet do psího útulku  
Termín ještě není stanoven. Pro aktuální informace sledujte náš web, facebook, 
předpověď počasí, případně nám napište e-mail s předmětem zprávy „aktuali-
ty“ a my Vám budeme zasílat novinky o dění v Majáku na Váš e-mail.
V průběhu května probíhá kurz Tvorba webových stránek ve spolupráci s 
organizací Pomocné ruce. 
Pokračuje také kurz Masáže miminek. Cena 40 Kč za lekci, členky MDC Maják 
20 Kč za lekci. Vždy od 10 hodin. Vede Mgr. Adéla Prašivková

Připravujeme: 
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
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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

Pokémon: Detektiv Pikachu
Historicky první hraný film o Pokémonech s názvem Po-
kémon: Detektiv Pikachu vychází z fenoménu Pokémon 
– jedné z nejpopulárnějších multigeneračních zábav-
ních značek všech dob. Fanoušci z celého světa si nyní 
mohou na stříbrném plátně užít dobrodružství s Poké-
monem Pikachu tak, jako ještě nikdy dřív. Pikachu se 
představí v roli detektiva Pikachu, Pokémona, kterému není rovno. Ve filmu se kromě 
něj objeví celá plejáda oblíbených postaviček Pokémonů, každá se svými unikátními 
schopnostmi a povahou. Příběh začíná záhadným zmizením špičkového detektiva 
Harryho Goodmana, které přiměje jeho jedenadvacetiletého syna Tima, aby začal 
pátral po tom, co se jeho otci stalo. V pátrání mu přitom asistuje parťák jeho otce, 
detektiv Pikachu – okouzlující a vtipnými poznámkami sršící superslídil. Když Tim 
a Pikachu zjistí, že jsou výjimečným způsobem předurčeni k vzájemné spolupráci, 
spojí síly a vrhnou se vstříc vzrušujícímu dobrodružství, aby celé té spletité záhadě 
přišli na kloub. V neony ozářených ulicích pulzujícího moderního velkoměsta Ryme 
City, kde lidé a Pokémoni žijí bok po boku v hyper-realistickém světě, společně hle-
dají stopy a setkávají se s pestrou směsicí Pokémonů...

V oblacích
Malý Manou je výborný letec a těší se na zkoušku létá-
ní, kterou musí podstoupit každý racek, aby se mohl s 
celým hejnem bezpečně vydat na zimu do jižních krajů. 
Nešťastnou náhodou ale skončí jako zmoklá slepice v 
moři a musí si vyslechnout posměšky od mladších rac-
ků a výtky od těch dospělých. Na mořského racka je 
totiž neobvykle malý a není se co divit. Ve skutečnosti 
je Manou rorýs, mezi racky se jako pískle tak nějak omylem připletl, získal si srdce 
jednoho páru a už s nimi zůstal. Teď se ovšem dozvěděl pravdu, objevil jiné rorýse, 
dokonce jednu slečnu a odchází s nimi z domovského hnízda za dobrodružstvím. 
Rorýsi jsou akrobati oblak, rychlí, přesní, vytrvalí. Zatímco rackové se zdržují na ska-
lách, rorýsi si užívají v městečku. Manou se s ostatními vrhá do opojných závodů ulič-
kami, střemhlav se vrhá podél věží chrámů, prolétává kopulemi paláců a loví za letu 
drobky ze stolů místních kaváren. Ve městě není nouze o zábavu, nové kamarády a 
zážitky. Brzy se ale objeví nebezpečí, které ohrožuje všechny...

