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Sněhová nadílka přinesla radosti i starosti

 Snad každé dítě má rádo sníh 
a přidám se i já s tvrzením, že pravé 
Vánoce by měly být alespoň trochu 
na sněhu. Přece jenom vánoční atmo-
sféra je z části tvořená i zasněženým 
pohledem z okna. Nemyslíte? Letošní, 
teď už tedy loňské Vánoce, byly navíc 
ochuzené o dny volna, jelikož většina 
svátků připadla na víkend. Vraťme 
se ale ke sněhu. Bohužel o Vánocích 
toho sněhu zrovna moc nebylo, jen pro 
lyžaře byl na Jizerce připraven dosta-
tek běžkařských tratí a samozřejmě 
i na sjezdovkách se mohli lyžaři vyřádit.
 Nicméně pořádná sněhová nadílka 
dorazila s prvním pracovním dnem 
v novém roce a během prvních týdnů 
sněžení pokračovalo. Takto dobré sně-
hové podmínky byly naposledy před 
pěti lety, a tak jsme se dočkali řady 
sněhových radovánek. Děti i dospělí 
vyrážejí na lyže, na brusle nebo na 

sáňky. Naštěstí je v našem městě 
dostatek možností, kam v těchto pod-
mínkách vyrazit. Pokud budete chtít na 
brusle, tak můžete k tenisovým kurtům. 
Provozní doba je od pondělí do pátku 
od 14:00 do 17.30. O víkendu od 9:00 
do 12:00 a od 14:00 do 17:30. Pokud 
bruslím neholdujete, tak pro běžkaře 
je perfektně upravené kolečko na 
Výšině u rozvodny. Zároveň se můžete 
zastavit na Autokempu Tanvaldská kot-
lina, který má nově v nájmu Dominika 
Adamská. Provozní doba je od úterý do 
pátku od 16:00 do 22:00 a o víkendu od 
15:00 do 22:00. Děti mohou na Výšině 
vyrazit i na sjezdovku u bývalých 
skokanských můstků, kde je provozní 
doba od pondělí do pátku od 14:00 do 
19:00 a o víkendu od 10:00 do 19:00. 
Pro sjezdové lyžování je v našem okolí 
velké množství sjezdovek, například 
podrobné informace k sněhovým pod-

mínkám na Tanvaldském Špičáku se 
dozvíte na www.skijizerky.cz. Využít 
můžete skibusu, který vás pohodlně 
doveze k lanovce. Jízdní řád naleznete 
na www.jizerky.cz nebo v infocentrech. 
Na těchto místech naleznete i jízdní 
řády všech skibusů, jak pro sjezdaře, 
tak pro běžkaře. Jelikož jsou letos 
opravdu perfektní podmínky, dopo-
ručujeme využít i sáňkařskou dráhu 
z Černé studnice. Samozřejmě sáň-
kování či bobování se meze nekladou. 
V zimních radovánkách letos nejsme 
téměř omezeni, jen je potřeba myslet 
na své zdraví a na zdraví ostatních. 
Takže využijte všech možností, které 
se vám letos naskytnou, protože těžko 
říct, kdy zase bude podobná zima.

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti 
radnice se uskuteční ve 

středu 15. února od 16 hod. 
jednání zastupitelů města. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Pokladna MěÚ se přestěhovala 
do nových prostor a už nyní ji 

naleznete na tanvaldské radnici 
v 1. poschodí vedle kanceláře 

matriky a živnostenského 
úřadu, dveře č. 16. Můžete 

využít výtahu, který byl 
na radnici zprovozněn na 

konci loňského roku.
-red-

Husté a vytrvalé sněžení v novém roce komplikovalo dopravu. I údržba silnic byla ze začátku velmi náročná. Foto Lenka Hájková.

Technické služby v akci…  Foto Anna Lišková.Sněhové podmínky přinesly nejvíce radost dětem. Foto Radek Luňáček

Pokračování článku na str. 2.

Vyzýváme občany, aby 
dávali pozor na padající sníh 

a led ze střech. Zároveň 
nabádáme majitele budov, 

aby v těchto dnech věnovali 
zvýšenou pozornost 
zimní údržbě střech.

17. února se uskuteční maturitníples 
Gymnázia a obchodní akademie 

Tanvald ve sportovní hale na Výšině.

24. února se můžete těšit na 
XIV. Tanvaldský sportovní ples 
opět ve sportovní hale na Výšině.

11. března můžete vyrazit na 
sokolský ples do sokolovny 

na Českém Šumburku.

Plesová sezóna 
vrcholí
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Pokračování článku ze str. 1.

