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Pozvánka na
62. ročník Tanvaldského
hudebního jara

Vážení příznivci umění,
srdečně vás zvu na 62. ročník
Tanvaldského hudebního jara, který
bude letos mimořádný ze dvou důvodů:
Celý cyklus bude inspirován jednak velkými osobnostmi národní kultury, které
se podílely na rozvoji umění v mladé
Československé republice, jednak by
se dal celý cyklus nazvat „Pocta klavíru“, který zazní na všech čtyřech koncertech. Náš festival obdržel totiž velký
dar- nový klavír Petrof (viz podrobnosti
v lednovém TZ). Všichni, kteří o koupi
klavíru rozhodovali, si byli vědomi toho,
že přispějí k rozvoji a k šíření vysoce
kvalitního umění, které je nám všem
zapotřebí jako životodárná voda.
Podrobný program na straně 8.
Na vaši návštěvu se těší Libuše
Vedralová, předsedkyně festivalového
výboru THJ

Za nákupy
do Polska
Na jaře opět připravujeme
tři zájezdy do Polska a to 19. 4.
do Jelení Hory, 10. 5. do Kudowy
Zdroje a v neděli 10. 6.
do Jelení Hory.

Reprezentační ples města Tanvaldu se vydařil
Poslední sobotu v lednu by měl
mít v kalendáři zatrženou každý, kdo
si rád zatančí a pobaví se. Konal se
již 22. ročník tradičního plesu města
Tanvaldu. Kdo přišel, tak nelitoval.
Slavnostního zahájení se ujal starosta
města Vladimír Vyhnálek a celý večer
vtipně moderoval Václav Hošek.
Po úvodním předtančení mladých párů
z Taneční školy manželů Koškových
z Liberce se předvedly i dívky z tanvaldské ZUŠ a svým tanečním vystoupením naladily všechny přítomné na
nadcházející večer. Ti se opravdu
nenechali zahanbit a hned v první
taneční sérii zaplnili parket. O hudbu
se jim postaral osvědčený Orchestr
Vladimíra Janského z Liberce, který
se svým bohatým repertoárem trefil do
noty snad každému. A nebyli zklamáni
ani ti, kdo si zakoupili lístky do tomboly.
Už během večera si šťastní výherci
odnášeli přes osmdesát hodnotných
cen. Kromě toho na ně i na všechny
ostatní čekalo ještě deset cen z hlavní
tomboly, které o půlnoci předával
osobně starosta města. Losovala se
čísla vstupenek a ceny byly opravdu
luxusní. Kromě telefonu, fotoaparátu,
multigrilu, vrtačky, vysavače, sady
nádobí, ohromného dárkového koše,
či dárkového poukazu a kávovaru lákala
i první cena a to moderní televizor.
Za všechny tyto ceny patří všem sponzorům velké poděkování.
A velký dík patří i těm, kdo se postarali
o průběh celého večera a to nejen
organizátorům, ale především návštěvníkům plesu, kteří nejenže nenechali
ani chvíli parket prázdný, ale svou přítomností přispěli ke skvělé atmosféře
a dobré náladě všech.
-kod-

Energické předtančení děvčat ze ZUŠ Tanvald. Foto Antonín Bělonožník

Město Tanvald, jako pořadatel tomboly reprezentačního plesu, děkuje
následujícím sponzorům:
DETOA Albrechtice s.r.o.			
Autocentrum Tůma s.r.o. Tanvald
SIZ s.r.o.				
W+H velkoobchod s.r.o. Tanvald
Hansa-Textil s.r.o. Dolní Smržovka		
Středisko volného času Tanvald
Hotel Grand Tanvald			
Čajovna Strejčková Tanvald
Hotel Bon Tanvald			
Pohřební služba M+M Tanvald
KAMÉLIE kavárna a salátový bar		
KVĚTINÁŘSTVÍ Špicar Tanvald
KUBŮ - domácí potřeby a koberce		
Pekařství Jan Mašek Tanvald
Lékárna U AESCULAPA Tanvald		
Lesy ČR s.p., Jablonec nad Nisou
PUTZTEUFEL s.r.o. Tanvald		
TENEO 3000 s.r.o. Tanvald

4soft, s.r.o. Tanvald			
Nemocnice Tanvald s.r.o.
Kitl s.r.o. Jablonec nad Nisou		
TEPLÁRENSTVÍ s.r.o. Tanvald
FEEL s.r.o. – elektroslužby p.Feix		
Zdravá výživa Portam Tanvald
SK mobil Tanvald				
FCC Liberec, s.r.o.
TABYS s.r.o. Tanvald			
Firma Prusík Tanvald
SCOLAREST s.r.o. Tanvald		
ELSAP Princ Tanvald
SATO Tanvald s.r.o.
Reklamatisk.cz			
Prodejna M-tex Tanvald
Drogerie PYRAMID Tanvald		
Řeznictví a uzenářství U Tomášů s.r.o.
Cyklo and SKI Pelc Tanvald		
Sklenářství Martin Třeska Tanvald
Margitex Tanvald				
Prima – prodejna potravin Desná
PROTEBYT s.r.o. Smržovka

Bližší informace se dozvíte
v dubnovém zpravodaji.
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Předtančení párů z Taneční školy manželů Koškových z Liberce. Foto Antonín Bělonožník

Starosta s jedním ze sponzorů předává tombolu. Foto Vlaďka Koďousková
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Volby v našem městě
Tabulka: Obec Tanvald – souhrnné informace
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018
proběhlo první kolo volby prezidenta
republiky.
Do druhého kola postoupili Miloš
Zeman a Jiří Drahoš.
V sedmi volebních okrscích našeho
města dosáhla volební účast 53.65 %.
Ve dnech 26. a 27. ledna 2018
proběhlo druhé kolo volby prezidenta
republiky.
V sedmi volebních okrscích našeho
města dosáhla volební účast 58.63 %.
Prezidentem byl zvolen Miloš Zeman.
Kraj: Liberecký kraj
Okres: Jablonec nad Nisou
Obec: Tanvald

Obec Tanvald – souhrnné informace
Okrsky
počet

zprac.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1. kolo

7

7

100,00

5 077

2 724

53,65

2 721

2 706

99,45

2. kolo

7

7

100,00

5 069

2 972

58,63

2 968

2 962

99,80

-

Tabulka: Obec Tanvald
Kandidát

1. kolo

2. kolo

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

hlasy

%

hlasy

%

číslo

příjmení, jméno,
tituly

*7

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPO

1 243

45,93

1 743

58,84

9

Drahoš Jiří prof. Ing.
DrSc., dr. h. c.

Občan

BEZPP

558

20,62

1 219

41,15

Druhé kolo voleb v ZŠ Sportovní. Foto Antonín Bělonožník

Druhé kolo voleb Žďár. Foto Antonín Bělonožník

Druhé kolo voleb v hasičské zbrojnici. Foto: Antonín Bělonožník

Druhé kolo voleb v ZŠ Sportovní. Foto Antonín Bělonožník

Myslíme
na vaši
bezpečnost
Město Tanvald zajistilo pro své
občany reflexní samolepící terčíky
sloužící k ochraně osob při pohybu po
neosvětlených komunikacích. Jedná
se o kulaté nalepovací terčíky, které se
jednoduše nalepí na oděv, obuv nebo
třeba na kolo. Jsou vysoce reflexní
a věřím, že se tento nový bezpečnostní
prvek osvědčí a bude široce využívaný. Reflexní terčíky obdržíte zdarma
v budově infocentra.
Vladimír Vyhnálek
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Rada města vyhlašuje konkurz
na místo ředitele/ředitelky:
Masarykovy základní školy a Obchodní akademie Tanvald
Základní umělecké školy Tanvald

Foto Antonín Bělonožník

Bližší informace na www.tanvald.cz
Případné dotazy na tel. čísle: 483 369 535
nebo e-mail: emala@tanvald.cz
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Školství

Zápis do 1. třídy ZŠ Tanvald, Sportovní
576 pro školní rok 2018/2019
V souladu s ustanovením § 36 a § 46
školského zákona oznamuje ředitelství
ZŠ Tanvald, Sportovní 576
termín konání zápisu do 1. třídy pro
všechny děti narozené od 1. 9. 2011
do 31. 8. 2012.
Zápis se uskuteční v úterý 3. dubna
2018 od 13:00 – 17:00 hodin v budově
ZŠ Sportovní 576. Průkaz totožnosti
a rodný list dítěte s sebou.
V průběhu školní
docházky nabízíme:
- výuku dle vlastního ŠVP s využitím
moderních metod
- individuální přístup pro děti s pomalejším pracovním tempem
- výborné podmínky pro bohaté sportovní vyžití
- výuku v moderně vybavených
učebnách
- kvalifikovanost učitelů
- výuku informatiky
- přístup k internetu
- práci s interaktivní tabulí

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

Zápis do 1. třídy Masarykovy  školy
Aby rodiče budoucích prvňáčků
mohli objektivně posoudit úroveň
a styl výuky v našich jednotlivých třídách, zavádíme DEN OTEVŘENÝCH
TŘÍD. Rodiče budou moci se svými
budoucími prvňáčky navštívit školní
třídy a poznají, jak vypadá škola.
Důležitá je skutečnost, že zápis proběhne 3. dubna 2018, jak na základní
škole ve Školní ulici. čp. 416, tak na
Šumburku, Raisova čp. 333 od 13.00
hod do 17.00 hod.
Jsme školou, která uplatňuje progresívní metody školní práce s rozšířenou
výukou informatiky již od 4. třídy
a výukou angličtiny od 2. třídy. Na pracovišti šumburské školy probíhá výuka
s prvky MONTESSORI, což je metoda,
která umožňuje žákům snadnější přechod do školního života. Nabízíme vám
nově zrekonstruovaný interiér školy,

specializované učebny pro výuku fyziky,
chemie a výpočetní techniky, výukový
program na počítačích a interaktivních
tabulích a dětský bar. Byl také opraven
školní výukový skleník. Sportovní vyžití
je zajišťováno v nově rekonstruovaných
tělocvičnách a přírodním sportovním
areálu. Národním centrem pro podporu
zdraví jsme byli zařazeni do programu
Zdravá škola. K dispozici je žákům
školní knihovna, infocentrum a internet.
Pro prezentaci školy a žáků vydáváme
ŠKOLNÍ NOVINY, které patří mezi nejlepší v celé republice, o čemž svědčí
různá ocenění.
V případě, že se rozhodnete pro naši
školu, přijďte ve výše uvedeném termínu s dítětem, občanským průkazem
a rodným listem dítěte.
Těšíme se na Vás.
Ředitelství Masarykovy školy