FILMOVÉ TIPY 

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

6. 5. PO 9,45 hod.  Krejčík Honza
Divadelní představení pro děti MŠ a ZŠ.
10. 5. PÁ 9,30 a 11hod. Na filmovém festivalu
Taneční představení ZUŠ Čelákovice pro ZŠ. 
Vstupné 20 Kč.
10. 5. PÁ 19 hod.  3. koncert THJ : Ensemble Martinů
Třetí koncert 63. ročníku Tanvaldského hudebního jara 2019. Jan Šťastný - 
umělecký přednes.
Vstupné: 150 Kč, děti a držitelé Senior pasu 100 Kč
23. 5. ČT 18 hod.  Big Band ZUŠ Tanvald 
Koncert Big bandu ZUŠ v Tanvaldě pro veřejnost.
Vstupné dobrovolné.
27. 5. PO 17,30 hod. Koncert ZUŠ Tanvald
Koncert ZUŠ Tanvald pro veřejnost.
Vstupné dobrovolné.
24. 5. PÁ 19 hod.                  4. koncert THJ - Kostel sv. Františka z Assisi Šumburk 
Lukasz Dlugosz – flétna (Polsko), Roman Perucki – varhany (Polsko)
Vstupné: 150 Kč, děti a držitelé Senior pasu 100 Kč
28. 5. ÚT 19 hod.  Miroslav Donutil : Cestou necestou
Populární herec, bavič, vypravěč a mimo jiné i zpěvák Miroslav Donutil Vás 
navštíví se svojí show Cestou necestou. Skvělé historky, nové příběhy a zá-
žitky doprovázené písněmi nám připomenou, co vše se může přihodit na ces-
tách. Vtipné komentáře, které mají nadhled i osobitý humor a často se dotýkají 
Donutilových přátel či kolegů. Použitá hudba je ze zpívaných titulů Miroslava 
Donutila: Balada pro banditu, Písničky z provázku a Ten báječnej mužskej svět. 
Jednotná cena :  390 Kč.
Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.
cz nebo www.disdata.cz.
30. 5. ČT 16,30 hod. Akademie Střediska volného času v Tanvaldě
Koncert ZUŠ Tanvald pro veřejnost.
Vstupné dobrovolné.

Připravujeme na červen:
8. 6. SO 19 hod. Němý Bobeš
Představení Divadla Járy Cimrmana z Prahy. Předprodej vstupenek od 8. 5. 
pouze v pokladně kina vždy 1 hodinu před každým filmovým představením.
Vstupné: 400 Kč 
9. 6. NE 19 hod.  Cyklostezkou Járy Cimrmana 

INZERCE

1. května 2019
Rozhledna a chata Špičák má ote-
vřeno od 9 do 17 hodin
Na vrcholu každý, kdo dorazí pěšky, 
obdrží číslovaný diplom – diplomy 
vydáváme od 11 do 15 hodin.
Naposledy budou v prodeji příležitostné 
pohlednice za jednu desetikorunu.
K dobré náladě přibalte, prosíme, tašku 
na odpadky, které cestou potkáte. 
Zajistíme ekologickou likvidaci.
Srdečně zve a těší se Spolek občan-
ské sounáležitosti ZVONY a kolektiv 
TANVALDSKÝ Špičák – rozhledna

Prvomájový 
výstup na Špičák 

20. ročník

 
 
 
 

INZERCE

Zájezd pro seniory
 Tradiční jarní výlet pro seniory, který 
pořádá KPOZ Tanvald, se uskuteční 7. 
května 2019. Cílem je zámek Dětenice 
a město Jičín. Cena zájezdu je 120 Kč.
Přihlášky a další informace v INFO-
CENTRU Tanvald

-red-
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 Dubnové sobotní akce "Ukliďme 
Česko" se zúčastnili i tanvaldští turisté. 
Chopili se úklidu řeky Kamenice 

podél Palackého stezky z Plavů až do 
Navarova.

Arnošt Svárovský

Kamenice ještě krásnější

 V sobotu 23.3. uspořádali 
fotbalisté z partnerského města 
Wittichenau již 22.ročník halového 
turnaje, kterého se zúčastnilo i 
vybrané družstvo Tanvaldska. Mezi 
šesti účastníky bylo také družstvo 
z Rychnova a další 4 mužstva 
z místního regionu. Vítězství v 
turnaji si zaslouženě vybojovalo 
družstvo Tanvaldska, které zvítě-
zilo ve všech zápasech, ve slo-
žení : Žanta, Bělohlávek, Sedlák 
Marek, Sedlák Jakub, Pipek, Dítě  
a Vokuš, společně s trenérem 
Josefem Bašťovanským. Českou 
kopanou reprezentovali také velmi 
dobře fotbalisté z Rychnova, kteří 
při své první účasti na tomto tur-
naji skončili na 2.místě. Nejlepšími 

střelci byli Jakub Sedlák z druž-
stva Tanvaldska a Míra Procházka 
z Rychnova.
Konečná tabulka celého turnaje :    
1. místo  Tanvaldsko    15 bodů
2. místo  Rychnov    12 bodů
3. místo  Mittwochsfussballer 6 bodů
4. místo  Kreidler                  5 bodů
5. místo  Phanters Erben     4 body
6. místo  Brischko                1 bod
 Zvláštní poděkování, kromě 
přímým aktérům ve vítězném 
družstvu, patří také Městu Tanvald, 
Středisku volného času Tanvald a 
firmě FEEL s.r.o., kteří se podíleli 
jak organizačně, tak i sponzorsky.

