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Jubilejní 50. ročník HAFu štěkal svěže a vesele

V pondělí 12. listopadu 2018
proběhnou pravidelné
prodejní trhy na centrálním
parkovišti.

POZVÁNKA
Ustavující
zasedání zastupitelstva
se uskuteční
ve velké zasedací
místnosti radnice
ve středu 31. 10. od 16 hod.

Ve čtvrtek 15. 11. 2018
v 16 hodin
proběhne v bývalé budově
OA, Školní 416
slavnostní otevření
Základní umělecké školy,
včetně prohlídky nových
prostor a malého koncertu.
Jste srdečně zváni.

Soutěžního promítání se letos
zúčastnilo 46 snímků a to již tradičně jak od nás, tak ze Slovenska i
Německa. Filmy posuzovali členové
poroty, kterým předsedal Miroslav Šír.
Tajemnicí poroty byla Anna Lišková
a Tanvaldský zpravodaj zastupovala
Vlaďka Koďousková. Dalšími členy byli
Lukáš Müller, Miroslav Medlík, Květa
Pivničková a Monika Hašková, která
pak celé festivalové odpoledne skvěle
moderovala a to nejen česky, ale zároveň i německy.
Hlavní cenu města Tanvaldu vyhrál
film Kurrikulum, víte? od autorů Jiřího
Dittmara a Dominika Zbořila. Byli jsme
seznámeni se slavnými osobnostmi,
které ovlivnily studentské sny hlavního
protagonisty. Druhou cenu získal
snímek sehraný mladými herci. Autor
Denis Kučera přišel se zajímavým
nápadem nekonečného přelévání
subjektů. Třetí místo obsadil vtipný
film Verborgene Orte (Skrytá místa)

o kouzlu alkoholového opojení, kdy
je možné i měsíc otočit tou odvrácenou stranou k sobě. Jeho autory byli
němečtí filmaři Armin Andreas a Klaus
Jürgen Breetz.
Minuta film byl při oceňování zastoupen hned třemi státy. Cena za první
místo putovala na Slovensko a odvezl
si ji Ján Kuska s filmem Susedská
výpomoc. Druhá cena zůstala doma
pro Martina Klabana za film Minuta je
na film málo. Třetí cenu získali přátelé
z Německa Frank Dietrich, Matthias
Schulz za snímek Wunderland bei
nacht ( Kouzelná země noci)
Poslední kategorií byla parodie na
reklamu. Zbyněk Lola vtipně natočil
tři pracující pány, pro které otvírací
doba oblíbené restaurace byla tím
nejdůležitějším okamžikem celého dne.
Snímek Špub – to počká, mu vynesl
první místo. Druhá cena cestovala
opět do Německa za Farbenspiel (Hra
barev) od Franka Dietricha a Manfreda

Henniga. Třetí cena zůstala doma a
odnesl si ji Bohumír Novák za animovaný snímek Hon.
Možnost ocenit nejlepší filmy neměla
pouze porota, ale i diváci. Ti ocenili
vtipnou skeč o ženě, která chce novou
vůní omámit (svést) svého manžela.
On vejde, skutečně zavětří, ale nadšeně se vrhne do kuchyně, aby nasál
omamnou vůni deroucí se z hrnce.
Cenu diváka tedy získala Danuše
Kubátová za snímek Vůně.
Kromě filmů si návštěvníci mohli ve
vestibulu prohlédnout výstavu fotografií
z minulých ročníků. Je dobře, že i tento
50. ročník potvrdil, že HAF má stále své
nadšence ať už mezi filmaři, či návštěvníky. Poděkování patří městu Tanvald a
všem organizátorům, protože bez nich
by festival nebyl tam, kde je - a to na
výsluní. Doufejme, že i další roky bude
HAF radostně ňafat a přinese spoustu
krásných filmů a milých setkání.
Vlaďka Koďousková

Na trhy
do Německa
Tradiční zájezd na vánoční trhy
do Budyšína (Bautzenu) se uskuteční v sobotu 1. prosince.
Odjezd z hlavního parkoviště
v 8 hodin. Návrat podle počasí.
Cena zájezdu 200 Kč. Přihlásit se
můžete v Infocentru Tanvald.
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Volby v našem městě
Volby do Zastupitelstva města se
konaly 5. a 6. října 2018. Rozhodovat o
tom, kdo bude vést město nadcházející
čtyři roky, si nenechalo ujít 41,24 procenta občanů Tanvaldu.
Volba pro město
ANO 2011
ČSSD
Za bezpečné město Tanvald
Společně pro Tanvald
Tanvalďáci
KSČM

Besedy se starostou

Poděkování patří všem občanům,
kteří se dostavili k volbám.
-red-

Zvolení zastupitelé
Vladimír Vyhnálek, Jaroslav Týl, Zdeňka Synovcová, Ondřej Pražák, Tomáš Zítko, Jan Prašivka, Milan Kozák
Jaroslav Mikš, Daniel Šimek, Radka Ducháčková, Jan Palme, Michal Kottan, Jiří Buchar, Lenka Marčíková
Josef Průcha
Hana Preislerová
Daniela Šebestová, Lukáš Černý, Karel Soldát
Antonín Bělonožník
Vladimír Josífek

Setkání na Světlé . Foto Vlaďka Koďousková

Digitalizace RTG oddělení

Volby v DPS Tanvald Šumburk. Foto Vlaďka Koďousková

Na začátku října 2018 bylo digitalizováno rentgenové pracoviště v
Městském středisku lékařů - na poliklinice (bývalý soud). Přechodem na digitalizaci klasického RTG pracoviště se
výrazně snížila radiační zátěž pacientů
a zefektivnila se práce rentgenového
oddělení. Zavedením elektronického
pořizování a zpracování snímků se
výrazně zvýšila jejich kvalita, což má
mimo jiné vliv na přesnější stanovení

diagnózy. Snížil se také počet opakování snímků a čas čekání na ověření
jejich kvality. Digitalizací se také
výrazně zkrátil čas na vyhodnocení
rentgenových vyšetření, snímky jsou
k náhledu ihned, zároveň je možnost
jejich zasílání elektronickou cestou
přímo k odborným lékařům (chirurgie,
ortopedie), popřípadě vybavit pacienta
snímky na CD nosiči nebo Flash disku.
MUDr. Radka Ducháčková

Změna v ordinacích
praktických lékařů.
Volby Výšina. Foto Vlaďka Koďousková

I absolvent deváté třídy může
nastoupit na tanvaldské gymnázium
Tanvaldské gymnázium je mezi
uchazeči o studium a rodičovskou
veřejností známé a zavedené jako
gymnázium osmileté se školním
vzdělávacím programem „Gymnázium
osmileté všeobecné“.
Méně se však ví a hovoří o možnosti
klasického čtyřletého středoškolského
vzdělávání v rámci výše uvedeného
školního
vzdělávacího
programu.
Uchazeči, zejména z naší spádové
oblasti, kteří buď nechtějí dojíždět
na vzdálenější střední školy, nebo ti,
kteří se naopak v rámci jabloneckého
regionu nedostanou na kýženou školu,
mají zcela regulérní možnost být přijati
ke studiu do ročníku kvinta na našem
gymnáziu a společně s již stávajícími
studenty daného ročníku dospět až
k maturitní zkoušce.
Tuto možnost v minulosti již využilo
mnoho studentů a nutno podotknout,
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že řada z nich po rychlé aklimatizaci
dosáhla srovnatelných a často i lepších
výsledků jako jejich vrstevníci, kteří
gymnaziální vzdělávání zahajovali
ročníkem prima. Gymnázium takto
doplňovalo ročníky osmiletého gymnázia již pětkrát.
Závěrem doplním, že uchazeč o čtyřleté
vzdělávání na našem gymnáziu skládá
přijímací zkoušku z obecně studijních
předpokladů koncipovanou školou,
nikoliv Cermatem. Uchazeč si v tomto
případě podává třetí přihlášku obdobně
jako na jiné střední školy. Pokud v přijímacím řízení uspěje a bude přijat ke
studiu, absolvuje čtyřletou středoškolskou docházku uzavřenou maturitním
vysvědčením se stejnou platností, jako
tomu je u studentů absolvujících osmiletou docházku.
Mgr. Ivan Nývlt
výchovný poradce GOTAN

Z personálních a provozních důvodů
se domluvili MUDr Stuchlík s MUDr
Drobníkem o sloučení jejich tanvaldských praxí, které se nacházejí ve
stejné budově. V takto vzniklé ordinaci
bude pracovat MUDr. Pokorová. Dále
dojde k rozšíření stávajícího provozu
rehabilitace. Pacienti, kteří byli regist-

rováni u MUDr. Stuchlíka v tanvaldské
ordinaci, se mohou registrovat u MUDr.
Pokorové. Věříme, že tímto krokem se
zlepší především celková dostupnost
zdravotní péče v Tanvaldě (ordinační
hodiny pět dní v týdnu).
Příprava začne 1. 9. 2018 a plně
funkční bude od 1. 1. 2019.

Aktuální ordinační doba MUDr. Drobníka a MUDr. Pokorové:
Pondělí

13 – 17 hod.