Bude v Horním Tanvaldu učiliště?
O budoucnosti ZŠ Údolí Kamenice
328 v Tanvaldu koluje mezi veřejností
více „zaručených“ informací, než
o finančních otázkách Andreje Babiše.
Pravdou je, že v naší základní škole
se vzdělávají děti od prvního až devátého ročníku, které jsou z nejrůznějších
důvodů neúspěšné v jiných typech škol.
Výhody školy v Horním Tanvaldu spatřujeme mimo jiné v malém kolektivu,
individuálním přístupu kvalifikovaných
speciálních pedagogů, v pravidelné
bezplatné, a především odborné logopedické péči, ale i v pečlivém výběru
učebních osnov. Žáci by podle nich
měli splnit takzvané minimální výstupy
rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání. A v tomto duchu
budeme pokračovat i v příštím školním
roce.
Žáci, kteří úspěšně ukončí základní
devítiletou docházku mají možnost
pokračovat ve studiu na středních školách. Pro žáky našeho typu školy, nebo
žáky se slabým prospěchem z běžné

základní školy jsou určené tříleté vzdělávací obory typu E, které jsou zakončeny výučním listem. V Libereckém
kraji, pomineme-li okres Česká Lípa,
toto vzdělávání zajišťuje především
Střední odborná škola, Liberec,
Jablonecká 999, dále Střední škola
hospodářská a lesnická ve Frýdlantu
a Integrovaná střední škola v Semilech.
Tanvaldsko je lokalitou, v níž
vycházející žáci, kteří jsou schopni
zvládnout jednodušší učební obory
typu E, mají možnost dále studovat
nejblíže v Liberci, nebo v Semilech.
Právě ISŠ v Semilech přistoupila na
podnět senátora Jaroslava Zemana
a souhlasila s návrhem Krajského úřadu
v Liberci, aby v jedné ze dvou budov
ZŠ v Horním Tanvaldu zřídila detašované pracoviště. Od září školního roku
2018/2019 se zde budou moci vzdělávat studenti ve dvou učebních oborech.
Především pro chlapce je určen obor

36-67-E/01 Zednické práce a pro dívky,
ale i chlapce, je určen obor 75-41-E/01
Pečovatelské služby. Přihlášky na zmiňované učební obory je třeba posílat
na adresu kmenové střední školy (ISŠ,
Semily, 28. října 607, 513 01 Semily).
Na přelomu ledna a února tohoto roku
proběhla první část rekonstrukce a nutných úprav v budově Údolí Kamenice
331. Výsledek těchto prací shlédli
zastupitelé města, senátor Jaroslav
Zeman, ředitel semilské školy Jiří
Malý i ostatní návštěvníci během Dne
otevřených dveří ZŠ Údolí Kamenice
238, který se konal 7. února 2018.

Budete-li mít zájem o prohlídku prostor
budoucích tříd detašovaného pracoviště ISŠ, nebo o informace o uvedených
učebních oborech, obraťte se na
p. ředitele Špráchala (tel. 483394085).
Tato nabídka je určena především pro
zájemce z řad žáků osmých a devátých ročníků a jejich rodiče nebo pro
ředitele základních škol na Tanvaldsku
a výchovné poradce. Zatím využili
nabídku prohlídky žáci devátého ročníku ZŠ Liberecká 31 z Jablonce nad
Nisou. Přijďte se podívat a informovat
i Vy.
Ivana Horčičková

Den otevřených dveří v ZŠ Horní Tanvald. Foto Antonín Bělonožník

Primáni dostali na gymnáziu
svá první vysvědčení
Zhruba před rokem učinili někteří
páťáci a jejich rodiče zásadní rozhodnutí – podali přihlášku do primy
osmiletého gymnázia. V dubnu je pak
čekaly přijímací zkoušky a ti, kteří
u nich uspěli, byli přijati ke studiu. 4. září
2017 šlo 27 primánů poprvé do „nové“
školy a 31. ledna dostali svá první
vysvědčení z gymplu. Mimochodem
9 žáků prospělo s vyznamenáním,
z toho jedna žákyně měla „samé“
(no teda) a ostatní prospěli.
A jak po pěti měsících hodnotí
své studium na gymnáziu samotní
primáni? Z ankety vyplynulo, že před
nástupem do školy měli největší strach
ze známek, těžkého učiva a nových
spolužáků, na druhé straně se těšili
na nové prostředí, nové učitele a
spolužáky. Na škole se jim líbí způsob
učení, bazén, kamarádi. Jonáš napsal
„že to není tak těžký, jak jsem si ze
začátku myslel“, další žákyně uvádí
„většina lidí se umí chovat. Líbí se mi,
že škola má nějaký řád.“ Na otázku, co

se jim nelíbí, odpovídají (už tradičně)
zastaralé vybavení školy, schody
a stěhování ze třídy do třídy, tělocvična
a jídelna mimo budovu. Na gymnáziu se
prý naučili učit, být samostatní, rychleji
psát a dělat úpravu v sešitech, poznali,
že kamarády si můžu najít kdekoli a nic
není zadarmo. Třídní kolektiv se jim líbí,
někomu „až na malé výjimky“. Poslední
otázka ankety se týkala toho, zda by se
vrátili na základní školu. Z 27 primánů
by se vrátili dva (první napsala „na ZŠ
jsme měli bezva kolektiv a učitelku“,
druhý „bylo to lepší“), jedna ano i ne
a ostatní by na gymnáziu zůstali. A proč?
Cituji: „naučím se víc než na ZŠ“, „na
ZŠ se mi smáli“, „mám tu lepší kamarády“, „na ZŠ jsme neměli známky“,
„neměl jsem volnost, všude jsme
chodili s učitelkami“, „je tu více učiva“.
Věříme, že jejich pozitivní přístup
jen tak nezmizí, že budou i nadále studenty naší školy, kteří od nás v květnu
2025 dostanou poslední vysvědčení,
to maturitní.

Za vedení školy Iva Herrmannová

Maturant SYMPAŤÁK po patnácté
Anketa Maturant sympaťák se na
Gymnáziu Tanvald objevila poprvé
před 15 lety (už ani nevím, jak jsme
na to přišli, ale impulsem se asi staly
nejrůznější soutěže krásy). Od roku
2004 soutěží všichni maturanti (dobrovolně povinně) ve dvou kategoriích
– Sympaťák a Sympaťačka a získávají
hlasy od svých spolužáků i pedagogů.
Volba probíhá v lednu, vítězové jsou
vyhlašováni a odměňováni na maturitním plese.
A jak dopadl 15. ročník ankety?
3. místa obsadili Hela Čermáková
a Jakub Fajfr, o stupínek výš pak skončili Nikola Vedralová a Bohouš Rogers.
První místa obsadili a tituly získali
Aneta Cvrková - Sympaťačka 2018
a Radim Šlechta - Sympaťák 2018.
Blahopřejeme.
Hana Keprová

Foto Antonín Bělonožník
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Školství, informace, zajímavosti

Magická noc aneb Harry Potter
v tanvaldské hale
Jako každý rok i letos oktáva tanvaldského gymnázia dokázala, že
sportovní hala není špatným místem
pro pořádání plesu. Večer 26. ledna
se tu sešlo snad celé Tanvaldsko, aby
společně s maturanty prožilo nezapomenutelný večer. Výzdoba i vystoupení
byly laděny na vlnu Harryho Pottera, ke
kterému neodmyslitelně patří kouzla
a tajemno. Když se davy návštěvníků
konečně usadily na svá místa, začal
ples promítnutím krátkého filmu
à la Harry Potter, ve kterém si zahráli
nejen studenti, ale i jejich učitelé.
Na film navazovalo předtančení, samozřejmě v pláštích a s hůlkami. Děj pohltil snad i ty, kteří Harryho Pottera znají
jen z doslechu. Zatímco v šatnách
probíhalo vysokorychlostní převlékání
z plášťů do slavnostních rób, na place
si učitelé zasoutěžili s košťaty a zlatonkami v takové tanvaldské verzi famfrpálu. Ačkoli souboj to byl vyrovnaný,
vítězkou se stala Danuše Müllerová.
Poté přišla na řadu hlavní událost

večera - slavnostní nástup maturantů
a šerpování. Hádáme, že jedno oko
nezůstalo suché, ať už vlivem dojetí
či rány mincí do hlavy. Samozřejmostí
plesu bývá tombola. Ta potterovská
byla bohatá a kouzelná, vyhrát musel
i ten největší smolař, protože bylo
připraveno pět set cen na šest set
hostů! Ten největší šťastlivec, který
vyhrál první cenu ve velké tombole,
odjel domů na zbrusu novém kole.
Závěrečným vystoupením oktavánů
bylo půlnoční překvapení, kdy na parketu předvedli taneční souboj.
Podtrženo sečteno, ples se vydařil
na výbornou a věříme, že ho nejen
maturanti, ale i učitelé, příbuzní
a přátelé budou ještě dlouho nosit
ve vzpomínkách. Poděkování patří
studentům, kteří při organizování potili
krev a slzy, Městu Tanvald za podporu
a ZŠ Sportovní Tanvald za poskytnutí
prostor.

Za maturanty Gymnázia
a OA Tanvald Terka J.