 
Miroslav Šír

Ve Wittichenau zvítězilo 
družstvo Tanvaldsko

Jana a ledové 
ostří

 Málokdo z tanvaldských občanů ví, že 
mezi námi žije skromná krasobruslařka, 
která sbírá medaile po celém světě. Je 
to Jana Přibylová, která i jako seniorka 
tančí na nebezpečném ostří, krouží 
na ledě skvělé piruety a skáče složité 
skoky. V březnu zvítězila v krasobrus-
lení Adult ve XII. Mezinárodním memori-
álu Marie Olszewskiej-Lelonkiewicz XII. 
Puchar Lodzi. Byl to jeden z posledních 
přípravných závodů Jany před letošním 
světovým šampionátem v krasobruslení 
Adult v Oberstdorfu v květnu tohoto 
roku. Přejeme hodně štěstí a lehké 
skoky bez pádu!

-red-

Sport, školství

 Město Tanvald  dokončilo realizaci 
multifunkční plochy v areálu  MŠ 
Radniční, Tanvald. Stávající dosluhující 
zpevněné plochy v areálu školky byly 
nahrazeny bezpečným polyuretano-
vým povrchem SmartSoft. Vznikly tak 
víceúčelové plochy, které tvoří nejen 

přístup, ale především vznikl nový pro-
stor pro dětské dovádění. Atraktivnosti 
přidává barevné zpracování s množ-
stvím dětských motivů. Úprava ploch 
vyšla město na 455 tis. Kč.

-red-

Děti v MŠ Radniční se 
radují z nové herní plochy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
  pro školní rok 2019/2020 

Ředitelství MŠ Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace  
                                                                      

oznamuje společný zápis dětí do MŠ Tanvald 
pro MŠ Radniční, MŠ U Školky a MŠ Wolkerova, 

který se uskuteční  

v pondělí 6. 5. 2019 – od 10.00 do 14.00 hod. 

v budově MŠ Tanvald – Radniční 540 
K zápisu přineste: 
➢ čitelně vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí 

dítěte do MŠ 
-vyzvednout tiskopis Žádosti lze ve dnech od 15. 4. do 26. 4. 
v některé z mateřských škol Tanvald nebo stáhnout na 
webových stránkách MŠ: mstanvald-radnicni.estranky.cz 
                                     mstanvalduskolky.estranky.cz 
                                     mswolkerova.estranky.cz 

➢ rodný list dítěte 
➢ občanský průkaz zákonného zástupce 
➢ cizí státní příslušník – doklad o povolení k pobytu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění - od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné        
pro děti od pěti let věku (§ 34 odst. 1 školského zákona). 

Foto Antonín Bělonožník
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Ochrana přírody je hlavní složkou naší činnosti
 Stranou stálých dohadů různých 
politických stran a hnutí, které bojují 
o přízeň občanů, žijí dosti nenápadně 
organizace, jejichž členové poctivě pra-
cují, většinou za své osobní náklady, 
a veřejnost o nich nic neví. Jejich 
činnost je ale velmi důležitá, přestože 
se ztrácí mezi zviditelňováním se a 
bojem politických stran a hnutí. Jednou 
z mnoha takových organizací jsou i 
členové Českomoravské myslivecké 
jednoty. Myslivecký spolek Tanvald 
se sešel dne 13.dubna 2019 na své 
každoroční výroční schůzi v penzionu 
pana Hanzlíčka v Tanvaldu-Žďár. Tato 
schůze vždy slouží k analýze činnosti 
tohoto spolku, který je ze zákona 
registrován a veden u Krajského soudu 
v Ústí nad Labem – pobočce Liberec. 
Z toho je zřetelné, že naše činnost 
podléhá zákonným pravidlům a usta-
novením. Hlavním posláním spolku je 
zachování a ochrana přírody, krajiny 
a zvěře včetně péče o trvalý rozvoj 
těchto hodnot. Výsledkem je společné 
provádění myslivosti, která je syste-
maticky propojenou řadou činností na 
úseku chovu a ochrany zvěře členy 
spolku v souladu s příslušnými práv-
ními předpisy, rozhodnutími a pokyny 
příslušných správních orgánů, s nimiž 
spolek při své činnosti na úsecích 
ochrany přírody a krajiny, myslivosti, 
zemědělství a lesnictví spolupracuje.
Myslivecký spolek hospodaří na 
honitbě Tanvald, která má rozlohu 572 