MUDr. Drobník

Úterý

8 – 12 hod

MUDr. Pokorová

Čtvrtek

8 – 12 hod

MUDr. Pokorová

Pátek

8 – 12 hod

MUDr. Pokorová

Středa

Nemocnice Tanvald s.r.o.
vypisuje výběrové řízení na
malířské a lakýrnické práce
a na úklidové služby.
Kontaktní informace zasílejte na sekretariat.tan@mediterra.cz, obratem
budou zaslány údaje ke konkretizaci nabídek.
Vedení Nemocnice Tanvald s.r.o.
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Školství

Základní škola Horní Tanvald
- plánované změny
Naše škola je zařazena do sítě škol
pod názvem Základní škola, Tanvald,
Údolí Kamenice 238. Z důvodu odlišení
od ostatních základních škol v Tanvaldě
používáme neoficiální, ale již vžitý
název Základní škola Horní Tanvald.
Škola vykonává činnost základní školy,
školní družiny a školní jídelny ve dvou
budovách hned vedle sebe. Pro výuku
tělesné výchovy se využívá menší
školní tělocvična a venkovní hřiště.
Výhodou je místní poloha. Údolí řeky
Kamenice a blízkost tanvaldského
Špičáku nabízí velice pěkné přírodní
prostředí, ve kterém je možné provádět celoroční sportovní a vzdělávací
aktivity. Dopravní poloha s blízkostí
autobusové a vlakové zastávky je
též vyhovující hlavně pro dojíždějící
žáky. Škola pořádá řadu sportovních,
kulturně společenských a vzdělávacích
akcí. Zúčastňuje se mnoha preventivních programů a besed, organizuje
časté exkurze a návštěvy externích
pracovišť či budoucích učilišť.
Naše škola se věnuje výchově a vzdělávání dětí, které jsou z nejrůznějších
důvodů neúspěšné v jiných typech
škol. Odborná speciálně-pedagogická
péče v naší škole spočívá mimo jiné
ve spolupráci s odborníky z oblasti

psychologie, psychiatrie, pediatrie a
dětské neurologie. Velkou výhodou je
spolupráce učitele a asistenta pedagoga, čímž je umožněna individuální
práce se žáky ve větší míře a kvalitě.
Dále nabízíme pro vybrané žáky intenzivní logopedickou péči. Výuka probíhá
ve třídách se sníženým počtem žáků,
což vede k většímu individuálnímu
přístupu.
V současnosti zajišťujeme výuku v 9.
ročnících pro 54 žáků, což je oproti
letům minulým velké navýšení. O
výuku se stará 6 plně kvalifikovaných
pedagogů. Příští rok navíc plánujeme
otevření přípravné třídy určené pro děti,
které dostanou odklad školní docházky
a chtějí se lépe připravit na pobyt ve
škole ať už u nás, nebo kdekoliv na
jiné škole. Dalším plánovaným krokem
je otevření učiliště ve vedlejší budově,
se zaměřením na obor zednické práce
a obor ošetřovatelka. V letošním školním roce budeme v listopadu a dubnu
pořádat dny otevřených dveří, kde se
případní zájemci seznámí a informují
o chodu naší školy a připravovaných
novinkách.
Jan Kulhánek
ředitel školy

Jan Kulhánek, ředitel ZŠ Horní Tanvald. Foto Antonín Bělonožník

Základní umělecká škola Tanvald
Již v minulém čísle zpravodaje
byl jedním z hlavních témat článku
projekt, do kterého se zapojila i naše
škola.
Společným
představením
deseti Základních uměleckých škol
Libereckého kraje O životě jedné
republiky. V tuto chvíli máme za sebou
čtyři představení: v Liberci, Jablonci
nad Nisou, Železném Brodě a Turnově.
Počáteční obavy z toho, jak to všechno
dopadne, jak se dokáže deset různých
škol prostřídat na jevišti tak, aby představení plynulo jako jeden celek, jak
to zvládnou naše děti atd. se ukázaly
být zcela zbytečné. Každé představení
bylo na konci odměněno dlouhým
potleskem ve stoje, což nás utvrzuje
v tom, že úsilí a čas, který jsme tomu
věnovali, stály za to. Pro naše děti je

určitě velkým zážitkem a zkušeností
účinkovat v tak “velkých” divadlech,
vidět práci jiných škol, seznámit se s
novými kamarády, sklidit takové ovace.
Přiznám se, že mě velmi mile překvapilo, s jakým klidem a nadhledem
svoji část (30. léta dvacátého století)
naši žáci zvládli - bez velké trémy a
chyb, jako “ostřílení” divadelníci. Za
to jim patří velký dík a obdiv. A nejen
jim. Moc dobře vím, co za tím vším
stojí, kolik hodin práce navíc - organizace, příprava, výroba kulis, shánění
kostýmů a rekvizit, nácvik, samotná
představení, kdy se odpoledne vyjede,
pozdě večer se vrací domů a ráno
do školy …. Proto bych chtěla všem,

kteří se na celém projektu za Základní
uměleckou školu Tanvald podíleli, moc
poděkovat - žákům, kteří to statečně
a skvěle zvládali, jejich rodičům,
bez jejichž podpory by to nešlo, a
v neposlední řadě vyučujícím, kteří
děti připravili a doprovázeli je na
představení (Pavlíně Dědkové, Zuzaně
Schořovské, Miloslavu Šprengrovi a
Janě Hadravové). Před sebou máme
ještě představení v České Lípě a
Jablonci nad Nisou, kdy dopolední
představení pro Gymnázium Dr. Antona
Randy zakončí celý dlouhý projekt.
Tam by měl osobně všem účinkujícím
a jejich pedagogům poděkovat krajský
náměstek pro školství Petr Tulpa, který
nechyběl u žádného představení a jeho
zahájení.
Jestliže se vracíme k tomu, co máme
za sebou, za zmínku určitě stojí i koncert komorního kvarteta Classicis, který
se uskutečnil v pátek 12. října ve vile
Schowanek v Jiřetíně pod Bukovou. A
proč zmiňuji zrovna tento koncert ? Je

to naprosto jednoduché, členové kvarteta jsou vyučující naší školy - Šárka
Kourková ( housle ), Iveta Růtová (
flétna ), Aleš Filip ( violoncello ), Jana
Hanischová ( klavír ) a jako host Zuzana
Schořovská ( zpěv ). Koncert byl pro
mne velký zážitkem, pohlazením po
duši a odpočinkem po náročném týdnu.
Je obdivuhodné, že při plném vytížení
ve škole jsou schopni připravit téměř
dvouhodinový vynikající program.
A co nás v nejbližší době čeká? Budeme
samozřejmě součástí akcí spojených
s oslavami 100. výročí založení
republiky, jako je Slavnostní položení
věnce u pomníku T.G.Masaryka na
Šumburku, Sázení stromu u Gymnázia
Tanvald nebo oslavy v Desné. K tomu
samozřejmě nesmíme zapomínat na
výuku a přípravu našich žáků na malé
i velké koncerty, kterých je před námi
(hlavně v prosinci) opravdu spousta.
Petra Jedličková Šimůnková
ředitelka ZUŠ

Začátek roku na Masarykově
základní škole

Na začátku školního roku se na naší
škole roztrhl pytel s různými aktivitami
pro zpestření výuky žáků ve všech třídách. Dovolte, abychom vás seznámili
s některými z nich.
Na začátku září využili žáci deváté
a osmé třídy teplého a slunného
počasí k zeměpisné exkurzi na
Krkonoše. Začátek jejich putování byl
v Harrachově. Přes Mumlavský vodopád a Krakonošovu snídani se dostali
k cíli a tím byl pramen Labe.
Žáci 1. - 6. ročníku se rozhodli využít
veliké úrody jablek, kterou nám letos
příroda nadělila, a spolu se svými učiteli
se pustili do výroby moštu. Všichni se
pilně snažili a krájeli, strouhali, lisovali
a uklízeli. Odměnou jim byl slaďoučký
mošt a buřtíky, které si mohli opéct.
Žáci 1. – 3. třídy byli na exkurzi v
podniku DETOA, s.r.o. Albrechtice,
kde viděli, jak se z kusu dřeva stane
hračka. V tvořivé dílně dostali dřevěné
kostičky a vyrobili z nich kouzelný les.
Za své výrobky vyhráli někteří tričko a
stavebnici.
V pátek 5. 10. navštívili žáci 8. a 9. třídy
veletrh vzdělávání Amos v Jablonci nad
Nisou. Zde se seznámili s možnostmi
dalšího studia na středních školách a
uplatnění ve firmách v jabloneckém
kraji. Součástí veletrhu byla také akce
Živá knihovna, kde se představily
čtyři firmy: Preciosa, a.s., Raymond
Jablonec, s.r.o., Česká mincovna, a.s.
a BENTELER ČR, s.r.o. se svým výrobním programem. Někteří žáci si mohli
vyzkoušet trenažer sváření nebo lepení
skleněných kamínků na látku. Mnozí
žáci po této akci mají jasnější představu o dalším studiu nebo povolání.
S novým školním rokem na naší škole
začal pracovat badatelský kroužek.

Žáci, kteří se přihlásili, se mohou těšit
na pokusy z chemie, fyziky, práci s
mikroskopem, bádání v přírodě a
mnohé další aktivity. Pro zájemce se
také otevřel kroužek deskových her a
čtenářská dílna.

Učitelé školy

Foto archiv ZŠ Masarykova
INZERCE

Poděkování
Děkuji všem občanům, kteří dali v ko-munálních volbách hlasy straně Volba
pro město.
Vladimír Vyhnálek
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Školství, informace, zajímavosti
Reakce na článek z čísla 10 TZ ze str. 5:

Krimi okénko

Upřesnění některých faktů pro veřejnost

Městská policie:
725 095 123, 483 394 575
Policie ČR: 158
Zloděj Svatého Václava nectil
Přičinlivý a šikovný pachatel se vloupal
v noci z 27. na 28. září do základní
školy na Horním Tanvaldě. Nejprve
vylezl na plechovou střechu a poté se
přes vypáčené okno dostal dovnitř.
Ne že by ho zajímaly knihy či učební
pomůcky. Ukradl zde I-PAD a tablet
značky LENOVO, dohromady bratru
skoro za třicet tisíc, a nezpozorován
zmizel opět ve tmě.
Ovšem příběh má své pokračování.
Kanálem prchal ke svobodě
Kriminálka se zajímala o jednoho vypečeného občana z Tanvaldu v souvislosti
s jedním starším případem. Hledaný
prchal, poněvadž výhled zpoza mříží se
mu nejevil přínosným. Dokonce nebyl
líný vlézt do kanálu a touto neobvyklou
cestou se dostal až do prostor vodní
elektrárny v Údolí Kamenice. Uvnitř
šmejdil, ale k ukradení toho moc nenašel, a tak si alespoň vyměnil boty, které
tu objevil, aby pronásledovatelům zmátl
stopy. Nic platno, brzy spadla klec. A
ejhle, při osobní prohlídce u něj policisté nalezli I-PAD, který tři dny předtím
zmizel z hornotanvaldské školy. A bylo
vymalováno. K paragrafu porušování
domovní svobody se přidružilo vloupání. A něco navíc z minulosti. Takže
dvě mouchy jednou ranou, respektive
dva uzavřené případy. Ovšem tečku
udělá až soud.
Opilec se pral s autobusem
Vypečený ptáček pod vlivem alkoholu
se rozparádil v noci na terminálu
v Tanvaldě. Bez zjevného a rozumného důvodu udeřil pěstí do bočního
skla autobusu a podařilo se mu jej
rozbít. Způsobil tak škodu bezmála 7
tisíc korun a dal se na útěk. Neprchal
však dlouho. Policisté ho dopadli po
chvíli v Popelnické ulici. Inu, s opicí
za krkem se moc dobře neběží. Jestli
půjde sedět, nebo si trest odpyká na
svobodě, to se teprve uvidí.
Poctiví lidé ještě nevymřeli
A na závěr pozitivní zpráva o stavu
občanstva v Tanvaldě. 12. října krátce
po ránu si muž z Tanvaldu přišel vybrat
peníze z bankomatu GE Money Bank
na Krkonošské ulici. K jeho velkému
překvapení tu na něj již čekaly peníze,
ještě dříve, nežli stačil vyťukat PIN kód.
Samozřejmě nebyly jeho, zapomněl je
tu popleta, který si vybíral krátce předtím. Pán nelenil a peníze odevzdal prostřednictvím sousedního obchodu na
policii, ta je předala bance. V tuto chvíli
jsou už nejspíš v kapse toho, který je
ztratil. Jméno poctivého nálezce je
známo, pro případ, že by se mu chtěl
roztržitý výběrčí nějak revanšovat.
-vho-

Poděkování
Děkuji touto cestou všem občanům,
kteří dali v komunálních volbách hlasy
straně KSČM.
Jiří Josífek
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Po přečtení článku v TZ 10/2018 o
prvním měsíci působení ZUŠ s chválou krásného prostředí a děkovných
projevů městskému úřadu jsem nucen
upřesnit některé skutečnosti, které zde
nejsou uvedeny. Již za mého působení
v této škole jsem se dozvěděl o tom,
že činnost obchodní akademie bude
ukončena, a hned mě napadla myšlenka získat tuto budovu a přestěhovat
hudební obor z prostředí hluku do
klidného místa do blízkosti tanečního
a výtvarného oboru. Viděl jsem v tom
záruku budoucnosti uměleckého školství v Tanvaldě. Uskutečnění tohoto
plánu nebylo vůbec lehké, jak se zdá.
Postupně jsem přesvědčil radní i bývalé
vedení obchodní akademie. V loňském
roce se podařilo s pomocí S. Pěničky

(zástupce ředitelky Masarykovy ZŠ
a OA Tanvald) vybudovat sálek pro
veřejná vystoupení – byly vytvořeny
stupně pro publikum, zakoupeny nové
židle, vymalováno, položen nový koberec, instalovány žaluzie, nastěhován
klavír a zvuková technika – cca 70
tis. Po dohodě s tehdejším vedením
Masarykovy ZŠ a OA se tam v prosinci
2017 uskutečnily dva vánoční koncerty
a v měsíci dubnu 2018 některé třídní
předehrávky. Částečně tedy budova
začala fungovat.
Ještě bych se rád vyjádřil k chvále
vystoupení saxofonového kvarteta a
big-bandu na letošních tanvaldských
slavnostech. Musím podotknout, že to
nebyl úspěch prvního měsíce působení, ale let minulých. Obě tato sesku-

pení vedená jejich učiteli jsem vždy
velice podporoval a v big-bandu jsem
byl dokonce řadovým hráčem, čehož
jsem si velice vážil. Bohužel okolnosti
poslední doby mně neumožnily dotáhnout myšlenku přestěhování až do
konce. Ze své funkce jsem odcházel
na vlastní žádost a myslím, že v 81
letech odejít z pracovního procesu je
zasloužené.
Musel jsem těchto pár řádků napsat,
ač nerad, protože v celém životě jsem
se řídil moudrem J. A. Komenského:
„Nehonos se, žes vykonal, nehonos
se, že vykonáš, ale nech činy, aby za
tebe mluvily.“
Jiří Lejsek
bývalý ředitel ZUŠ Tanvald

Zahájení školního roku
v mateřských školách
V novém školním roce jsme přivítali
150 dětí v šesti třídách mateřských
škol. Všechny třídy jsou smíšené, a
tak se nové děti mohly lépe adaptovat,
protože vstupovaly do kolektivu spokojených starších dětí, které jim pomohly

s adaptací. MŠ U Školky prošla během
prázdnin rekonstrukcí kuchyně a
sociálních zařízení, hlavní chodbu a
schodiště pokryla nová podlahová krytina. MŠ Radniční dostala nové vnitřní
vchodové dveře a MŠ Wolkerova nové

Přijte na pohádku!
Ve čtvrtek 29. listopadu 2018
se můžete těšit na pohádku Ať žijí
duchové! Sehraje ji soubor z Desné
pod vedením Vlaďky Koďouskové.
Jistě vás potěší, že se zde potkáte i
s herci, které znáte z tanvaldského
jeviště. Pohádka je plná kouzel a písniček a hlavními hrdiny jsou děti, které
by na hradě chtěly mít klubovnu. To

se jim snaží překazit hamižný Jouza,
který by na hradě rád pěstoval žampióny. Děti se však jen tak nedají a za
vydatné pomoci rytíře Viléma Brtníka
z Brtníku, jeho dcerky Leontýnky a
pracovitých trpaslíků se dají do boje.
Jak to dopadne se přijďte podívat do
divadla. Pozor! Začátek je v 18 hodin!

parapety a žaluzie. Paní učitelky mají
pro děti a jejich rodiče připravenou
spoustu aktivit na nový školní rok, a
tak se těšíme na společnou vzájemnou
spolupráci.
Učitelky MŠ

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU

-vlakod-

V SOBOTU
1. PROSINCE 2018
OD 16:30
CENTRÁLNÍ PARKOVIŠTĚ
V TANVALDĚ
Vystoupení žáků ZUŠ,
živý betlém,
hudba
bohaté občerstvení
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Školství

Vícemistryně ČR jsou z Tanvaldu
Družstvo starších děvčat ze ZŠ
Tanvald, Sportovní ve složení Borlová
Eliška, Černá Gábina, Tůmová Lucie,
Fischerová Lea, Brunclíková Anna,
Harcubová Martina se probojovalo
do republikového finále AŠSK ČR
v přespolním běhu. V okresním i
krajském kole holky svým vítězstvím
v družstvech prokázaly, že jsou na krajské úrovni bezkonkurenčně nejlepší.
V jednotlivcích si nejlépe vedla Lucka
Tůmová, která zvítězila v okrese i kraji.
Ve čtvrtek 18. 10. se děvčata postavila
na start republikového kola v Hradci
Králové na Stříbrňáku. V konkurenci
cca 90 běžkyň z 15 škol z celé republiky holky obsadily nádherné druhé
místo. Pouze děvčata z Opavy ukázala
našim závodnicím svoje „záda“. Veliký
úspěch a obrovská gratulace. Nezbývá
než popřát mnoho dalších sportovních
úspěchů.
Jana Tůmová
Stříbrná děvčata ze ZŠ Sportovní.

Osmáci po Jizerských
horách na kolech
Člověk by řekl, že touhle dobou
narazí v Jizerkách na divokou zvěř,
možná na zabloudivšího houbaře, ale
ejhle, lesem se proplétá skupina cyklistů… Tak nějak vypadal náš cyklokurz.
Nejprve jsme se ale autobusem přiblížili
do Kořenova, tam vyzvedli od ochotných rodičů dovezená kola a vydali se
přes Jizerku, Jelení stráň a Paličník do
Nového Města pod Smrkem. Vlastně
ani nemůžeme říct, že nám cestou
sněžilo, vždyť spadlo jen pár vloček…
:) Prvních čtyřicet kilometrů jsme
zvládli všichni naprosto s přehledem.
To po večeři už to bylo malinko horší,
rozebrali jsme totiž naše kola a učili se
základy údržby a výměnu duše. Už už
to vypadalo na konec kurzu, ale i tady

jsme zvítězili a dokonce ušetřili několik,
jistě nepotřebných, součástek. Zbytek
večera už byl ve znamení stmelování
kolektivu a zaslouženého odpočinku.
Druhý den jsme potrénovali techniku
na pumptracku a několika překážkách
a vydali se na další traily Singltreku,
které nás zavedly až k Hejnicím a do
Libverdy. Suma sumárum 38km.
Třetí, již slunečný, den byl už jen
o návratu do Tanvaldu; trasa přes
Raspenavu, Oldřichovské sedlo a
Bedřichov měřila krásných 56km.
Závěrem se musíme moc pochválit za
ohromné zlepšení jak v technice jízdy,
tak i ve fyzičce a znalosti Jizerských
hor.