Slzy ošlehaných mužů
Bohumil Hanč a Václav Vrbata, dvě
jména, která jsou neodlučitelně spjatá
a Krkonošemi, vlastenectvím, obětavostí, statečností a kamarádstvím.
Jejich příběh, známý starší generaci
především z filmu „Synové hor“ a všem
turistům a milovníkům Krkonoš připomínaný mohylou Hanče a Vrbaty
na Zlatém návrší, zaujal divadelníky
Vosto5 z Prahy a vytvořili podle něj
divadelní hru Slzy ošlehaných mužů.
Přivezli ji v zajímavé formě vtipně
glosované současnosti a příběhu skutečné události, která je stará více než
sto let, v kombinaci živí herci, loutky
a projekce, do Sokolovny TJ Sokol
na Českém Šumburku. Záměr zahrát
divadlo v této odlehlé části Tanvaldu se
zrodil při jedné z návštěv divadelníků
pražského souboru v hostinské místnosti této sokolovny. Ne nadarmo se
říká, že nejlepší dohody jsou ty, které
se uzavírají v hospodě!
Petr Chlumecký, který je členem
TJ Sokol Český Šumburk a je
správcem sokolovny, dojednal s divadelníky, že přijedou a hru zahrají.
K tomu došlo 3. února 2018, a počáteční obavy, že 150 židlí připravených
pro diváky je moc a že budou divadel-

níci v přesile nad diváky, se nesplnily.
Nakonec bylo židlí málo, tak museli
pořadatelé snést s půdy všechny židle,
které v domě byly, ale ani to nestačilo.
Nakonec se prodávaly vstupenky
„na stojáka“, a to byli ještě návštěvníci
šťastní, že se do sálu vůbec vmáčkli!
Celé představení se konalo v režii
divadelního souboru, dle informace
od osoby prodávající vstupenky bylo
v sále 184 platících diváků a minimálně
35 osob, které nějakým způsobem
patřily k divadelníkům. Byli to členové
jejich rodin a nejbližší kamarádi, kteří
fungovali jako pořadatelská služba.
Představení sklidilo právem obrovský
potlesk od těch nejmenších sedících
v první řadě až po ty stojící úplně vzadu
u věšáků. Všichni byli nadšeni a DS
Vosto5 si získal řadu nový příznivců.
Je pravdou, že místní diváci byli
v menšině, většinu tvořili návštěvníci,
kteří v době právě probíhajících jarních
prázdnin obsadili chalupy své neb
jejich přátel v okolí, od Tanvaldu po
Harrachov, a kamarádi divadelníků.
Ale nás může těšit, že tento krásný
večer proběhl na Českém Šumburku
a spokojenost návštěvníků s divadlem
přispěje k tomu, aby na náš krásný kraj
rádi vzpomínali a rádi se sem vraceli.

-ali-

Foto Arnošt Svárovský

Foto Antonín Bělonožník

Městská policie Tanvald
má nový automobil
Město Tanvald pořídilo pro městskou policii nové vozidlo DACIA
DUSTER s pohonem 4x4. Vozidlo pře-

vzal dne 25. 1. 2018 od starosty Mgr.
Vladimíra Vyhnálka vedoucí strážník MP pan Marian Stránský.
-red-

Starosta Vladimír Vyhnálek předává vozidlo vedoucímu strážníkovi MP Marianu Stránskému. Foto Antonín Bělonožník
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Masopustní průvod opět zvesela
Na masopustní úterý se ulice
Tanvaldu opět rozjasnily nejrůznějšími
maškarami. A věřte mi, bylo na co se
dívat! Je škoda, že přímých účastníků
je rok od roku méně. Tak snad se
příští rok najde těch odvážlivců víc,
přidají se do veselého průvodu městem

a i oni vykouzlí úsměvy na tvářích
kolemjdoucích.
Velký dík patří Městu Tanvald,
Pekárně Schneider a Řeznictví
u Tomášů, kteří tuto tradiční akci podporují. A samozřejmě skvělé organizaci
Klubu českých turistů.
-kod-

Starosta předává klíč od města králi masopustu. Foto Arnošt Svárovský
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Školství, inzerce

Jediná škola s rozšířenou výukou
tělesné výchovy na Tanvaldsku
V pátém ročníku čeká žáky nelehké
rozhodování. V Tanvaldě a okolí mají
víceméně 3 možnosti volby: studijní
typy mohou zkusit přijímací zkoušky
na místní gymnázium, ti ne úplně
vyhranění pokračují dále do klasického
šestého ročníku základní školy a ti,
kteří mají zálibu v pohybu, mohou být
po úspěšném absolvování talentových
zkoušek přijati do sportovních tříd na
naší ZŠ Sportovní.

Foto archiv ZŠ Sportovní

V čem jsou sportovní třídy specifické? Žáky čeká 5 hodin tělesné
výchovy týdně. K dispozici mají nově
zrekonstruovanou, plně vybavenou
sportovní halu s posilovnou a malou
tělocvičnu. Co 14 dní zlepšují své plavecké kvality v bazénu tanvaldského
gymnázia. V jarním a podzimním čase,
kdy jsou příznivé přírodní podmínky,
tráví hodiny tělesné výchovy venku.
Možností mají nespočet. Začátkem
letošního školního roku byl obnoven
provoz na nově zrekonstruovaném
víceúčelovém městském stadionu,
který nabízí řadu mnohostranných
aktivit (atletický ovál, sektory pro skok
vysoký, daleký, vrh koulí, workout,
in linová dráha, beachvolejbalové hřiště, fotbalový trávník, slackline, skatepark). Krom toho pak multifunkční
hřiště tzv. „gumítko“, jež slouží pro
pestrou škálu sportovních her. Dalšími
outdorovými aktivitami je běh a hry
v přírodě v okolí bobové dráhy a cyklotělocviky, kdy se věnujeme průpravě
jízdy v terénu. K tomuto účelu využíváme nově otevřeného bikeparku na
tanvaldském Špičáku.
To všechno byly aktivity letní.
Vzhledem k poloze Tanvaldu máme

řadu možností i v zimě. Na dvouhodinovky TV docházíme za lesík, kde trénujeme jízdu na běžkách, ať už klasický
způsob běhu, skate či obratnost na
lyžích. Využíváme též místní sjezdovku
„Pionýrku“, kde se zdokonalujeme
v jízdě na sjezdovkách a snowboardu.
A pokud mrzne, tak v letošním roce
máme kluziště přímo „u nosu“, u školy.
Ve škole nazujeme brusle a vyrazíme
na led.
Krom hodin TV jezdíme na sportovní kurzy. Již od šestého ročníku
se učíme vodáckým dovednostem na
řece Jizeře na Malé Skále, sedmáci
splouvají Jizeru ze Spálova. Otava,
Sázava či Ohře čeká žáky v osmém
ročníku, splutím řeky Vltavy a tréninkem ve slalomovém kanálu v Českém
Vrbném završí deváťáci své vodácké
dovednosti.
Lyžařské kurzy absolvují žáci víceméně každý rok, šestky, sedmičky
pilují techniku běžeckého lyžování na
Jizerkách, osmičky a devítky se věnují
alpským disciplínám a snowboardu
v Harrachově.
Osmáci pravidelně na podzim
vyjíždějí na cyklistický kurz na Jizerky,
pokoří nejvyšší horu Smrk a dále zdokonalují svůj cyklistický um na singltreku v okolí Nového Města p. Smrkem.
A poslední 2 kurzy na sportovce
jsou zaměřeny na pobyt v přírodě,
je to seznamovací kurz v 6. ročníku
na Jizerkách a outdoorový kurz
v Pleskotech určený pro sedmáky
a deváťáky. Učí se tu pracovat s mapou,
buzolou, orientaci v přírodě, zdolávají
nízké lanové překážky, slaňování
a další lezecké aktivity, orientační běh,
cykloorienťák a řadu dalších aktivit
v přírodě.
Věříme, že všestrannost a pestrost
sportovních aktivit je něco, v čem
se každý najde a vybere si to, co ho
alespoň trochu osloví a bude ho bavit.
Pořád a dokola posloucháme, jak se
děti nehýbou a raději prosedí mraky
času u počítače. Toto je jedna z možností, jak tomu zabránit.
Prvním krůčkem k tomu je zúčastnit
se talentových zkoušek do sportovky,
které budou probíhat v měsíci květnu.
Na den otevřených dveří zveme
zájemce 20. dubna. Veškeré informace
se včas dozvíte na www.zstanvald-sportovni.cz
Přijďte, těšíme se na vás…
Jana Tůmová

Studenti tanvaldského gymnázia
na veletrhu vzdělávání „Gaudeamus“
Dne 23. ledna tohoto roku se studenti
předmaturitních ročníků Gymnázia
a Obchodní akademie Tanvald zúčastnili veletrhu vzdělávání „Gaudeamus
Praha 2018“. V pořadí šlo již o XI. ročník
této výstavy, tematicky zaměřené na
pomaturitní a celoživotní vzdělávání.
Cílem návštěvy veletrhu bylo nabídnout alternativu k výběru pomaturitního
studia v rámci kariérového poradenství.
Studenti využili možnosti podiskutovat
o možnostech studia na tuzemských
i zahraničních vysokých školách přímo
na jednotlivých stáncích VOŠ a VŠ, kterých zde bylo kolem dvou set a dalších

sedmdesát subjektů bylo zahraničních.
V rámci doprovodného programu
Věda pro život studenti zhlédli exponáty a živé ukázky z náplně studia
a výzkumu na jednotlivých vysokých
školách. Doprovázejícím pedagogům
byl poskytnut kompletní informační
servis v podobě materiálů o vystavujících školách a specializovaného
Informačního systému pro výchovné
poradce. Účast na tomto veletrhu studenti hodnotili jako zdařilou, poněvadž
se jim otevřel poněkud jiný náhled na
možnosti pomaturitního studia.
Ivan Nývlt, výchovný poradce GOTAN