ha. Tuto honitbu má pronajatu k výkonu 
práva myslivosti od Honebního spole-
čenstva Tanvald. Toto společenstvo je 
spolkem vlastníků pozemků v schvá-
lené honitbě. Výbor tohoto společen-
ství pak každoročně hodnotí činnost 
nájemce honitby z hlediska řádného 
plnění nájemní smlouvy a celkové čin-
nosti v rámci dané honitby. Myslivecký 
spolek Tanvald má v současnosti 14 
členů. Statutárním orgánem spolku 
je výbor, který tvoří 5 členů. Aby byly 
naplněny cíle spolku, musí každý člen 
zodpovědně plnit své úkoly. Hlavním 
úkolem je v letním a podzimním období 
řádně zajistit každé krmné zařízení, 
naplnit jej krmivem a v zimním období 
řádně a pravidelně zvěř přikrmovat. 
Toto je hlavní složka naší péče o zvěř. 
U nás se přikrmování týká hlavně srnčí 
zvěře. Ta je hlavní složkou naší péče. 
Výjimečně se v honitbě objeví i vysoká 
a černá zvěř. V revíru jsou nízké, ale 
stabilizované stavy drobné zvěře. 
Mezi důležité úkoly myslivců patří lov 
lišek a kun. Jejich vysoké stavy mají 
podstatný vliv na život drobné zvěře. 
Lov zvěře patří také mezi důležité 
úkoly myslivců. Průběrný lov zvěře, 
který má svoje zákonná pravidla, patří 
rovněž mezi důležitou činnost myslivců 
a to hlavně z důvodu udržení chovné 
kvality zvěře. Často se stává, že vlivem 
neodpovědných osob dochází ke 
škodám na mysliveckých zařízeních. 
Bývají poškozována krmná zařízení 

Basketbalisté 
po dobrém závěru pátí

 Basketbalisté TJ Tanvald se v 
závěru Jizerské ligy blýskli, když vyhráli 
skupinu B bez ztráty bodu. Nejprve 
zvítězili v Liberci nad mladíky Lynxu o 
28 bodů, pak doma přejeli jabloneckou 
Bižuterii a hladce vyhráli i v odvetě v 
Jablonci. Lví podíl na úspěších mají 
synové matadorů Kozáka a Vyhnálka, 
ovšem dařilo se i dalším, své si ode-
hrály zkušené opory a cenné minuty i 
body nasbírali elévové. Tanvaldu tak 
patří zasloužená pátá příčka a v sou-
těži slušnosti skončili na druhém místě.

Závěrečné výsledky:
Lynx Liberec C – Tanvald 50 : 78
Tanvald – Bižuterie 73 : 36
Bižuterie – Tanvald 56 : 78
Konečné pořadí soutěže:
1. Slavoj Nebákov/Turnov
2. Lynx Liberec B
3. Draci Jablonec
4. Kondoři Liberec
5. TJ Tanvald
6. Bižuterie Jablonec
7. Lynx Liberec C

-vho-

V utkání o 5. místo s Bižuterií Jablonec byli hodně vidět veteráni Kozák s Vyhnálkem, kteří v tuto chvíli likvidují útok soupeře.

Poslední mazání 
běžkařů TJ Tanvald

 Přejezdem Krkonoš zakončili 
děti a rodičové z oddílu běžeckého 
lyžování TJ Tanvald úspěšnou lyžař-
skou sezónu. V sobotu 23. 3. vyrazili 
busem na Horní Mísečky, kde nazuli 
lyže a vzhůru k výšinám. Vyšlapali na 
vrchol Medvědína, odtud se vydali na 
Vrbatovu boudu, přes mohylu Hanče 
a Vrbaty kolem polské Szrenice a 
cestou necestou (pravda, spíše lesem) 
do polských Jakuszyc. Na trase bylo 
několik občerstvovacích zastávek z 
vlastnoručně zhotovených zásob…

napečené sladké a slané koláčky, 
výborné pomazánky a další pochutiny. 
Cca 20 km jsme si společně aktivně 
užili, krásné slunečné počasí, spousta 
legrace a posezónní pohody. Běžky 
jsme uložili k letnímu spánku a po 
Velikonocích začneme opět trénovat na 
plno. Běh, kolo, in line, koloběžky, hry... 
Kdo by chtěl začít sportovat v oddíle 
běžeckého lyžování, kontaktujte se na 
www.tjtanvald.cz, či www.svctanvald.cz