Cesta přes Paličník. Foto archiv ZŠ Sportovní

Za cyklotřídu 8.A, T. Zítko

Podzimní výlet seniorů
Tradiční podzimní zájezd pro seniory
25. září měl za cíl Zámek Svijany a
Muzeum Českého ráje v Turnově.
Historie svijanského zámku dokládá od
roku 1345, kdy v dnešních Svijanech
vznikl cisterciánský hospodářský dvůr
a od 16. století se zde začalo vařit pivo
.
Přeskočíme-li několik století, dostaneme se do roku 2013, kdy zámek
získal Pivovar Svijany a rozhodl se
tento chátrající architektonický skvost
zachránit. To se mu podařilo za přispění grantu z EHP a Norských fondů.
Zámek je přístupný veřejnosti, měli
jsme zde možnost seznámit se s historií zámku a okolí, historií pivovarnictví
a lazebnictví a prohlédnout si expozici
archeologie, kde k nejcennějším exponátům patří bronzový poklad. Prohlídka
zámku je bez průvodce, přístup je
bezbariérový, každý si individuálně
procházel zámkem a věnoval se
prohlídce exponátů, které ho nejvíce
zaujaly. Někdo se věnoval více historii

pivovarnictví, někdo zajímavé expozici
archeologických výzkumů, ale všichni
byli nadšeni zpřístupněnou zámeckou
kaplí. Je opravdu skvostná! Zámek
stojí hned naproti pivovaru, takže jsme
mohli navštívit jeho podnikovou prodejnu a vybrat si z bohaté nabídky piv
a nejrůznějších suvenýrů, které mají
nějaký vztah k pivu.
V Turnově jsme navštívili Muzeum
Českého ráje. Z bohaté expozice
muzea nás zaujala nejvíce část
mineralogie a samozřejmě klenotnice.
Ta nabízí vývoj šperkařství, ukazuje
překrásné výrobky z českého granátu
od doby nejstarší až po obdivuhodné
šperky doby současné, které jsou pracemi žáků Šperkařské školy v Turnově.
To nejzajímavější z prohlídky zámku i
muzea si máte možnosti prohlédnout
na webových stránkách města Tanvald,
www. Tanvald, Aktivity seniorů/fotogalerie. Fotografie dodal účastník zájezdu
pan Friese, za což mu patří dík
-ali-

Foto Walter Friese
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Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Tanvald konaného dne 12. 09. 2018
I.
*ZS bere na vědomí informace o činnosti rady
města v období od 06. 6. 2018 do 22. 8.2 018.
II.
*ZS bere na vědomí informace o činnosti kontrolního výboru, finančního výboru a školského
výboru.
III.
*ZS bere na vědomí informace o činnosti společností s majetkovou účastí města:
1) Nemocnice Tanvald s.r.o.,
2) Teplárenství Tanvald s.r.o.,
3) TABYS s.r.o.
IV.
K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo
města:
1/ rozhodlo na základě vydaného a zveřejněného záměru prodat pozemkovou parcelu č.
2248/1(trvalý travní porost) o výměře 474 m2,
pozemkovou parcelu č. 2249 (trvalý travní porost o výměře 168 m2, pozemkovou parcelu č.
2250 (trvalý travní porost) o výměře 125 m2, pozemkovou parcelu č. 2251(trvalý travní porost)
o výměře 1973 m2 vše v katastrálním území
Šumburk nad Desnou firmě VLH Servis, s.r.o.
se sídlem Bažantí 292, Přemyšlení, Zdiby za
dohodnutou cenu celkem 173.600 Kč.
2/ rozhodlo část pozemkové parcely č. 422/5 (trvalý travní porost) o výměře cca 1820 m2 v katastrálním území Tanvald neprodávat.
3/ souhlasí s výkupem části pozemkové parcely č. 1932/2 v katastrálním území Tanvald označené podle geometrického plánu č. č. 15881016/2014 ze dne 04. 12. 2014 jako pozemková
parcela č. 1932/12 (ostatní plocha – jiná plocha)
o výměře 724 m2 od České republiky – Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace, se
sídlem Dlážděná 1003/7, Praha – Nové Město,
s kolnami, za účelem užívání jako přístupové
komunikace od nádraží ČD Desná ke garážím.
4/ schvaluje úplatný převod pozemku - pozemkové parcely č. 78/1 o výměře 174 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Tanvald
z vlastnictví státu do vlastnictví města Tanvald
za kupní cenu ve výši 14.710 Kč;
5/ bere na vědomí žádost o prodej bytové jednotky č. 558/6, velikosti 0+2, byt běžný, ulice
Větrná 558, Tanvald včetně spoluvlastnického
podílu 469/32825 na společných částech budovy
č.p. 558 a stavební parcele č. 1208/2 v
katastrálním území Tanvald a konstatuje, že na
svém zasedání dne 13. 6. 2018 usnesením č.
IV/5/3 schválilo vložení tohoto bytu do základního kapitálu obchodní firmy TABYS s.r.o., se

sídlem Protifašistických bojovníků 183, Tanvald,
část Šumburk nad Desnou.
6/ rozhodlo uvolnit finanční prostředky na výměnu informačních RGB panelů na terminálu dopravy a schválit rozpočtové opatření č. 77/2018:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ 46.213 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
informační RGB panely na terminálu dopravy
213.922 Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z minulých let
+ 167.709 Kč
7/
rozhodlo
uvolnit
finanční
prostředky
na
vypracování
projektové dokumentace pro realizaci stavby
a zajištění dotačního managementu pro projekt
„Rozvoj komunitního centra Kotva pro děti a
mládež v Tanvaldu“ a schválit rozpočtové opatření č. 76/2018:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Rozvoj komunitního centra Kotva pro děti a mládež v Tanvaldu + 331.660 Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z minulých let
+ 331.660 Kč
V.
Za*ZS rozhodlo poskytnout příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Tanvald neinvestiční účelovou dotaci na generální opravu
klavírního křídla Förster ve výši 150.000 Kč
a schválit rozpočtové opatření č. 75/2018:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
účelová dotace ZUŠ Tanvald na generální opravu klavírního křídla Förster
150.000 Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z minulých let
			
+ 150.000
Kč
VI.
*ZS schvaluje realizaci lávky přes MK ul. Horská propojující ulici Sportovní a 2. N. P. objektu
č. p. 653, ul. Horská, Tanvald.
VII.
*ZS bere na vědomí nabídku společnosti CPN
Partnership, s.r.o., se sídlem Mendlovo nám.
1a, Brno na odkup objektů bývalé administrativní budovy SEBA Tanvald č. p. 140 a č. p. 159
v Tanvaldě.
VIII.
*ZS vydává Jednací řád Zastupitelstva města
Tanvald dle předloženého návrhu.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 26.09.2018
*RM vydává záměr na prodej pozemkové parcely č. 179/3 (vodní plocha – koryto vodního
toku přirozené nebo upravené) o výměře 8 m2
v katastrálním území Tanvald Povodí Labe,
státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí, Hradec Králové.
*RM:
1/ rozhodla pronajmout stavební parcelu č.
1621 o výměře 24 m2 v katastrálním území Tanvald, jejíž součástí je stavba: bez čp/če garáž,
České republice – Úřadu práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7,
od 01. 10. 2018 na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 700 Kč
měsíčně;
2/ schvaluje Nájemní smlouvu mezi Českou
republikou – Úřadem práce České republiky,
se sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7 a
městem Tanvald týkající se pronájmu stavební
parcely č. 1621 o výměře 24 m2 v katastrálním
území Tanvald, jejíž součástí je stavba: bez čp/
če garáž podle předloženého návrhu.
*RM vydává záměr na pronájem části pozemkové parcely č. 496/7 (ostatní plocha)
o výměře 70 m2 v katastrálním území Šumburk
nad Desnou manželům H. za účelem zřízení
zahrádky.
*RM:
1/ schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch GasNet s.r.o., se se sídlem Klíšská
940/46, Klíše, Ústí nad Labem a uděluje právo provést stavbu podle předloženého návrhu
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Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700100352_22/BVB týkající
se stavby plynárenského zařízení REKO VTL
Tanvald – Desná, číslo stavby: 7700100352 na
části pozemkových parcel č. 389/8 a č. 1843/1 v
katastrálním území Tanvald;
2/ schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene č. 700100352_22/
BVB mezi GasNet s.r.o., se se sídlem Klíšská
940/46, Klíše, Ústí nad Labem a městem Tanvald týkající se stavby plynárenského zařízení REKO VTL Tanvald – Desná, číslo stavby:
7700100352 na části pozemkových parcel č.
389/8 a č. 1843/1 v katastrálním území Tanvald
dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IP-12-4007541/VB/1
mezi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV – Podmokly a městem Tanvald
týkající se umístění stavby distribuční soustavy
podzemního vedení NN + pilíře PPS na části
pozemkové parcely č. 2288/3 v katastrálním
území Šumburk nad Desnou dle předloženého
návrhu.
*RM :
1/ schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940/46,
Klíše, Ústí nad Labem a uděluje právo provést
stavbu podle předloženého návrhu Smlouvy
o zřízení věcného břemene č. 7700101519_1/