Poslední ples obchodní akademie
Dne 2. 2. 2018 se ve sportovní hale
uskutečnil maturitní ples obchodní
akademie. Byl to ples plný překvapení, tanečních vystoupení a zábavy.
Večerem nás provázel výborný moderátor Roman Kohl a k tanci hrála kapela
Bohemia Universal Band.
Bohužel, po 23 letech obchodní
akademie v Tanvaldu končí. Na ples se

tak přišli podívat i první absolventi této
školy.
Velice děkujeme vedení OA Tanvald
za spolupráci a podporu při studiu. Je
velká škoda, že obchodní akademie
končí, neboť se výrazně zapsala do
dění našeho města.
Jana Holčíková, absolventka
IV. ročníku OA Tanvald

Foto archiv Obchodní akademie Tanvald

Nadílka v Lučanech
V sobotu 9. prosince 2017 dovezly
děti z primy našeho gymnázia dárky do
lučanského útulku Dášenka pro zvířata
v nouzi. Také jsme poslali peníze do
útulku v Krásném Lese jako příspěvek
na kvalitní zateplené boudy.
Proč sháníme penízky, proč hledáme
nejvýhodnější nákup, proč bereme děti
s sebou, proč…?
Na jedné straně sice přibývá lidí,
kteří ctí charitu všeho druhu, ale na
druhé straně také přibývají ti sobci,
kteří jakékoliv pomáhaní zavrhují s tím,
že jsou to jen spekulace a že stejně
se pomoci nedostane těm potřebným

a že stejně…
Proto bereme naše primánky
s sebou na mikulášskou nadílku, proto
jim ukazujeme, jak některá zvířata
trpěla a potřebují pomoci – nejen krmivem, ale i léky – proto chceme, aby
děti viděly, co jsme nakoupili za jejich
peníze. Aby vždy naši studenti patřili
k těm, kteří neváhají pomoci, když je to
třeba.
Letos jsme dovezli do Lučan krmení
za 4.160 Kč a 1.500 Kč jsme poslali do
Krásného Lesa.
Dana Honzová

INZERCE

Domácí práce

Foto archiv ZŠ Sportovní

Hledáme domácí pracovnice na kompletaci
ketlovaných růženců a návlek perlí
z Tanvaldu a okolí.
Info: 607 175 742
Tanvaldský zpravodaj
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Rada města
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 10. 01. 2018  
*RM města rozhodla nabídku prodeje lesních
pozemků od společnosti Central European
Wood a.s., se sídlem Americká 340/31, Praha
2 – Vinohrady projednat na některé z příštích
schůzí rady města nejpozději do 31. 05. 2018.
1/* RM na základě vydaného a zveřejněného
zámětu rozhodla pronajmout část pozemkové
parcely č. 167/1 (ostatní plocha) o výměře 51
m2 v katastrálním území Tanvald panu P. B. za
účelem umístění stavby prodejního stánku od
01. 01. 2018 do 31. 12.2020 za nájemné ve výši
300 Kč/m2/rok a schválit nájemní smlouvu mezi
městem Tanvald a panem P.B. podle předloženého návrhu.
2/ *RM na základě vydaného a zveřejněného
záměru rozhodla pronajmout část pozemkové
parcely č. 167/1 (ostatní plocha) o výměře 34
m2 v katastrálním území Tanvald paní T. N. Š.
T. za účelem umístění stavby prodejního stánku
od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2020 za nájemné ve
výši 300 Kč/m2/rok a schválit nájemní smlouvu
mezi městem Tanvald a paní T. N. Š. T. podle
předloženého návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu o zřízení práva stavby
mezi městem Tanvald a paní B. H. podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu o možnosti provést
stavbu na cizím pozemku (dohodu s vlastníkem
pozemku) mezi městem Tanvald a Krajskou
správu silnic Libereckého kraje, příspěvkovou
organizací, se sídlem České mládeže 632/32,
46006 Liberec 6 podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem
Tanvald a K. K. o pronájmu části pozemkové
parcely č. 375/104 v katastrálním území Tanvald podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Dohodu o zrušení věcného břemene mezi panem Z. N. a paní V. N. a městem
Tanvald podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi Římskokatolickou farností Šumburk nad Desnou (Tanvald) se sídlem Wolkerova 378, Tanvald,
část Šumburk nad Desnou a městem Tanvald

o výkupu části pozemkové parcely č. 2677/1
v katastrálním území Šumburk nad Desnou
za účelem narovnání majetkoprávního vztahu
stavby chodníku podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem
Tanvald a manželi M. o prodeji bytové jednotky
č. 553/3, ul. Sportovní 553, Tanvald podle předloženého návrhu.
*RM přenechává Mikroregionu Tanvaldsko, se
sídlem Palackého 359, Tanvald do bezplatného užívání movité věci - počítač PC Intel PD
2,8 GHz včetně příslušenství, inventární číslo
300/200/104 a monitor LCD Acer 19“, inventární číslo 300216/16.
*RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem Tanvald a Mikroregionem Tanvaldsko se
sídlem Palackého 359, Tanvald podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce
„Revitalizace parků v Tanvaldu (parky U fontány, U pomníku TGM a U kruhového objezdu)“
mezi firmou Diké zahrady s.r.o., IČ: 27318753,
Příšovice 290, 463 46 Příšovice a městem Tanvald podle předloženého návrhu.
*RM doporučuje zastupitelstvu města objekt čp.
583, Horská ul. Tanvald neprodávat.
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky ve
výši 145.190 Kč na nezbytně nutné úpravy
v ZŠ Horní Tanvald a provést rozpočtové opatření
č. 1/2018:
BĚŽNÉ VÝDAJE
Odbor rozvoje a komunálních věcí 		
+ 145.190 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERV			
- 145.190 Kč
*RM jako zřizovatel Základní školy Tanvald,
Sportovní 576, příspěvkové organizace schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Libereckého kraje za účelem finanční podpory účasti žáků školy a jejich
doprovodu na 3 vzdělávacích programech
v Muzeu Českého ráje v Turnově v období únor
– květen 2018.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 24. 01. 2018  
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 2/2018 spočívající v uvolnění prostředků rozpočtové rezervy na pořízení části pozemkové
parcely č. 2677/1, k. ú. Šumburk nad Desnou:
KAPITÁLOVÉ Výdaje
pořízení části p. p. č. 2677/1, k. ú. Šumburk nad
Desnou		
3.180 Kč
Rozpočtová rezerva				
- 3.180 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 3/2018:
Přijaté transfery
na volbu prezidenta republiky 170.000 Kč
bězné Výdaje
ODBOR SPRÁVNÍ
Volba prezidenta republiky 170.000 Kč
*RM rozhodla prodat Základní škole Tanvald,
Sportovní 576, příspěvkové organizaci pro
MěÚ Tanvald již nepotřebný doménový server
vedený pod inventárním číslem 722020000010
za kupní cenu ve výši 1000 Kč.
*RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy
na byt paní M. B. na dobu určitou do 28. 02.
2018.
*RM schvaluje podání žádostí o dotace Ministerstva vnitra ČR v souladu s pravidly Programu prevence kriminality 2018 - 2020 a schvaluje spoluúčast města minimálně 10% až 30%
u následujících projektů:
1/ Tanvald –
Preventivní prázdninové programy v Majáku
2018
3/ Tanvald – Pobytový týdenní tábor pro mládež
do 15 let 2018
*RM souhlasí s uvolněním finančních prostředků na úhradu faktury za pořízení sněhové zadní
natáčecí radlice a rozhodla provést rozpočtové
opatření č. 4/2018:
KAPITÁLOVÉ Výdaje
pořízení zadní natáčecí sněhové radlice		
52.635 Kč
Rozpočtová rezerva				
- 52.635 Kč
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*RM schvaluje příkazní smlouvu na zajištění
dotačního managementu v roce 2018 na „Projekty prevence kriminality 2018“ mezi městem
Tanvald a Ing. Luďkem Suchomelem, MBA, se
sídlem Sportovní 78, Smržovka dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje nájemní smlouvu o pronájmu
pozemkové parcely č. 1706/2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Tanvald za účelem
umístění velkoobjemového kontejneru mezi panem P. K. a městem Tanvald dle předloženého
návrhu.
*RM rozhodla v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, schválit
příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald,
Sportovní 576 použití investičního fondu ve výši
47.000 Kč na opravu stávajících sociálních zařízení a sprch ve sportovní hale.
*RM rozhodla poskytnout členům okrskových
volebních komisí při volbě prezidenta republiky
ve dnech 12. – 13. 01. 2018 a 26. – 27. 01. 2018
peněžité dary každému ve výši 500 Kč a provést
rozpočtové opatření č. 5/2018:
BĚŽNÉ Výdaje
Odbor ekonomický
peněžité dary členům OVK		
27.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 27.000 Kč
*RM bere na vědomí dopis nájemců nebytových
prostor objektu č. p. 583, Horská, Tanvald, potvrzuje své usnesení č. 11/1/2018, kterým doporučila zastupitelstvu města objekt čp. 583,
Horská ul. Tanvald neprodávat, a projevuje vůli
začít v přípravách na demolici tohoto objektu.
*RM souhlasí se spoluprací s Ministerstvem
kultury ČR při administraci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2018,
nezřizuje komisi státní památkové péče a pověřuje výkonem prací spojených se spoluprací

s Ministerstvem kultury ČR odbor rozvoje a KV
MěÚ Tanvald.
*RM schvaluje:
1/ Rámcovou servisní smlouvu Varovného
a informačního systému obyvatelstva města
Tanvald dle předloženého návrhu;
2/ Smlouvu o servisu k aplikaci Digitálního povodňového plánu města Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM bere na vědomí informaci od České asociace odpadového hospodářství k riziku navýšení
nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst.
*RM po projednání žádosti Spolku Lungta, se
sídlem Dlouhá 2, Praha 1 rozhodla, že se město Tanvald k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“ v roce 2018 nepřipojí.
*RM:
1/ po projednání nabídek na pořízení automo-