Jana Tůmová

 

  
 
 

 pondělí 6. května 2019 v 9:00 hod. 
 ZŠ Tanvald, Sportovní – ve sportovní hale 

sportovní oblečení a obuv do haly 
 šplh, skok z místa, hod medicimbalem, přeskoky přes 

švihadlo, sedy – lehy, překážková dráha 

nebo posedy, které slouží k pozoro-
vání zvěře. Velkým přáním myslivců 
je, aby se každý choval v přírodě jako 
člověk, nikoliv vandal. Je známo, že 
příroda lidem jejich prohřešky velmi 
rychle vrátí a ničení přírody je sebe-
vražedná politika. Přírodě neuškodí 
utržení nějaké květiny či ulomení větve 
stromu, ale všude ve světě si již uvě-
domili škodlivost globálních zásahů do 
přírody. Toto je třeba si skutečně včas 
uvědomit. Myslivecký spolek vyvíjí 
řadu aktivit. Členové spolku chodí s 
dětmi ze základní školy na výlety do 
přírody, kde jim vysvětlují důležitost 
ochrany přírody. 
Chtěli bychom spoluobčany upozornit 
na období měsíce června, kdy dochází 
v honitbě ke kladení mláďat srnčí 
zvěře. Je určitě dobře, abychom se 
při nálezu mláděte např. srnčete, z 
místa nálezu vzdálili. Srna se zřejmě 
opodál paství. Odnesením mláděte 

jej odsoudíme k uhynutí. Spoléháme 
na rozumnou spoluúčast veřejnosti a 
nechceme žádat Státní správu mysli-
vosti na tuto dobu o zákaz vstupu do 
lesa. Rozumná turistika po lesních 
cestách nikdy přírodě neuškodila. Je 
však žádoucí v této době v lese nepro-
vozovat nestandardní rušivé akce. 
Myslivecký spolek Tanvald má 
velký zájem získat nové členy. 
Uvědomujeme si však, že je to hlavně 
srdeční záležitost. Myslivecký kurz je 
poměrně náročný. Je však jasné, že 
starší zkušení myslivci novým členům 
rádi pomohou. Tímto článkem také 
chceme, aby noví zájemci o činnost v 
oblasti myslivosti neváhali kontaktovat 
členy mysliveckého spolku a zkusili 
svoji aktivitu využít pro ochranu přírody.

Jindřich Synovec, jednatel 

Mysliveckého spolku Tanvald
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Informace z Gymnázia Tanvald

 Ve středu 27. března 2019 byl 
u příležitosti Dne učitelů oceněn 
ředitel místního gymnázia pan Mgr. 
František Brus. Cenu za dlouhole-
tou pedagogickou činnost převzal 
z rukou představitelů Libereckého 
kraje. Pan Tesarčík, zástupce 
libereckého kraje, který slavnostní 
udílení cen pedagogickým pra-
covníkům moderoval, v krátkém 
medailonku o panu Františku 

Brusovi vyzdvihl mimo jiné jeho 
dlouholetou práci v Asociaci ředi-
telů gymnázií. V této asociaci pan 
František Brus pracuje od jejího 
založení a posledních 7 let je jejím 
předsedou za Liberecký kraj. 
K ocenění dlouholeté pedagogické 
práce panu řediteli gratulujeme.