VB týkající se stavby plynárenského zařízení
„REKO MS Tanvald – Radniční, číslo stavby:
7700101519 na části pozemkových parcel č.
328/41, č. 328/83, č. 328/86 v katastrálním území Tanvald;
2/ schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 7700101519_1/VB mezi GasNet s.r.o., se
sídlem Klíšská 940/46, Klíše, Ústí nad Labem
a městem Tanvald týkající se stavby plynárenského zařízení „REKO MS Tanvald – Radniční,
číslo stavby: 7700101519 na části pozemkových parcel č. 328/41, č. 328/83, č. 328/86 v
katastrálním území Tanvald dle předloženého
návrhu.
*RM vydává záměr na vklad níže uvedených
nemovitostí do základního kapitálu obchodní
společnosti 100% vlastněné městem Tanvald TABYS s.r.o., se sídlem Protifašistických bojovníků 183, Tanvald, část Šumburk nad Desnou:
1/ a) stavební parcely č. 1041/1 o výměře 316
m2 v katastrálním území Šumburk nad
Desnou;
b) stavební parcely č. 1041/3 o výměře 308
m2 v katastrálním území Šumburk nad
Desnou;
c) spoluvlastnického podílu 5456/10000 na
stavbě Šumburk nad Desnou č.p. 595,
bydlení, na stavební parcele č. 1041/3 v
katastrálním území Šumburk nad Desnou;
d) spoluvlastnického podílu 5456/10000 na
stavbě Šumburk nad Desnou č.p. 596,
bydlení, na stavební parcele č. 1041/1 v
katastrálním území Šumburk nad Desnou;
e) spoluvlastnického podílu 5456/10000 na
krytém stání pro automobily na pozemkové
parcele č. 18/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou;
f) pozemkové parcely č. 18/1 (ostatní plocha
– jiná plocha) o výměře 1918 m2
v katastrálním území Šumburk nad Desnou;
g) pozemkové parcely č. 13/3 (ostatní plocha
– jiná plocha) o výměře 277 m2
v katastrálním území Šumburk nad Desnou;
2/ stavební parcely č. 44 o výměře 234 m2 v katastrálním území Tanvald, jejíž součástí je
stavba Tanvald č. p. 135, rodinný dům;
3/ bytů č. 505/5, č. 506/1, č. 507/5 v bytovém
domě čp. 505 – 508, ul. Radniční, Tanvald;
bytů č. 516/3, č. 518/3, č. 518/6 v bytovém
domě čp. 515 – 518, ul. Radniční, Tanvald;
bytů č. 522/3, č. 523/6, č. 523/8, č. 524/6 v
bytovém domě čp. 521 – 524, ul. Okružní,
Tanvald;
bytů č. 525/2, č. 527/2 v bytovém domě čp.
525 – 528, ul. Radniční, Tanvald;
bytů č. 529/2, č. 530/10, č. 531/2, č. 531/6, č.
531/10 v bytovém domě čp. 529 – 532,
ul. Radniční, Tanvald;
bytů č. 553/16, č. 553/20 v bytovém domě čp.
553, ul. Sportovní, Tanvald;
bytů č. 554/12, č. 554/54, č. 554/55 v bytovém domě čp. 554, ul. Sportovní, Tanvald;
bytů č. 555/4, č. 555/14, č. 555/26, č. 555/28,
č. 555/41, č. 555/43, č. 555/55, č. 555/61
v bytovém domě čp. 555, ul. Sportovní, Tanvald;
bytů č. 558/2, č. 558/6, č. 558/10, č. 558/20,
č. 558/29, č. 558/30, č. 558/37, č. 558/39,
č. 558/42, č. 558/48, č. 558/52, č. 558/53,
č. 558/54, č. 558/64 v bytovém domě čp. 558,
ul. Větrná, Tanvald;
bytů č. 560/4, č. 560/14, č. 560/36, č. 560/37,
č. 560/51, č. 560/52, č. 560/54, č. 560/64
v bytovém domě čp. 560, ul. U Školky, Tanvald;
bytů č. 565/10, č. 566/6, č. 567/2 v bytovém
domě čp. 562-567, ul. U Lesíka, Tanvald;
bytu č. 44/2 v bytovém domě čp. 44, ul. Popelnická, Tanvald, část Šumburk nad Desnou;
bytu č. 55/5 v bytovém domě čp. 55, ul. Popelnická, Tanvald, část Šumburk nad Desnou;
bytů č. 459/2, č. 459/3 v bytovém domě čp.
459, ul. Vítězná, Tanvald, část Šumburk
nad Desnou.
*RM:
1/ rozhodla poskytnout neinvestiční dotaci ve

výši 23.400 Kč organizaci Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., Zahradní 415/10, Liberec XI na projekt „Komplexní odborná ambulantní a terénní pomoc ohroženým
rodinám s dětmi v Libereckém kraji“:
2/ rozhodla provést rozpočtové opatření č.
78/2018 spočívající v uvolnění částky 23.400 Kč
z rozpočtové rezervy na výše uvedený projekt
organizace Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje, o.p.s.
3/ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 22/2018
mezi městem Tanvald a Centrem pro zdravotně
postižené LK, o.p.s. dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí technického zařízení a instalace systému určeného pro
zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi společností CENDIS, s.p., se sídlem
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 a
městem Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 27.10.2015 mezi městem Tanvald a spol. Maresta s.r.o., se sídlem
Krkonošská 181, Tanvald týkající se pronájmu
garáže pro vozidlo Městské policie Tanvald dle
předloženého návrhu.
*RM schvaluje Kupní smlouvu č. 5004/
ULB/2018 mezi Českou republikou – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových a
městem Tanvald týkající se úplatného převodu
pozemku - pozemkové parcely č. 78/1 o výměře 174 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
v katastrálním území Tanvald, z vlastnictví státu
do vlastnictví města Tanvald dle předloženého
návrhu.
*RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy
nebytových prostor v ulici Horská 583, Tanvald
panu K. do 31.12.2018.
*RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy
na byt č. 39, Větrná 558, Tanvald na dobu určitou do 31.12.2018.
*RM trvá na svém usnesení č. 256/16/2018
ze dne 22.08.2018, kterým rozhodla nájemní
smlouvu s paní G. na pronájem bytu č.1, Poštovní 135, Tanvald neprodlužovat.
*RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku a 1 ks
borovice nacházejících se u č.p. 34 a 36, Vančurova ul., Tanvald, část Šumburk nad Desnou,
na pozemkové parcele č. 60/5 v katastrálním
území Šumburk nad Desnou, dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo
bude použito pro potřeby města nebo prodáno
dle platného ceníku.
*RM souhlasí s pokácením 1 ks jasanu nacházejícího se u komunikace v ulici Pod Špičákem,
na pozemkové parcele č. 1926/2 v katastrálním
území Tanvald, dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že pokácení stromu zajistí na své náklady pan M. a jako kompenzaci si
dřevo ponechá pro svoji potřebu.
*RM souhlasí s pokácením 2 ks jívy nacházejících se u komunikace v ulici Komenského, pod
gymnáziem, na pozemkové parcele č. 223/4
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 souhlasí s pokácením 1 ks smrku nacházejícího se u objektu č.p. 538 v ulici Okružní,
Tanvald, na pozemkové parcele č. 328/1 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 jmenovací dekret ředitelky Základní umělecké školy Tanvald, příspěvkové organizace Mgr. Petry Jedličkové Šimůnkové dle
předloženého návrhu.
*RM rozhodla v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola Tanvald, U
Školky 579 použití investičního fondu ve výši do
63.000 Kč na pořízení myčky nádobí SILANOS
N700 DIGIT2.

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald
Listopadové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz
Čtvrtek 1.11. Dýňování.
Začínáme průběžně po 16. hodině. Přijďte si s námi vydlabat dýni či vyrobit
jednoduché dekorace. Podrobnosti později na webu a FB centra.
Čtvrtek 1. 11. 15-16 hod. Senior klub II, Výšina
Čtvrtek 8. 11. od 17 hod. Má Ježíšek přinést mobil?
Beseda o vlivu digitálních hraček a technologií na vývoj dětí. Digitální dárky ano nebo ne? A když ano, tak pro jak velké děti? Spoustu podobných otázek
si klade mnoho rodičů uvažujících o dárku k Vánocům v podobě mobilu,
tabletu či notebooku. Přijďte si popovídat s Janem Kršňákem o dětech a
technologiích.
Čtvrtek 15. 11. od 16 hod. Prezentace ekologicky šetrné drogerie Eurona
Představení nejoblíbenějších výrobků, seznámení s vánočními novinkami.
Ochutnávka, dárečky, tombola. Nejedná se o prodejní akci.
Pátek 30.11. Adventní věnce. Průběžně po 16. hodině.
Nedělejte si doma nepořádek a přijďte si adventní dekorace vyrobit k nám.
Za poplatek 50 Kč obdržíte korpus, chvojí, drát, přírodní materiál. S sebou: 4
svíčky, bodce na svíčky, přízdoby, kleště a tavící pistoli, pokud máte.
Přihlášky do 26.11.!
Připravujeme na prosinec:
Neděle 2. 12. 16 hodin. Mikulášská nadílka
vybírání podepsaných balíčků s nadílkou a zápis do Knihy hříchů v 15:30 –
15:50 hod., začátek v 16:00 hod., vstupné 30,- Kč/rodina
Čtvrtek 6. 12. 15 hod, Senior klub II se Sborem dobrovolných muzikantů
z Desné a okolí
Pátek 14. 12. průběžně po 16. hodině Vosí společnost. Výroba nepečeného
cukroví.
Dále nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod.
tel.: 774 825 085

Baby club a jiné aktivity v tanvaldském Majáku
Milí rodiče a prarodiče,
rádi vás uvítáme v Mateřském a dětském centru Maják, z.s., které nabízí rodinám s malými dětmi (především maminkám na RD) prostor pro vzájemné
naslouchání, sdílení a výměnu zkušeností. Děti mají možnost vyzkoušet si
dorozumívání s ostatními dětmi při různých hrách a mají také příležitosti je
pozorovat a inspirovat se. Jedná se o přirozené setkávání a seznamování se
s jinými než rodinnými podmínkami. Podporujeme sociální vztahy, pořádáme
programy pro matky, rodiče a děti, a to tvořivé, pohybové, hudební, osvětové a
vzdělávací. V Majáku se schází rodiče ze širokého okolí, jezdí k nám maminky
např. z Desné, Harrachova, Kořenova, Zlaté Olešnice, Lučan, Albrechtic.
Pravidelné dopolední programy:
Pondělí 9:00 – 12:00
volná herna
Úterý
9:00 – 12:00
Program pro rodiče s dětmi zaměřený na rozvoj
řeči (písničky, říkadla, rytmizace) - se Zuzkou
Středa 9:00 – 12:00
Hravá a tvořivá dopoledne bez rodičů pro předškolkáčky, příprava na vstup do předškolního zařízení – s Lenkou
Poplatek za jedno dopoledne je 100 Kč, při předplatném (měsíc a více) je to 80
Kč za dopoledne. Přihlášení na tel. č. 607 916 131.
Čtvrtek 9:00 – 12:00
Program pro rodiče s dětmi zaměřený na ekologii,
veselá a snadná dílna, eko hrátky, pozorování a péče o oblovky (velcí šneci) s Libuškou
Pátek
9:30 – 12:00
Baby club se Zuzkou. Určen pro maminky s maličkými dětmi od narození po batolecí věk. Děti mohou využít velký prostor herny
a na koberci se mohou zdokonalovat v pohybových dovednostech (přetáčení, lezení, první krůčky). Přijdou do kontaktu s vrstevníky, mají zde k dispozici
velké množství hraček, pomůcek (gymnastické míče, látkový tunel, kuličkový
bazén, jednoduché hudební nástroje).
Maminky si zde odpočinou od domácího stereotypu, seznámí se s dalšími maminkami nebo se sejdou s kamarádkami, se kterými mohou sdílet každodenní
starosti. Občas zde přivítáme odborníky, kteří nás obohatí v různých oblastech.
Více info o všech aktivitách najdete na www.mdcmajak.estranky.cz a na facebooku Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald
Mgr. Zuzana Koldovská, koordinátorka centra