bilu pro účely MP Tanvald rozhodla zakoupit
osobní automobil tovární značky Dacia Duster
1,6 SCe 84 kW/114 k 4x4x od firmy Auto Koutek
s.r.o., se sídlem Tanvaldská 1141, Liberec za
cenu 358.700 Kč s DPH;
2/ po projednání nabídek na pořízení automobilu pro účely SÚ a ŽP rozhodla zakoupit osobní
automobil tovární značky Dacia Duster 1,6 SCe
84 kW/114 k 4x2 od firmy Auto Koutek s.r.o.,
se sídlem Tanvaldská 1141, Liberec za cenu
303.700 Kč s DPH;
3/ po projednání nabídek na pořízení automobilu pro volené vedení města rozhodla zakoupit
osobní automobil tovární značky Škoda Karoq
Style 2,0 TDI 110 kW 6-stup. mech. 4x4 od firmy
Zdeněk Kučera – AUTOSPORT, smluvní partner ŠKODA AUTO a. s., se sídlem Kunratická
1145, Liberec za cenu 639.500 Kč s DPH.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 07. 02. 2018
*RM rozhodla podat výpovědi nájemcům nebytových prostor objektu č.p. 583, ul. Horská, Tanvald z důvodu demolice tohoto objektu tak, aby
byl nájem ukončen ke dni 31.05.2018.
*RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 51, ul. U Školky 560, Tanvald do
31.03.2018.
*RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 7700070166_38/
BVB mezi městem Tanvald a firmou GasNet,
s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Ústí nad Labem týkající se týkající se stavby Reko VTL Lučany nad Nisou – Smržovka dle předloženého
návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování
projektové dokumentace stavby „Revitalizace
území ulice Horská – Sportovní, Tanvald“ mezi
městem Tanvald a Ing. arch. Martinem Hilpertem, se sídlem Frýdštejn 142, Hodkovice nad
Mohelkou dle předloženého návrhu.
*RM doporučuje zastupitelstvu zadat zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
vzduchotechniky ve školní restauraci č. p. 589,
ul U Stadionu, Tanvald a provést rozpočtové
opatření č. 7/2018:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
rekonstrukce vzduchotechniky v objektu č. p.
589, ul. U Stadionu
		
78.650 Kč
Rozpočtová rezerva				
- 78.650 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města zadat
zpracování projektové dokumentace na realizaci parkoviště v ulici Palackého u č. p. 552
a chodníku v ulici Radniční, v úseku od zastávky
BUS po křižovatku s ulicí Pod Špičákem, a provést rozpočtové opatření č. 8/2018:
KAPITÁLOVÉ Výdaje
parkoviště v ul. Palackého u objektu č. p. 552
80.000 Kč
chodník v ul. Radniční od zastávky BUS po křižovatku s ul. Pod Špičákem			
48.000 Kč
Rozpočtová rezerva				
- 128.000 Kč
*RM ta doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření č. 11/2018 spočívající ve
vrácení nedočerpaných prostředků účelové neinvestiční dotace na volbu prezidenta republiky
do státního rozpočtu:
běžné Výdaje
Odbor ekonomický		
+ 18.641 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
+ 18.641 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření č. 9/2018:
KAPITÁLOVÉ Výdaje
klavír Petrof P 284 Mistral			
1.717.200 Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z minulých let
+ 1.717.200 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 6/2018 spočívající v uvolnění finančních prostředků na doplnění výbavy vozidla JSDH Tanvald – Šumburk nad Desnou ve výši 74.830 Kč:
KAPITÁLOVÉ Výdaje
doplnění výbavy zásahového vozidla JSDH		
74.830 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA			
- 74.830 Kč

*RM doporučuje zastupitelstvu města navýšit
Základní škole Tanvald, Sportovní 576 příspěvek na provoz a schválit rozpočtové opatření
č. 10/2018:
běžné Výdaje
Odbor ekonomický
Základní škola Tanvald, Sportovní 576		
+ 45.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
+ 45.000 Kč
*RM souhlasí s prodejem cukrářské pece třítroubé TPE 30, inv. č. 17-1 v majetku Základní školy Tanvald, Sportovní 576, příspěvkové
organizace, firmě Jan Prokeš, Aloisina výšina
429, Liberec 5 za kupní cenu 20.000 Kč.
*RM souhlasí s vyřazením sněhové radlice nesené typu TRN 300, inventární číslo 295230/4
prodejem panu A.Š. za prodejní cenu 2.200 Kč.
*RM doporučuje zastupitelstvu města:
1/ schválit poskytnutí neinvestičních dotací
z rozpočtu města Tanvald na činnost a provozní
výdaje organizacím v roce 2018 takto:
1) Tělovýchovná jednota Jiskra Tanvald, z.s.
ve výši 170.000 Kč
2) TJ Tanvald, z.s. ve výši 170.000 Kč
3) MDC Maják, z.s. ve výši 85.000 Kč
4) Spolek zdravotně postižených, z.s. ve výši
45.000 Kč
5) Oblastní charita Most, c.o. ve výši 30.000 Kč
6) Klub bojového umění Karate Tanvald, z.s.
ve výši 20.000 Kč
7) Tenis TANVALD, z.s ve výši 20.000 Kč
8) DH-FR racing Tanvald, z.s. ve výši 20.000 Kč
9) Most k naději, z.s. ve výši 20.000 Kč
10) Roma Tanvald, z.s. ve výši 10.000 Kč
11) Romany art workshop, z.s. ve výši 10.000
Kč
12) Klub bojového umění Karate Tanvald, z.s.
na uspořádání mezinárodního karatistického
semináře ve výši 5.000 Kč.
13) Tenis TANVALD, z.s na uspořádání turnaje
neregistrovaných tenistů ve výši 1.500 Kč
14) DH-FR racing Tanvald, z.s. na uspořádání
závodů Bobovka cup 2018 ve výši 5.000 Kč
15) Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald,
příspěvková organizace na provoz školního bazénu v budově gymnázia a OA ve výši 800.000
Kč.
16) Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald,
příspěvková organizace na krajem nepokryté
výdaje na provozní činnost budovy gymnázia
a OA ve výši 100.000 Kč.
17) MotorGate, z.s. na opravu historického
autobusu Chavdar ve výši 5.000 Kč
2/ schválit poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Tanvald TJ Tanvald, z.s. na nákup rolby
na úpravu běžeckých lyžařských tratí ve výši
150.000 Kč
3/ schválit rozpočtové opatření č. 13/2018:
VÝDAJE
Dotace, příspěvky a dary - celkem
dotace nerozdělené			
- 1.666.500 Kč
dotace TJ Jiskra Tanvald, z.s.			
170.000 Kč
dotace MDC Maják, z.s			
85.000 Kč
dotace Spolku zdravotně postižených, z.s.		
45.000 Kč
dotace Oblastní charitě Most, c.o.			
30.000 Kč
dotace Klubu bojového umění Karate Tanvald,
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z.s.				
20.000 Kč
dotace Tenis TANVALD, z.s 			
20.000 Kč
dotace DH-FR racing Tanvald, z.s.		
20.000 Kč
dotace Most k naději, z.s.			
20.000 Kč
dotace Romě Tanvald, z.s. 			
10.000 Kč
dotace Romany art workshop, z.s.		
10.000 Kč
dotace Klubu bojového umění Karate Tanvald,
z.s
na uspořádání mezinárodního karatistického
semináře			
5.000 Kč
dotace Tenis TANVALD, z.s
na uspořádání turnaje neregistrovaných tenistů
ve výši			
1.500 Kč
investiční dotace TJ Tanvald, z.s.
na nákup rolby na úpravu běžeckých lyžařských
tratí				
150.000 Kč
dotace DH-FR racing Tanvald, z.s. 		
na uspořádání závodů Bobovka cup 2018		
5.000 Kč
dotace Gymnáziu a OA Tanvald, příspěvkové
organizaci
na provoz školního bazénu v budově gymnázia
a OA 			
800.000 Kč
dotace
Gymnáziu
a
OA
Tanvald,
příspěvkové organizaci na krajem nepokryté
výdaje na provozní činnost budovy gymnázia
a OA
100.000 Kč
dotace MotorGate, z.s.
na opravu historického autobusu Chavdar		
5.000 Kč
*RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o propagaci mezi městem Tanvald a společností Media
Contact rozhlasová a televizní agentura spol.
s r.o., Na Okruhu 872/10, Liberec dle předloženého návrhu.
*RM projednala žádost společnosti ČEZ ENERGO, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Praha
8 - Karlín a rozhodla udělit souhlas s výstavbou
výrobny elektřiny a tepla (kogenerační jednotky
na zemní plyn) dle předloženého návrhu v areálu kotelny Šumburk, který slouží jako podklad
k žádosti o připojení zdroje k distribuční síti ČEZ
Distribuce.
*RM:
1/ bere na vědomí sdělení paní Mgr. Jany Prokešové o uvolnění z funkce ředitelky Masarykovy základní školy a Obchodní akademie
Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace,
ke dni 31.07.2018;
2/ v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisích
vyhlašuje konkurz na obsazení pozice ředitele/
ředitelky Masarykovy základní školy a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková
organizace dle předloženého návrhu;
3/ v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 a §
2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích jmenuje konkurzní komisi pro
konkurzní řízení na obsazení pozice ředitele/