Za pedagogický sbor Gymnázia a OA 
Iva Herrmannová

Ocenění ředitele Gymnázia
a Obchodní akademie

 Školní rok 2018/2019 utíká 
velice rychle. Sotva jsme stačili 
přivyknout novému rozvrhu, je 
tady duben, začíná poslední čtvr-
tina školního roku a pro maturanty 
vlastně školní rok končí. Zažili 
stužkovací večírek, prospěli v 
pololetí, věnovali se přípravě 
maturitního plesu a podali si při-
hlášky na vysoké školy. 
Rok nelehký a hektický! Hned v 
září je pan ředitel seznámil s prů-
během společné a profilové části 
maturitní zkoušky. Předsevzetí 
mnohých – UČIT SE, dávno vzalo 
za své. Přesto se mi z pohledu 
třídního učitele oktávy zdá, že už 
jednám s dospělými lidmi, kteří 
jsou si vědomi svých práv, ale 
i povinností. Mnozí přistupují k 
přípravě do školy i k maturitní 
zkoušce zodpovědně a doufám, že 
svou píli u maturity zúročí. Někteří 
se tváří netečně a v přípravě na 

výuku značně pokulhávají. I na ně 
maturita tlačí, neboť 10. a 11. 4. se 
píší slohové maturitní práce z ČJ 
a AJ. 
Nezbývá mi nic než doufat, že 
,,moji studenti“, tedy studenti 8.V 
zdárně dokončí ročník, doplní 
si klasifikaci v předmětech, ze 
kterých nejsou klasifikováni pro 
nedostatek známek, a zvrátí své 
skóre na dostatečnou tam, kde jim 
hrozí propadnutí. Tahle třída pra-
covitostí a ctižádostí mít výborné 
studijní výsledky nikdy nevynikala. 
Přesto chci být optimista a věřím, 
že se v životě neztratí. Zkouška 
dospělosti prověří, zda opravdu 
dospěli a zodpovědně se na ni 
připravili. 
Přeji maturantům i nám pedago-
gům hodně fyzických a psychic-
kých sil do závěrečného finiše.

K. Bendová

Maturitní ročník z pohledu 
třídního učitele

 Prezentiáda je soutěž v prezen-
tačních dovednostech pro středo-
školáky i žáky 2. stupně ZŠ.
Dne 8. dubna 2019 jsme se 
zúčastnili krajského kola této sou-
těže, které se konalo v Liberci na 
Gymnáziu F. X. Šaldy.
Naše tříčlenná skupina ze sexty si 
vybrala prezentaci na téma: ,,Ta 
dnešní mládež “. Zaujali jsme již 
názvem „Dycky Tanvald“ a origi-
nálním úvodem. Porota kladně 
hodnotila i zpracování prezentace 
a použitou anketu. Jen škoda, že 
jsme nedodrželi stanovený čas, 

ztratili jsme tím hodně bodů. Jinak 
bychom byli o dost úspěšnější. 
Konkurence byla veliká, naše 
tréma také a porota velmi přísná, 
a tak jsme nakonec skončili čtvrtí. 
Podle naší paní učitelky jsme ale 
měli 2. nejlepší prezentaci, tak 
aspoň, že tak.
Odnesli jsme si dost zkušeností 
i srovnání s jinými školami a 
můžeme tedy říci, že naše cesta 
nebyla marná.

Vilém Erlebach, student sexty

Prezentiáda

Co všechno si musí pohlídat matu-
rant ve školním roce 2018/2019?
• Přihlásit se k maturitě do konce 
listopadu
• Zdárně ukončit školní rok do 
30.4.
• Odeslat přihlášky na vysoké 
školy do konce března (individu-
ální pro každou VŠ)
• Odevzdat seznam 20 maturit-
ních děl četby do konce března
• Napsat profilovou písemnou 
práci z AJ 9.4.
• Napsat profilovou písemnou 
práci z matematiky 9.4.
• Napsat slohovou práci z ČJ 
10.4.
• Napsat slohovou práci z AJ 
11.4.
• Napsat didaktický test z AJ 2.5.
• Napsat didaktický test z ČJ 3.5.
• Napsat dobrovolnou zkoušku 
Matematika+ 6.5.
• Uspět u ústních maturitních 
zkoušek 22.5.– 24.5. (4.R) / 27.5. 
– 28.5. (Oktáva)
• Dostat pěkné maturitní vysvěd-
čení 30.5.
To aby měl jeden pořád kalendář 
před sebou, že?
Ale co si myslí maturanti samotní? 
Tak třeba toto:
„Maturitní ročník uběhl velice 
rychle. Sotva jsme úspěšně přežili 
maturitní ples, už na nás čekají 
písemky. Zdá se mi, že březen 
kamsi zmizel, a tak si připadám 
nepřipravená (psychicky). Ale 
upřímně doufám, že to zvládnu.“
A.