Informace, společenská rubrika, inzerce

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

V listopadu 2018
oslaví životní jubileum

Vás zve na

Emília Gombalová

prožitkovou přednášku s flétnistkou a muzikoterapeutkou Bc.
Bohumilou Poznarovou
Muzikoterapie II
Hudba je mocná čarodějka – umí
ovlivňovat, harmonizovat, léčit
tělo a mysl…
Co je to muzikoterapie, pro koho
je a jak pomáhá? Jak nás hudba
ovlivňuje? Ukázky hry na hudební
nástroje, které se v muzikoterapii
používají. Aktivní zapojení posluchačů s využitím tónu, rytmu, zpěvu a
dechu. Každý zažije pocit úspěchu
z vlastní tvořivosti.
Datum konání:
Čtvrtek 1. 11. 2018 od 15:00 hod.
Místo konání:
MDC Maják, U Školky 579,
Tanvald Výšina

Senior klub

Drahoslava Vochvestová
Vladimír Rýdl
Lydia Sedláková
Václav Mikeš
Jindra Mousek
Helena Farkasová
Stanislav Lexa
Jana Swárovská
Eva Velová
Miloslav Vencl
Vladimír Patrman
Vlasta Kunová
Milan Benadik
Ladislav Péč
Anna Čermáková
Jaroslav Preisler
Ondřej Klaus
Milan Černý

Tanvald Šumburk n. D.
Vás zve na promítání

ě
S r de č n
ej e m e
bl a h o p ř m
ů
oslavenc

Co nového
v Jizerských horách ...
Místo konání:
Hasičská zbrojnice dobrovolných
hasičů Tanvald Šumburk n. D. společenská místnost
(nová hasičárna)
Datum konání:
20. 11. 2018 v 15:00 hod.
Na setkání se těší Pepa Joe Kuna
Srdečně zve Senior klub Tanvald

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

Poděkování
Všem přátelům a známým, kteří
se dne 24. září 2018 přišli naposledy
rozloučit s Michalem Tatarkovičem,
děkujeme za květinové dary a projevy
soustrasti. Upřímný dík patří panu
Maturovi za důstojné vystrojení pohřbu.
Rodina Tatarkovičova

BATOLÁČEK
V SVČ Tanvald je pro Vás a Vaše nejmenší otevřena hernička,
kde si můžou děti najít nové kamarády, pohrát si, zatímco Vy si v klidu
vyřídíte pochůzky.
Podle věku bude pro děti připraveno tancování, hudební dílna a kreslení.
S sebou svačinu, pití a bačkory.
Každé úterý od 8:30 do 11:00 hodin
100 Kč za dítě

INZERCE

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

Kuchařka s dlouholetou praxí
hledá zaměstnání,
nejlépe v menším penzionu.
S ubytováním a vlastním sociálním
zařízením.
Jizerské hory-Kořenov.
Volejte na tel.číslo 777 626 726
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Městská knihovna Tanvald

NOVINKY ZE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU TANVALD

Ohlédnutí za Týdnem knihoven
Ve dnech od 1. – 4. 10. nás v rámci akce navštívilo 90 dětí ze čtvrtých tříd
Masarykovy ZŠ Tanvald a ZŠ Sportovní Tanvald.
Tentokráte se děti seznámily díky panu Kunovi ze Spolku Patron s historií jizerskohorských pomníčků. Pan Kuna poutavě vyprávěl o osudech lidí, které byly
spojeny s vybranými pomníčky. Dozvěděly se, že nebylo jen tak pomníčky najít,
zjistit jejich původní podobu, opravit je nebo zhotovit zcela nové. Co to stálo
práce a potu, než se pomníček zaskvěl ve své původní podobě.
Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách: www.tanvald.cz/kulturaasport/mestskaknihovnatanvald/fotogalerie.html
nebo ve vstupní části knihovny.

V letošním školním roce jsme otevřeli rekordních 52 zájmových útvarů a náš
tým jsme rozšířili o nové posily i nové kroužky.
Paní Paula Krupková vede Irské tance pro děti i dospělé a paní Markéta Hlubučková učí malé kutily základním řemeslným dovednostem v Kutilském kroužku. Ten jsme letos mohli otevřít díky dotaci z města Desná a získáním šablon
z EU. Nově jsme vybavili a otevřeli prostory dílny v budově Střediska volného času Tanvald. Nakoupili jsme několik ponků, skříňky a nářadí. Materiál na
výrobky nám věnoval pan Plešinger ze svého truhlářství a také pan Halama
z kovovýroby. Děti se zde učí základní manuální zručnosti při práci s dřevem,
kovem a plastem. Do našeho týmu se po roce vrátila i paní Helena Schmiedová, která vede výtvarný kroužek a výtvarný speciál.
Nabízíme volná místa ještě v několika kroužcích – divadelní, volejbal, irské tance, taneční přípravka pro nejmenší (od 5 let), výtvarně - keramický (od 5 do 8 let).
Zájemci se mohou informovat v SVČ Tanvald, tel. č. 483 394 301, 778 158 035-37.

Středisko volného času Tanvald nabízí
KLUB VOLNÉHO ČASU:

****************************************************************************************
Rádi tvoříte nebo vyrábíte sobě, svým blízkým pro radost nebo jen tak? Pokud
se chcete podělit s ostatními o to, čím naplňujete váš volný čas, zúčastněte se
výstavy „Co mě baví“. Své výrobky, fotografie, kresby aj. můžete přinést k nám,
do knihovny do 5. 12. 2018.
Výstava se bude konat ve výstavním sálku od 10. 12. 2018 do 20. 12. 2018.
****************************************************************************************
„Dárek z knihovny“- pro všechny, kdo by chtěli udělat radost svým blízkým
či přátelům, nabízíme zhotovení dárkového čtenářského průkazu na rok 2019.
Bližší informace se dozvíte u pultu v Městské knihovně Tanvald.
****************************************************************************************
Adventní čas – čas pomoci. Naše knihovna ve spolupráci s Oddělením sociální práce a sociálních služeb Města Tanvaldu se snaží v rámci svých možností
podporovat organizace pomáhající lidem s handicapem. Mají možnost využívat
výstavní prostory knihovny k propagaci své činnosti. Občanská sdružení z našeho regionu zde již několik let pořádají prodejní výstavy. V měsíci listopadu a
prosinci můžete navštívit tyto akce:
od 19. 11. 2018 Centrum denních služeb Jablonec n.N.
od 21. 11. 2018 Domov Harcov Liberec
od 3. 12. 2018 Sociálně terapeutické dílny společnosti Dolmen, z.ú. Liberec
od 3. 12. 2018 Fokus Liberec, o.p.s.
****************************************************************************************
Nová služba v knihovně pro naše malé čtenáře Tematické batůžky. Naši malí
čtenáři si s rodiči mohou vypůjčit batůžky na téma Krtek a Dinosauři, ve kterých
naleznou knihy, hry, omalovánky a spoustu dalšího.

**********************************************************************************
František Josef I. – výstava knižních titulů z našeho fondu k 170. výročí nástupu na císařský trůn.
*****************************************************************************************
Skautská pošta – ještě v průběhu listopadu budou do naší knihovny přicházet
děti, které se účastní hry Skautská pošta. V ní plní roli skautského doručovatele, který má za úkol doručit nalezený dopis, za který dostanou překvapení.
Připojily jsme se tak k projektu, který vyhlásila Česká televize v říjnu tohoto
roku. Pravidla soutěže k pořadu Skautská pošta je na adrese: https://decko.
ceskatelevize.cz/skautska-posta/soutez/pravidla.
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Každý všední den od 12 do 17 hodin funguje Klub volného času, který nabízí
velkou škálu možností pro děti i mládež různého věku. Naše prostory jsou nově
zrekonstruovány a vybaveny. Všichni si zde mohou zahrát kulečník, holandský
billiard, ping-pong, stolní fotbálek, sportovní hry na X-BOX 360 a nejrůznější
deskové hry. Na své si přijdou i kreativci, kteří rádi tvoří. Minimálně jednou za
týden se posadíme ke stolu a vyrábíme například šperky z bižuterie, 2D i 3D
výrobky tradičními i netradičními metodami. Dále také nabízíme výrobu vlastní
placky, kterou si můžete zakoupit od 20 do 25 Kč. Neváhejte a sledujte nás
na facebooku a instagramu svč_tanvald. Zde zveřejňujeme týdenní programy,
včetně fotografií výrobků. Jednorázové vstupné stojí 20 Kč, avšak pokud žák
čeká na nějaký náš kroužek, má první hodinu zcela zdarma.
Těšíme se na vás!

Akce SVČ Tanvald v listopadu:
Ve čtvrtek 1. a 8. 11. od 17:00 proběhne kurz Keramika pro dospělé – 1. týden
modelování, 2. týden glazování.
V pátek 9. 11. se koná akce pro rodiče s dětmi „ Se světýlky za strašidýlky“
v prostoru zahrady MŠ U Školky na Výšině v Tanvaldě. Start je od 17:00 do
17:30. Děti musí mít doprovod dospělé osoby a baterku na hledání strašidýlek.
V cíli je čeká odměna v podobě malé hračky. Startovné: 30,-Kč / dítě.
Ve čtvrtek 15. 11. od 16:00 „ Mýdlová dílna“ – pro děti navštěvující ZŠ. Děti si
vyrobí voňavé mýdlo, dárkovou krabičku a přáníčko. Cena: 60,-Kč.
Ve čtvrtek 22. 11. od 16:30 upečeme „Vánoční perníčky“. Akce je určena dětem navštěvujícím ZŠ. Perníčky upečeme a nazdobíme sněhovou polevou. S
sebou krabičku na pečivo! Cena: 80,-Kč.
V pátek 23. 11. proběhne v SVČ výtvarné dopoledne pro děti z turistického
kroužku v Desné. Děti si vyrobí několik vánočních dárečků.
Ve středu 28. 11. od 16:30 hod. „ Andělská dílna“ – pro děti navštěvující ZŠ.
Děti si vyrobí šitého a keramického anděla. Cena: 100,-Kč.
Ve čtvrtek 29. 11 a 6. 12. od 17:00 se koná poslední předvánoční kurz Keramika pro dospělé. Přihlášky u p. D. Humlové (tel. č. 778 158 036).
V sobotu 1. 12. od 9:00 do 13:00 pořádáme tradiční předvánoční „Dárkování“ - výtvarné dílny pro děti navštěvující ZŠ a SŠ, ve kterých si vyrobí několik
originálních dárečků. S sebou krabičku na výrobky, svačinu, pití a přezůvky!
Cena: 170,-Kč.
V neděli 2. 12. při příležitosti „Rozsvícení vánočního stromu v Desné“ proběhne v Riedlově vile výtvarná dílnička a prodej našich keramických výrobků.
Na všechny akce (kromě „Strašidýlek“) se přihlašujte ve Středisku volného
času v Tanvaldě buď osobně, telefonicky (483 394 301, 778 158 035-037) nebo
přes Klientské centrum na webu www.svctanvald.cz.
Upozorňujeme, že kapacita dílen je omezena, proto se přihlašujte včas!
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Informace, kultura

Městská kulturní kancelář
Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald
15. 11. ČT 19:00

Cesta kolem světa

Travesti show – výpravné kostýmy a spousta známých písniček a scének.
Více informací naleznete na www.techtlemechtlerevue.cz, www.travestikocky.
cz a především na facebooku :
Vstupné 280 Kč předprodej/ v den akce + 20 Kč

22. 11. ČT

19:00

Otcové se rodí ve skříních

29. 11. ČT

18:00

Ať žijí duchové!