ředitelky Masarykovy základní školy a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková
organizace (viz příloha) ve složení:
Předseda: Mgr. Antonín Bělonožník
Členové: Mgr. Milan Rambousek
p. Richard Seidel
Mgr. Eva Feiglová
Mgr. Renata Rychetská
RNDr. Jaroslav Týl
Ing. Žaneta Fišerová
*RM 1/ bere na vědomí, že ke dni 31. 07. 2018
končí panu řediteli Jiřímu Lejskovi 6 leté funkční
období;
2/ v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 3 vyhlášky
MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurz
na obsazení pozice ředitele/ředitelky Základní
umělecké školy Tanvald, Nemocniční 339, příspěvková organizace dle předloženého návrhu;
3/ v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 a § 2
odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích jmenuje konkurzní komisi pro
konkurzní řízení na obsazení pozice ředitele/
ředitelky Základní umělecké školy Tanvald,
Nemocniční 339, příspěvková organizace
(viz příloha) ve složení:
Předseda: Mgr. Antonín Bělonožník
Členové: Mgr. Milan Rambousek
Richard Seidel
Mgr. Renata Rychetská
Jana Hadravová
RNDr. Jaroslav Týl
*RM rozhodla stanovit komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek zakázky malého
rozsahu „Stavební úpravy objektu č.p. 589
Tanvald“ ve složení:
1) Mgr. Antonín Bělonožník,
místostarosta města
2) Jiří Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV
3) Zdeněk Havel, technik odboru rozvoje a KV
Náhradníci:
1) Hana Preislerová, místostarostka města
2) Ing. Petr Beran, správce sport. zařízení
při ZŠ Tanvald, Sportovní 576
3) Monika Brezarová, úřednice odboru rozvoje
a KV
*RM doporučuje zastupitelstvu města vzít na
vědomí informaci o skutečných nákladech města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a rok 2017.
*RM ve věci spolupráce s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR doporučuje
zastupitelstvu města ukončit tuto spolupráci
v souladu s čl.VII odst. 5 Memoranda o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování
Úřadu vlády ČR a obcí Tanvald uzavřeného dne
4.8.2016.
*RMpo projednání bere na vědomí zprávu o přijatých stížnostech, peticích, ostatních podáních,
podnětech a podáních Veřejného ochránce práv
za rok 2017.
Rada města souhlasí s pokácením 10 ks stromů
(jívy, jasany, břízy) nacházejících se za řadovými garážemi za nádražím ČD Desná, na pozemkové parcele č. 1459/1 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.

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

Rada, společenská rubrika, inzerce

Smuteční oznámení
Vedení Nemocnice Tanvald a holdingu VAMED MEDITERRA
s hlubokým zármutkem oznamuje, že ve věku nedožitých 52 let zemřel
ve čtvrtek 1. února 2018 ředitel naší nemocnice Ing. Robert Poskočil.
Pan ředitel byl členem vedení Nemocnice Tanvald od 1. 3. 2010
a nemocnice byla pro něj velkou rodinou a práce koníčkem.
Pro mnohé kolegy byl i přítelem. Pocházel z Jablonce nad Nisou
a se svojí rodinou žil v Děčíně. Má tři děti a manželku.
Všem jeho blízkým bychom za zaměstnance naší nemocnice
i holdingu chtěli vyjádřit upřímnou soustrast a nabídnout podporu.
Smuteční rozloučení s Ing. Robertem Poskočilem se uskutečnilo
v pátek 9. února 2018 v děčínské synagoze. Čest jeho památce.
Ing. Linda Šefčíková,
tisková mluvčí společnosti VAMED MEDITERRA

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D.
Vás zve na
Básničky a písničky pro naše
babičky, a to nejen s našimi
nejmenšími, ale i s MUDr.
Tomášem Drobníkem.
Místo konání:
Dům pro seniory 593 Šumburk n.
Desnou Tanvald
Datum konání:
20. 3. 2018 v 15:00 hod.
Na setkání se těší zástupci města
Tanvald Senior klub I
Šumburk n.D.

V březnu 2018
oslaví životní jubileum
Zdeňka Kovářová
Karel Míl
Ladislav Buchar
Zdeňka Barilová
Miloslava Hábová
Jiří Hák
Jaroslava Lufinková
Josef Kuna
Zdenka Votrubová
Emilia Lánská

Senior klub II.

Václav Zachr

Tanvald - Výšina

Jaroslav Stránský

Vás zve na
Toulky za krásami a zajímavostmi
Libereckého kraje
Místo konání:
MDC Maják, U Školky 579,
Tanvald Výšina
Datum konání:
8. 3. 2018 od 15:00 hod.
Na setkání se těší
Mgr. Bc. Vladimír Drahoš,
sociální pracovník
Srdečně zveme
Senior Klub II Tanvald Výšina

Jan Spáčil
Jaroslav Novák
Josef Dutý
Libuše Holatová

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

INZERCE

Senior klub II.
Tanvald - Výšina Vás zve na
3. Poradenský den „Pomoc pečujícím a pozůstalým“
Informační kampaň zaměřená na rodiny a osoby
dlouhodobě pečující o své nejbližší.
Témata: Krizové situace v rodinách
Péče o potřeby pečujících
Péče o pozůstalé
Místo konání: MDC Maják, U Školky 579, Tanvald Výšina
Datum konání: pondělí 19. března 2018 od 10 do 12 hodin
Na setkání se těší Zdeněk Choura, pracovník
v sociálních službách, lektor, odborný konzultant Klára pomáhá z. s.
Srdečně zveme Senior Klub II Tanvald Výšina
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Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald
Březnové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz
Tradiční burza dětského oblečení 19. 3. - 25. 3. 2017
pondělí: příjem věcí v 8:00 – 17:30 hod.
úterý: příjem věcí v 8:00 - 12:00 hod. a prodej v 13:00 – 17:30 hod.
čtvrtek: prodej v 8:00 - 17:30 hod.
pátek: prodej v 8:00-17:30 hod.
neděle: výdej a vyúčtování v 9.00-11.00 hod.
Věci přijímáme čisté a nepoškozené !!!
Za každý kus se účtuje 1,50 Kč+10% z prodeje. Na bleší trh lze pronajmout
stůl za 100 Kč.
Tabulky k rozepsání kusů si vyzvedávejte v Majáku. Stará čísla nelze použít,
vyzvedněte si v Majáku čísla nová !!!
Upozorňujeme na termíny letošních PŘÍMĚSTSKÝCH LETNÍCH TÁBORŮ:
16. 7. - 20. 7.
Světem křížem krážem
23. 7. - 27. 7.
Harry Potter
30. 7. - 3. 8.
Letní olympiáda
6. 8. - 10. 8.
Safari
13. 8. - 17. 8.
Tradice a řemesla

Městská knihovna Tanvald
„Jaro už je za dveřmi...“ - tradiční výstavy výrobků občanských sdružení
pro handicapované klienty libereckého kraje během měsíce března.
„ Můj zvířecí hrdina“ - výstava prací z výtvarné soutěže ve výstavním sálku.
Výherci z výtvarné soutěže budou během měsíce března odměněni a jejich
jména zveřejněna na našich internetových stránkách.
Všechny práce poputují po ukončení výstavy do regionálního kola v Městské
knihovně A. Marka Turnov a zakončení pak bude v Praze v červnu.
„Noc s Andersenem“ se bude konat 23. 3. - 24. 3. 2018
Své děti můžete přihlašovat osobně v naší knihovně. Neváhejte, počet
spacích míst je omezen. Přihlásit se mohou naši čtenáři ve věku 7-11 let.
„Velikonoce“
- tematická výstava knížek z našeho fondu ve vstupní části knihovny.
PODĚKOVÁNÍ
Chtěly bychom poděkovat našim čtenářům a návštěvníkům knihovny
za pochopení a trpělivost v době, kdy byla knihovna zavřena z důvodu
výměny koberců. Také děkujeme všem, kteří se na změně
naší knihovny k lepšímu podíleli.

Vhodné pro děti ve věku 4-10 let. Základní program je od 7:30 do 15:30 hod.,
možnost rozšířeného hlídání 6:00 – 17:00 hod.
Protože stále probíhají dotační řízení na tyto prázdninové programy,
nemůžeme ještě zveřejnit cenu.
Upřesnění budou na webu centra a v dalších číslech měsíčníku.
Dále nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod.
tel.: 774 825 085

Městská kulturní kancelář Tanvald
Akce v březnu 2018 - Kino Jas Járy Cimrmana:
5. 3. PO 9,30 hod. Čert a Káča
Novou klasickou pohádku na motivy Boženy Němcové zahraje divadelní soubor DAP z Prahy. Představení pro MŠ, ZŠ a veřejnost. Vstupné 30 Kč.
Příprava prostoru pro položení koberců. Foto: Valentyna Scheibe

Připravujeme na duben:
5. 4. ČT 19 hod. Robert Thomas: Past na osamělého muže
Premiéra divadelní detektivní hry místního souboru E. F. Burian Tanvald.
12. 4. ČT 19 hod. Travesti show Kočky a Techtle Mechtle: „Holky na tahu“
19. 4. ČT 19 hod. Xindl X (Ondřej Ládek) – Dioptrie růžových brýlí
Divadelní představení komedie. Hraje DS Vojan z Hrádku nad Nisou.
Tanvaldské hudební jaro 2018
62. ročník mezinárodního hudebního festivalu
POCTA VELKÝM OSOBNOSTEM UTVÁŘEJÍCÍM IDENTITU
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU (1918 – 2018)
Datum / místo / hodina

Účinkující

13. 4. 2018 (pátek) od 18.30
Kino Jas Járy Cimrmana
19.00

Vernisáž výstavy prací účastníků výtvarné
soutěže „Má vlast“ vyhlášené Střediskem
volného času Tanvald
Hudební a taneční vystoupení žáků ZUŠ
Tanvald
POCTA KARLU HOFFMEISTEROVI
Jitka Čechová – klavír

27. 4. 2018 (pátek)
Kino Jas Járy Cimrmana
19.00

Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald
POCTA ČESKÉMU KVARTETU
Klavírní kvarteto Josefa Suka

11. 5. 2018 (pátek)
Schovánkova vila - Jiřetín
19.00

Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald
POCTA JAROSLAVU SEIFERTOVI
Valérie Zawadská
Moravské klavírní trio