„Tento rok pro mě nebyl v porov-
nání s těmi předchozími příliš 
odlišný. Jediný rozdíl je v tom, že 
mě čekají maturitní zkoušky.“ V.
„Moje fyzické a psychické já se 
velice zhoršilo. Byla jsem hodně ve 
stresu. Přemýšlela jsem, co budu 
dělat za práci, když neodmaturuju. 
Nestíhala jsem. Obávala jsem se 
o svou budoucnost.“ 
S.
„Kolem ledna nám pomalu začalo 
docházet, že vlastně budeme 
maturovat. Po plese začalo dočí-
tání knih, obíhání učitelek, večerní 
stresy. V dubnu už to začíná být 
pořádná jízda.“
J.
„Můj poslední školní rok na střední 
byl asi nejlehčí ze všech. Už jsem 
neřešila známky, takže jsem ani 
nestrávila moc času nad učením, 
většinou stačilo si danou látku 
jednou přečíst. Více času mi 
zabralo zpracovávání maturitních 
otázek, ale to teď můžu dělat ve 
škole, jelikož už máme nějaké 
hodiny volné.“ 
K.
Nejtěžší na oktávě je skloubit 
maturitní přípravu s přípravou na 
denní písemky ve škole. Protože 
je v oktávě jako v každém jiném 
ročníku potřeba prospět. 
J.
Tak hodně štěstí u maturit na 
otázky a výřečnost.

-EHT-

Maturitní tobogán

A co že hodnotí? No přece 
Akademii GymTan 2019:
„Sbor zpíval velmi chytlavé 
písničky, které z hlavy jen tak 
nedostanu.“
„Když Prima nastoupila se svými 
básničkami, říkala jsem si: ,,No jo 
no, dobrý nápad.“, ale pak přišla 
písnička, tedy hodně chytlavá pís-
nička ,,Baby Shark“. Primáni  nám 
ukázali, jak všichni mají rádi zví-
řata. Smekám před nimi, protože 
na to, že tady jsou prvním rokem, 
tak to měli parádní a zasmála jsem 
se. Kdybych na poslední písničku 
,,Baby shark“ měla tančit, tak se 
zblázním – je to písnička pro malé 
děti.“
„Sekunda – Sestavu ,,Whatever it 
takes“ si všichni moc chválili. Byla 
skvěle připravená.“ 
„Sekunda nám také moc přesvěd-
čivě ukázala, jak by to ve škole 
mělo vypadat na APRÍLA.“ 
„Tercie se svým nápadem ,,Perník“ 
byla také velmi originální. Kdyby 
se dal vrátit čas, přemluvit slavné 
osobnosti, aby odložily své činy a 
přeměnit tak letopočty, aby se lépe 
pamatovaly.“
„Kvarta a její tanečky (historické 
a kulturní tance) byly také skvělé. 
Dobré kostýmy a výběr tanců. 
Odpoledne se poučili z chyb, 
které udělali dopoledne, například: 
špatné kroky, fakt, že jim spadly 
havajské sukně. Měli to taky ori-

ginálně připravené – bylo to tak 
originální, že jsem z toho brečela 
smíchy.“ 
„Samozřejmě ani letos nemůžeme 
zapomenout na třídu Kvintu, která 
to má každým rokem udělané tak, 
aby se u toho lidi zasmáli, což opět 
splnila na jedničku. Překvapila 
nás svým představením ,,Ledové 
království“. Skvělý nápad, že 
princezny budou hrát kluci. Museli 
si obléknout šaty, mít paruky atd. 
To už chce odvahu. Kvinta opět 
zvedla laťku výš, jako tomu je 
každý rok.“ 
„Kvinta si pro nás také připravila 
anglické vystoupení, ve kterém 
měl člověk problém se spelová-
ním – What/Watt, Ware/Where, 
My car/Mike Arr“
„Nový moderátor Matyáš Čejka z 
tercie měl ze začátku trému, to je 
normální, ale pak už moderoval 
bez dalších problémů.“ 
„Akademie se mi líbila. Všechna 
vystoupení byla originální a 
někdy je těžké jenom vystoupit na 
pódium a něco předvést, ať už je 
to cokoliv. Když má někdo trému 
a pokazí to, tak se cení i to, že 
vůbec předstoupí před lidi a něco 
jim ukáže. Všechna vystoupení 
se mi líbila. Akademie je vlastně o 
tom, jak pobavit lidi a ukázat jim, 
co umíme nebo jsme se naučili.“ 

Sekunda Gymtan

Sekunda hodnotí