Majitelé budov mají zákonnou povinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví a majetek dalších osob. 
Proto přišla u těch zodpovědnějších na řadu zimní údržba střech. Nicméně chodci by si stále měli dávat pozor 

na padající led a sníh ze střech! Foto Lenka Hájková.

Díky teplotám pod bodem mrazu si lze užívat i bruslení. Foto archiv ZŠ Sportovní.

Přijímací řízení
 Gymnázium a Obchodní akademie 
Tanvald oznamuje rodičům zájemců 
o studium, že ve školním roce 
2017/2018 otevírá třídu primu, 1. ročník 
obchodní akademie a doplňuje třídu 
kvintu.
Do primy budeme přijímat 30 ucha-
zečů z 5. tříd, do obchodní akademie 
30 zájemců z 9. tříd a ve třídě kvinta 

máme 14 volných míst pro žáky 
z 9. tříd.  Přijímací zkoušky pro ucha-
zeče do primy a 1. ročníku OA budou 
realizovány formou jednotné přijímací 
zkoušky CERMAT z českého jazyka 
a matematiky.
 Přijímání do kvinty osmiletého gym-
názia není podle školského zákona 
přijímacím řízením do 1. ročníku. 

Gymnázium a Obchodní akademie 
z tohoto důvodu stanovilo odlišná kri-
téria pro přijímání do kvinty. Uchazeči 
s výborným prospěchem budou přijati 
bez přijímacích zkoušek, ostatní budou 
konat zkoušku z obecných studijních 
předpokladů. Zájemci z 9. tříd mohou 
podávat 2 přihlášky na střední školy. 
Z důvodů výše zmíněných je možné 

přihlášení ke studiu v kvintě uskutečnit 
podáním třetí přihlášky. Podrobné 
informace o termínech přijímacího 
řízení a kritériích pro přijetí do primy, 
kvinty a 1. ročníku OA jsou zveřej-
něny na webových stránkách školy 
www. gymtan.cz.

Iva Herrmannová

 Už v létě byla řada předpovědí, 
že letošní zima bude krutá, že se oba-
luje cibule a spousta dalších. Ale dokud 
nezačalo v lednu sněžit, tak tomu asi 
nikdo nevěřil. Na druhou stranu nás 
ale nemůže překvapit, když začne 
sněžit v lednu. Jenže kámen úrazu byl 
v tom, že to, co nám většinou napadne 
za týden, napadlo za noc. Vznikla 
z toho řada nepříjemností. Silničáři 
a technické služby nestíhali odklízet 
sníh, protože než se dostali z jednoho 
chodníku k druhému už to měli za 
sebou zapadané. Musím ale uznat, 
že se s tím naše technické služby 
praly statečně, i když to byl chvílemi 
„boj s větrnými mlýny“. Řekněme si 
upřímně, Tanvald je na tom pořád 
daleko lépe se zimní údržbou než 
okolní města. Samozřejmě žádný řidič 
není nadšený z uklouzané a neupra-
vené silnice a chodec by raději šel 
po chodníku, kdyby ho našel, než po 
silnici. Když taková nepříjemnost trvá 
jen pár hodin, tak se to dá přetrpět. 
V největší krizi měly dokonce i vlaky 
odstávku, aby železničáři stihli odklidit 
sníh z tratě. Kromě velkého sněhového 
přírůstku jsme se letos dočkali i silných 
mrazů, které naštěstí trvaly pár dní. 
Pak se nám o dvacet stupňů oteplilo 
a byli jsme opět na nule a pak přišel 
další skok.

 S odklízením sněhu neměli práci jen 
silničáři a technické služby, ale i hasiči 
a také město zapojilo do úklidu sněhu 
i externisty Františka Berku a firmu SIZ, 
aby byl sníh v co nejkratší době uklizen. 
Všem, kteří se starají o zimní údržbu 
v Tanvaldě nezbývá než poděkovat, 
protože bez nich by to prostě nešlo.
 Také chodci by měli dbát zvýšené 
opatrnosti na chodnících, kvůli padání 
sněhu a ledu z budov. Řada majitelů 
budov zaspala na vavřínech a neza-
jistila zimní údržbu. Nicméně odpo-
vědnost za bezpečný stav a údržbu 
střech mají výhradně majitelé objektů. 
Ti mají zákonnou povinnost starat se 
o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví 
a majetek dalších osob. Městská poli-
cie kontroluje plnění těchto povinností, 
ale přesto je potřeba stále dávat pozor 
a majitelé budov by se měli zamyslet, 
jestli je opravdu potřeba takto ohrožo-
vat lidské životy.
 Na závěr bych ráda dodala, že 
počasí si nikdo nevybere, takže to 
musíme brát tak, jak to je a využít 
alespoň možností k zimním sportům, 
kterých se nám v Tanvaldě naskytuje 
dostatek. Zimu si přece nemusí užívat 
jen turisté, ale i my.