18. 5. 2018 (pátek)
Kino Jas Járy Cimrmana
19.00

Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald
POCTA VÁCLAVU TALICHOVI
Harmonia Praga – komorní orchestr
Miroslav Vilímec – housle
Anna Miernik – klavír (Polsko)
Bartosz Zurakowski – dirigent (Polsko)
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Středisko volného času Tanvald
Ve čtvrtek 1. a 8. 3. od 17:00 proběhne „Kurz keramiky pro dospělé“.
V pátek 16. 3. je uzávěrka výtvarné soutěže „Má vlast“. Do tohoto termínu
je třeba odevzdat práce označené jménem autora a školou a třídou, kterou
navštěvuje. Z nejlepších prací bude vytvořena výstava v kině Jas Járy
Cimrmana v Tanvaldě u příležitosti konání festivalu „Tanvaldské hudební jaro“.
Autoři těchto výtvarných děl budou odměněni diplomem a věcnou cenou.
Ve čtvrtek 22. 3. od 16:30 „Perníčkové kraslice“- pro děti navštěvující
školu. Upečeme a nazdobíme barevnou bílkovou polevou velikonoční perníčky.
S sebou krabičku na pečivo!
Velikonoční prázdniny:
Ve čtvrtek 29. 3. „Velikonoční výtvarné dílny“
od 9:00 do 13:00 pro děti navštěvující školu.
Budeme péct jidáše, malovat kraslice a tvořit velikonoční dekorace.
S sebou krabičku, přezůvky, svačinu a pití!
Připravujeme letní dětské tábory:
2. - 13. 7. příměstský tábor “Toulavé boty“
16. - 20. 7. příměstský výtvarný tábor
26. 8. - 1. 9. turisticko-poznávací pobytový tábor „Moravský kras“ pro děti
od 8 do 15 let. Ubytování je zajištěno v penzionu s celodenním stravováním.
Navštívíme jeskyně Moravského krasu včetně Macochy, moravskou metropoli
Brno, zámek Rájec nad Svitavou
a další turistické cíle a zajímavosti v okolí Adamova. Kromě výletů na děti čekají
oblíbené táborové hry, táboráky s kytarou a opékáním buřtů, táborová diskotéka a dle počasí i koupání.
Bližší informace a přihlášky obdržíte ve Středisku volného času Tanvald,
tel.č. 483 394 301, web ddmtanvald.cz, Facebook.
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AKCE NA BŘEZEN
V KLUBU VOLNÉHO ČASU:
7. 3. NERFF BITVA - Když si doneseš
Nerffku, budeš se moci zapojit do
velkolepé bitvy o pevnost. Pokud máš
brýle, vem si je. Dáme si i střelbu na
terč a vyhlásíme nejlepšího střelce!
16. 3. TURNAJ V ŠIPKÁCH - Klasická
hra, která baví velké i malé. Kdo bude
nejlepší ve sbírání bodů a kdo nejpřesnější?
28. 3. VELIKONOČNÍ DÍLNA
Vyrobíme si dekorace na velikonoční
svátky - přáníčka, zápich nebo ozdobičky z filcu. Vše bude k vyzkoušení.
VŠECHNY AKCE STARTUJÍ VE 14:30
AKCE NA BŘEZEN PRO DOSPĚLÉ:
KLUB ZDRAVÍ se uskuteční v úterý
13. března od 17 hodin v Tanvaldě
ve středisku volného času
(bývalý Dům dětí a mládeže).
Téma přednášky:
Vliv negativních emocí na vznik
nežádoucích nemocí, ale také vliv
pozitivních emocí na uzdravení.
V našem vnitřním světě je ukryto

Informace, kultura, inzerce

březen 2018

více, než si myslíme…Rozumět sám
sobě není lehké, ale je to nezbytné!
Přednáší Roman Uhrin, autor
publikací o výživě a životním stylu,
koordinátor Klubů zdraví v ČR,
ředitel EPI centra zdraví Eden
Po přednášce s diskusí bude
připravena ochutnávka. Vstup volný,
dobrovolné dary.
15. 3. PREZENTACE
EKO KOSMETIKY
Eurona by Cerny je česká firma, která
působí na trhu už od roku 2003. Vyrábí
ekologicky šetrnou drogerii a kosmetiku. Momentálně nabízí více než 400
výrobků bez fosfátů, chlóru, formaldehydů a perborátů, netestovaných
na zvířatech. Jsou šetrné nejenom
k přírodě, ale i ke zdraví. Eurona je od
roku 2017 kromě českého certifikátu
EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK
nově také nositelem evropské ekoznačky ECOLABEL. Od listopadu 2017
se může pyšnit užíváním značky Česká
kvalita. Produkty nejenom, že nádherně
voní, ale především fungují.

BATOLÁČEK
Dopolední klub pro děti od 1 do 5 let
Nově i bez maminek!
Můžete dítě přivést a jít si vyřídit třeba nákupy.

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

Každé úterý od 9:30 do 11:00
Cena je 50 KČ za dítě
Info na tel: 778 158 034 Jakouběová
INZERCE

FILMOVÉ TIPY
Triky s trpaslíky

Chloe a její maminka Catherine se už zase stěhují. Tentokrát do Nové Anglie, ve které si pořídily nádherný gotický
dům, plný zvláštních zahradních trpaslíků. Chloe má ale
jiné starosti. Začíná chodit do nové školy a snaží se spřátelit se svými spolužačkami. Navíc se do ní zakoukal kluk
ze sousedství Liam, který se ji neustále snaží oslnit. Chloe si ale postupně začne všímat, že se v domě dějí divné věci. Všude jsou obaly od sladkostí, které někdo snědl.
A co ti trpaslíci? Jako by snad na ni mrkli, nebo se dokonce pohnuli? Chloe brzy pochopí,
že trpaslíci jsou skutečně živí, a navíc mají dům chránit před hrozbou z jiné dimenze.
Tohle dobrodružství si rozhodně nesmí nechat ujít!

Tátova volha

Stavební firma P&P spol. s r.o.
- projektové a stavebně montážní práce
512 11 Vysoké nad Jizerou 349
přijme pracovníky stavebních profesí do HPP nebo na ŽL :
zedník
zedník, obkladač
stavební dělník
skladník
Řemeslníci s praxí výhodou.
Uchazeče po vyučení a nekvalifikované zaučíme.
Bližší informace a kontakt na tel. : 777 737 805
nebo p-p@p-pvysoke.cz
www.p-pvysoke.cz

Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně
ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě
jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě stejně starého nemanželského syna. To alespoň naznačuje
pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. Eva
je rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se vlastní
život sype pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne. Společně s matkou
se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek (Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová) a přátel (Boleslav Polívka,
Emília Vášáryová), aby o tajemství zjistily víc...

Králíček Petr

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se
však o svůj životní prostor dělit nemíní - a už vůbec ne se
zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium - mezi ním
a obyvateli zahrady.

Včelka Mája: Medové hry

V Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokončili letní sklizeň a z Buzztropolis přijel vysoký hodnostář s důležitým
vzkazem pro královnu. Obdrží její úl už konečně pozvánku na Velké medové hry?

Tanvaldský zpravodaj
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Společnost Dolmen představuje novou sociální službu

Společnost Dolmen má dlouholetou
zkušenost s poskytováním sociálních
služeb dospělým lidem s mentálním
postižením a kombinovanými vadami.
Vznikla v roce 2006 s cílem vytvořit
alternativní pobytovou službu pro

dospělé osoby s mentálním postižením, aby nemusely prožít svůj život
ve velkých zařízeních. Díky projektu
„Podpora samostatného bydlení“ se
mohli již v roce 2007 přestěhovat
do chráněného bydlení společnosti
první klienti z domovů pro osoby se
zdravotním postižením. V následujících letech se zvyšoval nejen počet
klientů a chráněných bytů, ale objevila
se i poptávka po dalších službách,
které dosud na trhu sociálních služeb
chyběly. Společnost postupně získala
důležité místo mezi nestátními organizacemi v oblasti poskytování sociálních
služeb a dnes má ve své nabídce již tři
sociální služby – Chráněné bydlení,
Sociálně terapeutickou dílnu a Podporu
samostatného bydlení, a to na území

Ohlédnutí za karnevalem
V neděli 28. 1. proběhl v zaplněné
tanvaldské sportovní hale dětský
„Maškarní karneval“, který připravila
TJ Jiskra Tanvald ve spolupráci se
Střediskem volného času Tanvald
a Městskou kulturní kanceláří.
Hudbu a průvodní slovo zajistil DJ
Vladimír Josífek. Po tradičním průvodu
masek vybrala porota 20 nejhezčích
a nejoriginálnějších, které byly odměněny voňavým dortíkem.

Ale ani děti, které nevyhrály dort,
nepřišly zkrátka. Byly připraveny různé
dovednostní soutěže, ve kterých mohly
získat sladkosti a drobné ceny. Vláďa
Josífek připravil soutěž pro rodiče,
takže ani dospělí nebyli o možnost
výhry ochuzeni. Karneval se povedl.
Děkujeme všem sponzorům a dobrovolníkům za pomoc při organizaci této
pěkné akce!
Libuše Kadeřábková

Libereckého a Karlovarského kraje.
Na základě potřeby definované
Libereckým krajem se Společnost
Dolmen rozhodla v letech 2018 až
2020 zapojit do projektu Libereckého
kraje „Podpora a rozvoj služeb
v komunitě pro osoby se zdravotním
postižením v Libereckém kraji“, který
bude spolufinancován z prostředků
Evropské unie, Operačního programu
Zaměstnanost. V rámci tohoto projektu
dojde k rozšíření terénní služby
Podpora samostatného bydlení i do
lokalit Jablonec nad Nisou, Tanvald
a Frýdlant. Služba nabízí šanci dospělým lidem s mentálním postižením
a kombinovanými vadami, kteří potřebují pomoc a podporu na své cestě
k co nejvíce samostatnému životu,

ale nechtějí se stěhovat ze svých
domovů či žít v pobytové službě. Ráda
by také pomohla rodinám s dospělým
členem s postižením, které se obávají
toho, co s ním bude, až jim dojdou síly.
Služba nabízí možnost včas se připravit na co nejvíce samostatný život.
Je založená na individuálním přístupu,
což znamená, že je klientům poskytována pomoc a podpora pouze v těch
oblastech života, ve kterých to skutečně potřebují. Pro bližší informace,
prosím, kontaktujte sociální pracovnici
společnosti Mgr. Renatu Bečkovou
(tel.: 725 841 763; e-mail: beckova@
spolecnostdolmen.cz)
nebo
koordinátorku služby Mgr. Bohdanu
Bensaoucha (tel.: 776 662 676; e-mail:
bensaoucha@spolecnostdolmen.cz).