Italská divadelní komedie - DS J. K. Tyl
Josefův Důl.
Děj nás zavede do rodiny výrobce pyrotechniky, který si za každou cenu chce
opatřit vyhovujícího otce, a to nejlépe
se šlechtickým titulem.
Vstupné: 60 Kč, pro majitele Senior
pasu 40 Kč. Předprodej v pokladně
kina nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.cz nebo www.disdata.cz.

Divadelní pohádkové představení - DS
Vojan Desná – Mladá haluz
Vstupné: 40 Kč. Předprodej v pokladně
kina nebo možnost rezervace na odkazu
www.tanvald.cz nebo www.disdata.cz.

INZERCE

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

FILMOVÉ TIPY
Ten, kdo tě miloval

Kpt. Kalina (Pavel Řezníček) policista, milující manžel a
skvělý otec, se stane obětí autonehody. Z pozice ducha
sleduje vyšetřování vlastního úmrtí. Dochází při něm k
mnoha humorným a nečekaným situacím, protože ho
vede více jeho rodina, než členové policejního sboru…
Postupně se začínají objevovat drobné indicie, že všechno nemuselo být tak, jak se
zdálo. Partnerská důvěra je narušena, stačí pár fotek, slov a Vanda (Soňa Norisová)
začne mít podezření, že jí mohl být manžel nevěrný...

Čertí brko

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce
Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků
nebo sedláků možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní
pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane
fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového
čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce. Je to ten nejlepší
úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. Bonifác se vydává do Pytlova a hned jeho
první zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné brko ukradne. Tím se spustí řetěz
událostí, kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se nakonec
podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky.

Pat a Mat: Zimní radovánky

Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen
tak. Navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka, která se jim
snesla na zahradu. Jaký nový stroj na sníh naši dva kutilové vymyslí? Po dovádění na sněhu přijde vhod horká
sauna, tak proč by si ji rovnou nepostavili. Jak si poradí
s vánoční výzdobou a jaké dárky si kutilové nadělí pod
vánočním stromečkem? A co teprve až si vyrobí Betlém a
oslaví Silvestra. Pro naše dva kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva
dostatečně velká.
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Školství

GYMNÁZIUM TANVALD NEZAHÁLÍ
Primáni se neučili, primáni si hráli
V pondělí 1. 10. v osm hodin vyrazila
naše třída prima vlakem do Jiřetína
navštívit firmu Detoa. Nejprve jsme si
hodinu hráli a tvořili výrobky z dřevěných dílků na téma les. Během exkurze
po továrně vybrala porota nejlepší
výrobky. Natka a Ondra si odnesli ceny
pro vítěze dne, a ještě postoupili do
sobotního finále (mimochodem Natka
obsadila celkově 2. místo, šikulka!).
Z Jiřetína jsme se vydali pěšky do
Tanvaldu (pro některé lenochy to byl
velevýkon). Po společném obědě jsme
ve třídě zahájili soutěž, která probíhala
průběžně i během úterý. Na čtvrtou
jsme měli na Tenise objednanou „svačinovou“ pizzu, která byla skutečně
výborná. Potom jsme se za deštivého

počasí a s plnými bříšky, plnými batohy
a spacáky v ruce vydali prudkým stoupáním ke skautské ubytovně Hvězda,
kde jsme přespali.
Po večerním
zpívání a celodenních aktivitách jsme
spali jako zabití (jen kdyby nás ráno
nevzbudil Vaškův mobil). Ráno jsme se
nasnídali, uklidili po sobě a vydali se do
školy, kde nás čekalo další soutěžení.
První tři místa dvoudenního klání obsadila děvčata. Terka, Jíťa a Heli dostali
nejen diplom, ale i sladkou odměnu.
Primácká akce se všem líbila. Sice nám
příliš nepřálo počasí, ale zato jsme se
trochu víc poznali a hlavně - dva dny
jsme se neučili!!!
Žáci primy tanvaldského gymnázia

Prima v tvůrčí dílně firmy Detoa. Foto archiv gymnázia
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Motto akce: „Jak jsme začali, tak
pokračujeme“.
Již z našeho motta může být patrné,
že seznamovací kurz bude probíhat
v podobném duchu, jak jsme byli zvyklí
žít od primy do kvarty.
Stejně jako v primě byl za náš cíl zvolen
Harrachov. Co nebylo přesně určeno,
byla cesta, kterou se dostaneme k cíli.
Náš výsadek se uskutečnil v Kořenově
na Motorestu a pak už dle orientace
studentů jsme se vydali na naši pouť.
Přes 4 plánované záchytné body jsme
překonali dva velké výstupy i sestupy
(podobné jako v Himalájích), až jsme
se dostali na louku plné oveček, kde
jsme měli hlavu složit.
Jelikož se říká, že velkým pojítkem

lidí je jídlo, zkusili jsme, jestli to bude
platit i u nás. Hlavním kuchařem se
stal Martin Patera, který sestavil jídelníček. Celá třída se vydala do civilizace
sehnat ingredience a pak už se jen
vařilo, hodovalo a hostina to byla věru
znamenitá.
Jelikož jsme zvyklí na našich cestách
zažít i trochu adrenalinu, byli jsme si
zopakovat seskok – Big swing ve Vertical
Parku. Protože, když jsme se všichni
zvládli ve výšce 10 metrů odjistit a
zhoupnout se do neznáma, zvládneme i
další 4 roky studia společně s maturitou
na našem gymnáziu.

Studenti kvinty

Kvinta na Štěpánce Foto archiv gymnázia

Když nás zachraňovali
z lanovky
Cože? Kdy? Co se stalo? Nebojte
se, budete číst jen o cvičné akci.
Jako každý rok, tak i letos jely 2 třídy
našeho gymnázia do Rejdic na cvičnou
záchranářskou akci. Bylo to ve čtvrtek
4. října a prožily si to třídy sekunda a
kvinta. Zrovna v těch chladných dnech
nasedlo do autobusu 43 odvážlivců
a s dozorem vyrazili do Rejdic. Na
chatě dostali nejdřív čaj, pak pokyny a
pak – přečtěte si sami, jak to popsala
sekunda.
Ráno ve čtvrtek 4. 10. 2018 jsme se na
parkovišti naproti tanvaldskému kinu
připravovali na konec svého života.
Nervozita z nejasného budoucího
zážitku byla velká. Cestou autobusem
náš strach pomalu ustupoval, ale když
jsme v Rejdicích vystoupili, začali jsme
se znovu bát. Už i proto, že byla velká
zima a sedačky lanovky se houpaly
vysoko nad námi.
Ale nejprve to bylo klidné. Poslali nás
zuté do teplé místnosti a nabídli čaj. A
nechali nás dohadovat se nejhoršího
při pohledu na lana a další vybavení

SEZNAMOVACÍ KURZ – Kvinta, Harrachov
1. – 2. 10. 2018

mužů z horské služby. A potom venku
se do nás znovu pustila zima už při
naskočení ve dvojicích na dvousedačku. To jsme se navíc báli, aby nám
nepřimrzl zadek. Nebo jazyk. Kluci mají
občas fakt blbé nápady.
No, nasedli jsme, vyjeli jsme. A po pár
minutách na nás někdo dospělý začal
pokřikovat: „Nepanikařte!“ Asi tušíte, že
opak se stal pravdou.
No ale po chvíli – pro někoho půlhodinové, pro jiné hodinové nás začali sundávat srandovním způsobem. Někoho
plošinou a někoho slaňovali kladkou.
Všichni byli úplně zmrzlí a někteří se
zkoušeli modlit, aby nedošli psychické
úhony. Nedošli. Došli jen zase do té
teplé místnosti a rozmrzali a brzy už v
teple jedli výbornou gulášovou polévku
a ještě lepší rohlíky.
Zpět jsme jeli opět luxusním autobusem. Ale nejdřív jsme se s kvintou
poprali o nejlepší místa.
No a pak už domů. Bylo to fajn. Tak
takhle pracuje horská služba.
Sekunda

KUBA pro Gymnázium
a OA Tanvald

Srdíčkový den

Minulý týden - ve středu 3. 10. jsme
byli v kině Jas Járy Cimrmana na
programu Kuba – dvě tváře svobody.
Programem nás provázel mladý muž
s dredy. Byl velmi sympatický a příjemný. Vyprávěl nám o své cestě na
Kubu, jel tam totiž s více kamarády.
Seznámil nás hlavně s kulturou Kuby a
také její historií a přírodou. Na začátku
bylo seznámení s dějinami, legendou
i skutečností, hlavním městem. Mluvil
o lidech, fauně, flóře. Část o kultuře
nebyla moc zajímavá, ale ostatní
převážilo.
Jeho vypravování bylo velmi zajímavé
a měl kvalitní dokumentaci. Na konci
pořadu nás také zapojil do debaty a i
do soutěže o deskovou hru.
Dalším školám tento program doporučíme, protože je zajímavý a naučný,
je to jako každý rok zeměpisný pořad
z cyklu Svět kolem nás. Kdo nevíte, tak
je to skupina několika lidí, kteří každý
rok navštíví některou zemi. My sami se
už nemůžeme dočkat dalšího dílu.