Lenka Hájková

Zimní radovánky v plném proudu. Foto Lenka Hájková.
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 Mateřské školy jsou jednou 
z nejdůležitějších institucí každého 
města nebo obce. V minulém roce 
nastoupila na post ředitelky tan-
valdských mateřských škol Blanka 
Bryscejnová, a tak nešlo, než ji 
malinko vyzpovídat.

Můžete nám něco prozradit o sobě?
Jmenuji se Blanka Bryscejnová, jsem 
vdaná a mám jednu dceru. Bydlím 
v Tanvaldě. Vystudovala jsem SPgŠ 
v Liberci. 

Jak dlouho působíte ve školství?
Ve školství působím 33 let.

Jakých změn podle Vás za tu dobu 
doznalo školství?
Školství prošlo velkou změnou. 
Vyzvednu tu pro mne nejdůležitější 
a to, že se přistupuje k dětem indivi-
duálně, vnímá se každý človíček jako 
osobnost, která má právo výběru čin-
ností, svého názoru a jeho potřeby jsou 
vždy na prvním místě.

Několik měsíců jste novou ředi-
telkou tanvaldské mateřské školy.  

Proč jste se rozhodla o tento post 
ucházet?
V letech 1997 až 2003 jsem působila 
jako ředitelka MŠ Radniční v Tanvaldě. 
V roce 2003 proběhlo sloučení všech 
mateřských škol v jeden právní subjekt. 
Od té doby jsem vykonávala funkci 
vedoucí odloučeného pracoviště. 
Po vyhlášení konkurzu na ředitelku 
jsem zvažovala, zda se mám o tento  
post ucházet. Znala jsem dobře MŠ 
Wolkerovu, kde jsem několik let pra-
covala jako učitelka. MŠ Radniční je 
zase jako moje dítě, kterému jsem 20 
let věnovala své úsilí a MŠ U Školky 
jsem poznala při poradách u tehdejší 
ředitelky. V rozhodnutí přihlásit se do 
konkurzu mi pak pomohly všechny 
učitelky a provozní zaměstnankyně, 
které mě podpořily, což pro mne bylo 
velmi důležité, a i proto jsem tuto výzvu 
nakonec přijala.

Co je na vaší práci pozitivní a naopak 
negativní?
Děti jsou úžasně nabíjející, dokážou 
vás rozesmát, pohladit a pomazlit 
se. Práce s dětmi je můj celoživotní 
koníček. Negativní je v této práci velké 
množství administrativy.  

Myslíte, že má Tanvald dostatečnou 
kapacitu mateřských školek?
V současné době si dovoluji tvrdit, že 
ano.

Plánujete nějaké změny? 
Případně jaké.
Plánuji mobilní propojení s každou 
třídou všech MŠ, rodiče se mohou 
domluvit přímo se svojí kmenovou 
p. uč. Paní učitelky budou nosit své 

služební telefony na vycházky, tím 
se zajistí větší bezpečnost. Pokud 
nám Rada města schválí rozpočet, 
zakoupíme Interaktivní LCD panely do 
každé MŠ. V budoucnu bych chtěla 
MŠ vybavit kamerovým systémem ke 
vchodovým dveřím.

Děkuji Blance Bryscejnové za odpo-
vědi a přeji mnoho úspěchů v nové 
funkci! Lenka Hájková

Příspěvky vlastníkům 
kulturních památek

 Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo 
pro rok 2017 další ročník dotačního 
titulu „Program obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozší-
řenou působností“. Finanční prostředky 
v programu jsou určeny na zachování 
a obnovu nemovitých kulturních 
památek, které se nacházejí mimo 
památkové rezervace a zóny, nejsou 
národními kulturními památkami, 
a které nejsou ve vlastnictví České 
republiky. Výzva k podání žádosti 
o dotaci včetně příslušných formu-
lářů a dokumentů  ke stažení na 
www.tanvald.cz
 Z Programu nelze žádat o dotaci 
v případě, že byl na stejnou akci a ve 
stejném roce poskytnut jiný příspě-
vek z ostatních dotačních programů 
Ministerstva kultury ČR v oblasti památ-
kové péče. Součástí finančního podílu 
vlastníka může být finanční příspěvek 

poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, 
příspěvek nadací nebo jiných subjektů. 
Do programu nelze zařadit akci obnovy 
kulturní památky, jejíž špatný technický 
stav byl způsoben vlastníkem, který 
úmyslně zanedbal její pravidelnou 
údržbu.
 Současně s tímto oznámením v sou-
ladu se zásadami programu výše uve-
deného dotačního titulu uveřejňujeme 
na webu města Tanvald souhrnnou 
zprávu za rok 2016.
 Žádosti o finanční podporu 
z programu „Podpora obnovy kultur-
ních památek“ prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností pro rok 2015 
včetně všech povinných příloh budou 
přijímány na Městském úřadě Tanvald 
Odbor rozvoje a komunálních věcí, 
Palackého 359, 468 41 Tanvald v ter-
mínu do 28. 02. 2017.

-red-

Nemocnice Tanvald, s.r.o.
Přijme: 
- všeobecné sestry 
- fyzioterapeuty.
Požadujeme: platné osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání 
bez odb. dohledu v oboru všeobecná 
sestra, fyzioterapeut.
Nabízíme: práci v příjemném pracov-
ním prostředí, zajímavé finanční ohod-
nocení, podnikové benefity, možnost 
dalšího vzdělávání. 
Nástup možný ihned. 
Kontakt: vera.chvojkova@mediterra.cz
Tel. 483 367 354 - personální oddělení

Vrchní - staniční sestra
Vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
vrchní - staniční sestra následné 
péče
Požadavky: platné osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu v oboru všeobecná 
sestra, specializační vzdělání a VŠ 
vzdělání výhodou.
Minimálně 5 let praxe v oboru, trestní 

bezúhonnost, zdravotní způsobilost, 
organizační, komunikační a řídící 
schopnosti.
Nabízíme: Příjemné pracovní prostředí, 
seberealizaci ve stabilní společnosti, 
nadstandardní finanční ohodnocení, 
firemní bonusy, 5 týdnů dovolené, 
příplatek na stravování, možnost dal-
šího vzdělávání, příspěvek na penzijní 
pojištění, služební telefon, podporu 
vedení společnosti, profesní růst, stáže 
v holdingu, zajištění ubytování

Přihlášky do výběrového řízení, včetně 
strukturovaného životopisu, přehledu 
dosavadní odborné praxe, kopie 
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdě-
lání + kopie osvědčení, výpisu rejstříku 
trestů (né starší než 3 měsíce), tele-
fonické spojení, zasílejte na adresu: 
Nemocnice Tanvald, s.r.o. personální 
oddělení, Nemocniční 287, 468 41 
Tanvald v zalepené obálce označené 
VŘ vrchní sestra-staniční sestra“
Uzávěrka přihlášek: 28. 2. 2017

„Děti jsou úžasně nabíjející“, říká ředitelka tanvaldských mateřských škol

Děti si zimu opravdu umí užít. Foto Lenka Hájková.

Zápis do 1. třídy ZŠ 
Tanvald, Sportovní 576

 V souladu s ustanovením § 36 a § 
46 školského zákona oznamuje ředitel-
ství ZŠ Tanvald, Sportovní 576 termín 
konání zápisu do 1. třídy pro všechny 
děti narozené
od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011

 Zápis se uskuteční v pondělí 3. 
dubna 2017 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 anglického jazyka od 1. třídy 
- 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 s 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
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Jak se nestát
„oslíčkem otřes se“

 V lednu proběhla v centru Maják 
pod záštitou města Tanvald beseda na 
téma bezpečnost seniorů. Tuto besedu 
vedli Václav Hošek z krizového řízení 
a Jiří Horáček, velitel městské policie. 
Jak si ohlídat svoje peníze při výběru 
na poště či z bankomatu, jak ochránit 
svůj PIN kód, na které osoby je třeba 
dávat si pozor při nákupu, v tlačenici, 
jak si počínat na parkovišti při ukládání 
nákupu. Jak zabezpečit svůj domov, 
nenechávat celé svoje úspory napo-
spas vykradačům bytů a nevpouštět 
cizí osoby k sobě domů, to byla hlavní 
témata besedy. Zástupci města se 
zaměřili na nejtypičtější případy, kdy 
zloději a vykukové bezostyšně okrádají 
důvěřivé lidi. Takzvaný synáček na 
telefonu – „Ahoj, babi, hádej, kdo ti 
volá“ – což je samozřejmě podvodník, 
který z nešťastné paní vytáhne pod 
průhlednou záminkou první poslední. 
Fenoménem poslední doby jsou zdán-
liví vraceči přeplatků, kteří si naopak 