Kouzelnická show "Franc Magic Rams"
V MDC Maják proběhla 8.2.2018 kouzelnická show "Franc Magic Rams"magie, kouzla a iluze. Akce pro seniory

byla úspěšná, zúčastnilo se jí přes 30
seniorů.

Lenka Harcubová

Foto Lenka Harcubová

Divadelní premiéra na obzoru!!!
Foto Antonín Bělonožník

Foto Vlaďka Koďousková

Foto Antonín Bělonožník
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DS E. F. Burian Tanvald, jehož
zřizovatelem je Město Tanvald,
oznamuje, že „ dobrá věc se podařila
…“ a 5. dubna 2018 zve všechny
„věrné“
a
přátele
amatérského
divadla na premiéru divadelní hry.
Tentokrát jsme opustili téma komedie

a pohádky a nastudovali jsme detektivní hru známého autora Roberta
Thomase PAST NA OSAMĚLÉHO
MUŽE v překladu Jana Cimického.
Režie se opět ujal Vlastimil Hozda
Pokračování článku na str. 11

Tanvaldský zpravodaj / březen 2018
Pokračování článku ze str. 10
a na jevišti se představí nejen vaši známí
divadelníci: Dana Najmanová, Dana
Hozdová, Luděk Špráchal, Ladislav
Koďousek, ale i noví herci a herečky:
Miloš Kašpar, Jana Adamcová, Daniel
Hejduk a Tomáš Havel. Zvláštností
nastudování této divadelní hry je i to,
že jsme z různých důvodů přistoupili ve
2 rolích k alternaci s tím, že se alternující budou na vystoupeních pravidelně

Sport

střídat. K samotné detektivní hře
nebudeme více prozrazovat, než že se
odehrává blízko Chamonix v podhůří
francouzských Alp na osamělé horské
chatě a že nic není tak, jak se na první
pohled může zdát… Ostatně, není nic
lepšího, než přesvědčit se na vlastní
oči a přijít 5. dubna na premiéru do kina
Jas Járy Cimrmana.
Za DS E. F. Burian srdečně všechny
zve Dana Hozdová, vedoucí souboru.

Kluziště u ZŠ Sportovní
Únorové mrazivé dny konečně
umožnily vytvořit kluziště na novém
místě. Vyrostlo přímo v areálu místní
sportovní školy, na hřišti v letním
období určeném pro sportovní hry.
Veliké díky za to patří tenistům panu
Němečkovi, Trkalovi,
Potockému,
Hlušičkovi a dalším pomocníkům.
Za úpravu interiéru pak technickým
zaměstnancům školy a sportovního
areálu panu Beranovi, Soldátovi,
Smejkalovi a Bartoňovi.
Žáci tak mají možnost si brusle
nazout pěkně v teple školy a pak
hurá na led. Ti, kdo brusle nevlastní,
si je mohou zapůjčit přímo ve škole
zdarma včetně helmy, která je z bezpečnostních důvodů pro školní TV na
ledě povinná. Ti mladší prvostupňoví
se učí základům - jízdě vpřed, vzad,
zastavování, otočky, ti starší pak zkou-

šejí i hokejové kreace, které okoukali
v zámořské NHL. Zde patří veliké
poděkování nejen tělocvikářům v čele
s paní učitelkou Tůmovou a panem učitelem Zítkem, ale i ostatním kantorům
ZŠ ve Sportovní ulici, kteří metodicky
vedou první bruslařské krůčky žáků
jejich školy.
Pro veřejnost je ledová plocha otevřena denně od 14:00 do 19:00 hod..
Kluziště v letošním roce zahájilo svou
první sezónu a pro školní potřeby se
bezesporu osvědčilo. Věříme, že toto
sportoviště ocení i široká veřejnost.
Zázemí pro veřejné bruslení včetně
zapůjčení bruslí a bufetu by se
postupně mělo připravovat a v příští
zimní sezóně tak fungovat ke spokojenosti všech návštěvníků z Tanvaldu
a okolí.
Vladimír Vyhnálek

V Tanvaldu proběhl
Přebor Libereckého kraje
ve SKI CROSSU na běžkách
V zimní termínové listině Libereckého
kraje se Tanvald měl stát v sobotu 10.
2. 2018 organizátorem závodu v běhu
na lyžích na běžeckých tratích v prostorách bývalého motokrosu. Vzhledem
ke špatným sněhovým podmínkám byli
organizátoři z TJ Tanvald z. s. nuceni
změnit formu závodu anebo ho úplně
zrušit. Nezrušili ho a uspořádali Ski
cross na běžkách na tanvaldské sjezdovce na Výšině. Díky mrazivým dnům
se podařily nastříkat hromady technického sněhu. Za pomocí rolby a lopat
dobrovolníků z řad rodičů z TJ Tanvald
se připravila bezpečná trať v dolní části
sjezdovky s několika techničtějšími
úseky. Cca 150 závodníků se muselo
poprat s úskalími tratě, bylo vidět,
že někteří opravdu bravurně ovládají
své lyže. Ti mladší do kat. 2008 si zajeli
trať intervalovým způsobem 2x, ti starší
se po úvodní intervalové kvalifikaci
postupně rozřazovali do čtvrtfinálových, semifinálových a závěrečných
finálových jízd. Přeborníky libereckého
kraje ve svých kategoriích se stali:
Kat. 2010 a ml. dívky
Magdaléna Harcubová, Jan Kubín
(oba z TJ Tanvald z. s.)

Kat. 2009
Nikola Plecháčová
(ČKS Ski Jilemnice),
Filip Čermák (Ski klub Harrachov)
Kat. 2008
Martina Tůmová (TJ Tanvald z. s.),
Jakub Uman (Ski klub Harrachov)
Kat. 2007-06
Michaela Jakouběová
(ČKS Ski Jilemnice),
František Jungwirth (Dukla Liberec)
Kat. 2005-04
Lucie Tůmová, Jiří Tuž
(oba ze Ski klubu Jablonec)
Věříme, že všichni závodníci odjížděli z Tanvaldu spokojeni, neboť si
vyzkoušeli populární ne úplně tradiční
Ski cross. Veliké díky patří pořadatelům
z TJ Tanvald z. s. za zorganizování
závodu, časomíře za hladký průběh
závodu, občerstvení na sjezdovce za
výborné klobásky a jiné pochutiny.
Překrásný závod by se neuskutečnil
bez velké přízně Města Tanvald,
Maškova pekařství, fy Titan - Multiplast,
Vespo, Sport Albi, SVČ a dalších…
Těšíme se na další zimní závody
a přejeme všem závodníků mnoho
sportovních úspěchů.
Jana Tůmová

Foto Antonín Bělonožník
Foto Antonín Bělonožník

Fotbalový turnaj
V sobotu 20. 1. se konal ve sportovní
hale v Tanvaldě velice zdařilý fotbalový
turnaj - nultý ročník NERROX Cup
2018. Zúčastnilo se ho 6 družstev a
na jeho hladký průběh dohlížel velmi
dobrý rozhodčí pan Miroslav Šmíd. Po
odehrání všech zápasů vzniklo následující pořadí:
1. místo – DESNÁ 15 bodů v sestavě:
Doubek, Nguyen, Kořínek, Ježek,
Pivnička, Karel, Šindelář a Pfeifer
2. místo – ALBRECHTICE 9 bodů
3. místo - PROUSEK tým 7 bodů
4. místo - DĚDEK tým 5 bodů
5. místo – MŠENO 4 body
6. místo - RYCHNOV 3 body
Organizační komise turnaje vyhodnotila a drobnými cenami odměnila
také nejlepšího brankáře, kterým se

stal Pavel Žanta z družstva Albrechtic,
nejlepšího hráče - Pavel Mrklas
z Rychnova a největšího sympaťáka
- Pavla Bursu z týmu Prouska. Titul
nejlepšího střelce turnaje si zasloužil
Vratislav Kořínek z družstva Desné za
8 vstřelených branek.
Velkou zásluhu na uspořádání celé
akce mají hlavní organizátoři pánové
Michal Bělohlávek a Petr Javůrek,
kterým mnohými radami pomáhal také
zkušený pořadatel podobných akcí v
tanvaldské sportovní hale pan Karel
Soldát. Jim všem patří velký dík od
všech aktérů turnaje, stejně jako sponzorům, firmě NERROX a Tipsportu,
především za věcnou podporu.
Už dnes se všichni těší na 5. leden
2019, kdy bude uspořádán 1. ročník
NERROX Cupu 2019.
Miroslav Šír

Foto Antonín Bělonožník
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Infocentrum Tanvald nabízí

INZERCE

Navštivte Infocentrum Tanvald, kde
kromě stálé nabídky nejrůznějších
map, brožur, turistických známek, vizitek magnetek a dárkových předmětů
nabízíme knihy od Kláry Hoffmanové
a to Cesty, Vrdlouhání, Krakonošoviny,
Putování s vílou Izerínou a Devatero
řemesel v říši víly Izeríny a nově i knihu
od Jana Šebelky Vzpomínky na Gustava
Ginzela. Kromě toho máme novinku
v podobě velké dřevěné pastelky, která
je zároveň i píšťalka. Pravidelně každý
měsíc nabízíme k prodeji Tanvaldský
zpravodaj, Smržovský zpravodaj a od
února i Desenské noviny.
Těší se na vás zaměstnanci Infocentra Tanvald

Foto Vlaďka Koďousková

INZERCE
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