Gymnázium a OA Tanvald se
každoročně zapojuje do několika dobročinných akcí. Jednou z nich je tzv.
SRDÍČKOVÝ DEN.
Tentokrát padl los na studenty sexty,
kteří dostali možnost ukázat svůj důvtip
a komunikační schopnosti při vybírání
finančních příspěvků na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi.
17. 9. se vydalo osm skupin studentů do ulic měst Tanvaldu, Desné,
Smržovky a Kořenova, navštívili místní
školy, úřady, oslovovali kolemjdoucí.
S větším či menším úspěchem nabízeli
za symbolické částky srdíčka, propisovací tužky, reflexní delfínky, magnetky
a balíčky kávy s logem „Život dětem“.
I když se setkali místy s odmítavými
postoji našich spoluobčanů, nenechali
se odradit a nakonec bylo vybráno
20 698,- Kč. Peníze jdou na dobrou věc
a jistě potěší obdarované, ale i dárce
může hřát pocit, že přispěli na dobrou
věc.
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Sport

Dita Anderová zazářila
v Portugalsku
Od 1. 10. 2018 do 8. 10. 2018
se konaly v portugalské Madeiře
Down Syndrome World Athletics
CHampionships, jejichž součástí byl i
stolní tenis. Tyto hry se konají každoročně od roku 2010, pokaždé v jiné
zemi. My jsme se o nich neformálně
dozvěděli v srpnu tohoto roku. Přes
internet jsme požádali o možnost
těchto her se zúčastnit. Překvapil nás
velmi vstřícný přístup organizátorů,
kteří měli akreditaci hráčů již v březnu
2018. Přesto nám umožnili, po uhrazení všech poplatků a nákladů, se
do her zapojit. Pro nás začal závod s
časem. Zajistit vše potřebné od dokumentů až po drobné dárky jsem dostala
na starost já, intenzivní trénink dcery
zahájil otec- trenér. Díky ředitelce, p.
Duňkové, měli k dispozici tělocvičnu v
dopoledních i odpoledních hodinách.
A výsledek? Jako první a jediný
zástupce ČR mezi 21 delegacemi těch

největších zemí jako jsou například
Velká Británie, Francie, Portugalsko,
Švédsko, Polsko, Jižní Afrika, Brazílie,
Mexiko a další, vybojovala Dita
Anderová trénovaná svým otcem Otou
Anderem stříbrnou medaili v jednotlivcích a bronzovou medaili ve čtyřhře
žen. Během 2 tréninků se sesynchronizovala s ruskou hráčkou. A to jsme za
sebou neměli tým profesionálních trenérů a masérů jako ostatní delegace!
Dita svým 2. místem přerušila hegemonii francouzských hráček, které
ovládaly všechna medailová místa od
počátku her. Vzbudilo to velké nadšení
a překvapení ostatních účastníků a náš
pocit hrdosti byl nesmírný. Myslím si,
že jsme naši zem i naše město reprezentovali tím nejlepším způsobem.

Věra Anderová /matka/

Podzimní závody PBT máme úspěšně
za sebou
Krásné „babí léto“ nám dovolilo
uspořádat všechny podzimní závody
PBT – přespolní běh, atletický trojboj
a cyklokros. Na jediném atletickém
trojboji nám počasí ukázalo svoji
sychravější tvář, zima a lehké mrholení
nám nedovolilo dokončit trojboj všech
tříd. O týden později jsme trojboj pro
školní děti zopakovali a vše dopadlo
na výbornou. Tímto děkujeme za vaši
shovívavost. V pátek 12. 10. se u
lesíka sešlo rekordních 128 „bikerů“
na svých strojích. Cyklokros se totiž
v letošním roce nově boduje i pro děti
z mateřských školek. Ti nejmenší, ať
už na odrážedlech nebo šikovnější na
kolech, se s tratí skvěle poprali a získali
cenné bodíky do poháru. Po skončení
dětských závodů se na svůj závod
vydali dospěláci. 4 ženy a 7 mužů se
postavilo na startovní čáru závodu
„Cykloletem pod Špičákem“. Úvodní
výjezd do sedla Malého Špičáku dal

zabrat snad každému Ženy pokračovaly
ze sedla „freeridovou“ tratí na bobovku
a do cíle k lesíku, muži ze sedla sjížděli
ještě na žďárskou silnici a teprve pak
stoupali po asfaltu na bobovku a do
cíle. Rodiče tak svým dětem ukázali, že
umějí nejen fandit svým malým svěřencům, zapisovat výsledky, organizovat
závody, ale že si umí i s chutí a vervou
zazávodit. Závěrem děkujeme všem
organizátorům a sponzorům celého
seriálu závodů PBT (ZŠ Tanvald,
Sportovní, TJ Tanvald z. s., SVČ, Město
Tanvald, Maškovo pekařství, fa Titan
Multiplast, fa 4Soft a další). Děkujeme
všem závodníkům a jejich doprovodu
– pedagogům, rodičům. Děkujeme za
vaši přízeň a budeme se těšit na zimní
závody na běžkách a sjezdovkách.
Výsledky, fotogalerie, informace naleznete na www.zstanvald-sportovni.cz,
www.tjtanvald.cz
Jana Tůmová

Stříbrná Dita Anderová na stupních vítězů

Foto Antonín Bělonožník

TJ Tanvald v poháru
Libereckého kraje

Tanvaldský autošouch

Lyžaři se na svoji hlavní lyžařskou
sezónu připravují celoročně. Podzim
věnují pohárovým závodům v přespolních bězích Libereckého kraje. I svěřenci oddílu TJ Tanvald, z. s. objížděli
víkend co víkend závody a sbírali body
do poháru. Dle propozic a pravidel se
započítávaly 4 nejúspěšnější závody
z 10 a povinný poslední závod ve
Vesci. A jak si vedli tanvaldští borci? Do
šestého místa se vyhlašuje a dekoruje.
Z tanvaldského oddílu se do nejúspěšnější „šestky“ vešli tito „závoďáci“:
Rozálie Nováková, kat. 2010 obsadila
4. místo, celkové 5. místo si svými
výkony vybojovala Martina Tůmová
v kat. 2008 a Martina Harcubová v kat.
2005, Daniela Peštová v kat. 2007
obsadila nádherné 3. místo. Lucka
Tůmová kat. 2005 se ve své kategorii
stala vítězkou Libereckého kraje. Ač
v současné době reprezentuje Ski Klub
Jablonec, své první krůčky a cenné
závodní zkušenosti posbírala právě
v Tanvaldě. Tímto patří veliké díky

trenérům Heleně a Petrovi Beranovým
za jejich volný čas, který smysluplně
věnují dětem. Ti z vás, kteří by chtěli
svůj volný čas trávit též aktivně, pohybem, běhat na lyžích, užít si spoustu
legrace v kolektivu svých vrstevníků,
máte možnost se přihlásit do oddílu
TJ Tanvald, z. s., kontakty a více informací o naší činnosti najdete na www.
tjtanvald.cz. Závěrem patří veliké díky
aktivním rodičům a dětem z oddílu
běžeckého lyžování.

Demoliční derby osobních automobilů Tanvaldský autošťouch proběhlo
29. září 2018. Tato akce je každoročně
velice vyhledávaná jak jezdci, tak

diváky. V závodu jde o to, dostat své
auto co nejrychleji do cíle, bez ohledu
na způsob.

-red-

Jana Tůmová

Foto archiv TJ

Foto Antonín Bělonožník
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Český rozhlas Liberec slaví teprve druhé narozeniny,
a přestože patří mezi naše nejmladší stanice, okamžitě
si získal široký okruh posluchačů. Se svými posluchači
totiž bezprostředně žije. Poskytuje kompletní zpravodajský
servis, reportéři informují z místa o tom nejzajímavějším,
co se v kraji děje. Živě vysíláme i z nejzapadlejších vísek.
A pokud chystáte i u vás zajímavou akci, o které byste chtěli
informovat, není nic jednoduššího, než nám dát vědět.
Odvysílat ji můžeme už během několika minut. Humor, rady,
návštěvy zajímavých hostů…i to je obsah našeho vysílání.
A pohodová hudba. Spolupracují s námi i známé osobnosti.
Cestujeme s Marcelou Augustovou, postřehy ze života vtipně
komentuje Ruda Pivrnec Petra Urbana, se kterým chystáme
i nový hodinový pořad z jeho kreslířského ateliéru. Určitě
si najdete i svého oblíbeného moderátora či moderátorku,
se kterými se můžete také osobně setkat na řadě akcí, jež
pravidelně připravujeme. Nebudu vás přesvědčovat, abyste
nás poslouchali, jen si nás nalaďte a pak se rozhodněte, jestli
u nás zůstanete. Jsem osobně přesvědčen, že ano.

Restaurace ADRIA s celoročním provozem v Kořenově
přijme zaučenou servírku.
Požaduji seriózní vystupování a slušný vzhled,
praxi v oboru a chuť pracovat.
Výborná dostupnost autobusem z Tanvaldu tam i zpět.
Možno i brigádně – vhodné pro studentky.
Tel.: 603 111 253

Pavel Kudrna, vedoucí programu ČRo Liberec a moderátor

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz
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Jedna výplata nestačí?
Staňte se obchodním zástupcem Providentu
a dostávejte provizi každý týden!
Pracovní dobu si přizpůsobíte
časovým možnostem i rodině
a my vám k tomu dáme školení
i klienty. Přidejte se ke stovkám
zástupců Providentu
a vydělávejte s úsměvem!

Volejte 844 744 644
nebo jděte na
kariera.provident.cz
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