z bytu nějaké peníze odnesou. Je dobré 
vědět, že dnes už vám nikdo domů 
peníze nenosí, a tak je nejlepší tako-
vého chytráka poslat ke všem čertům, 
případně na něj nasměrovat policii. 
Okrajově byla zmíněna i problematika 
šmejdů, protože na toto téma se chystá 
samostatná beseda, nicméně i tady 
platí jednoduché pravidlo. Zadarmo 
vám nikdo nic nedá. A proto, jakmile se 
někdo něčím takovým ohání, zbystřete 
pozornost! Pravděpodobně jste totiž 
právě narazili na podvodníka.
 V posledních letech se mi nelíbí 
jeden ohavný jev v naší společnosti. 
Okrádání starých lidí. Zloději jsou 
vynalézaví, umějí se vemluvit, vzbudit 
soucit a hlavně často vůbec nevypadají 
jako zloději. Ale jsou.
 Nedejte se, senioři. Nejste žádní 
oslíčkové, kteří se na povel otřesou 
a sypou svoje dukátky kdejakému 
otrapovi.

Václav Hošek

Pozvánka na Den otevřených dveří 
ZŠ Údolí Kamenice 238, Tanvald

 Dovolujeme si pozvat všechny 
rodiče, příznivce naší školy na Horním 
Tanvaldu i širokou veřejnost na již 
tradiční Den otevřených dveří, který 
se bude konat ve čtvrtek 16. 2. 2017 
v tělocvičně školy. 
 Přijďte se podívat na vystoupení 
žáků, prohlédnout žákovské výrobky, 

ale i ochutnat některé dobroty připra-
vené v rámci pracovního vyučování. 
Můžete zároveň získat informace 
o možnosti předškolního vzdělávání. 
Představí se Vám i děti, které se u nás 
připravují na úspěšný start v základ-
ních školách.

Ivana Horčičková

Přijímací zkoušky nanečisto
 V rámci seriálu „Zábavné a užitečné 
vzdělávání na Gymnáziu a Obchodní 
akademii Tanvald“, které naše škola 
již druhým rokem úspěšně organizuje 
pro žáky 5. a 9. tříd, proběhly v měsíci 
lednu dva přípravné kurzy k přijímacím 
zkouškám. První byl zaměřen na mate-
matiku, druhý na jazyk český. Právě 
z těchto předmětů budou v dubnu 
zájemci o studium skládat jednotné 
přijímací zkoušky formou testů orga-
nizovaných CERMATEM. Přestože se 
děti v obou lednových kurzech učily 

více, než tomu bylo v předcházejících 
zábavných aktivitách zaměřených 
na biologii, fyziku a chemii, byl zájem 
o kurzy opravdu velký. Například na 
často obávanou matematiku přišlo 
více než 50 dětí. I z tohoto důvodu 
kurzy v únoru zopakujeme. Informace 
o termínech, časovém harmonogramu 
a náplni kurzů zveřejňujeme na 
www.gymtan.cz a také je rozesíláme 
elektronicky na školy v okolí.

Iva Herrmannová

Vzpomínka na vánoční senior klub
 Vánoce jsou dávno za námi, ale 
nedá mi to, nepřipomenout poslední 
prosincovou akci Senior klubu 
Tanvald I.
 Bylo to tradiční vystoupení malých 
zpěváčků z MŠ Wolkerova, které 
doprovodila paní učitelka Iva Krištofová 
hrou na klávesy, její dcera Martina 
Krištofová na kytaru a maminky dětí 
Zuzana Koldovská - flétna a Zuzana 
Kuklová - kytara.
 Děti si vysloužily bohatý potlesk 
a pytlíky plné drobných dárečků 
s vánoční tématikou, které pro ně 
vyrobila paní Veselá z Domu s pečo-
vatelskou službou a za to si zaslouží 
velké poděkování. Čokoládky od paní 
Žákové, také z DPS, a další drobné 
pamlsky udělaly dětem radost přesto, 
že nedostatkem těchto dobrot jistě 

doma nestrádají.
 Odpolední pohoda pokračovala 
v duchu vánoc koledami. Pan doktor 
Drobník, který kromě toho, že umí určit 
diagnózu a stanovit léčbu, je talento-
vaný hudebníka a výborný společník. 
Jeho zpěv a hra na kytaru vytvořily 
tu správnou vánoční náladu. Všichni 
včetně starosty Vladimíra Vyhnálka 
a místostarostky Hany Preislerové se 
perfektně pobavili a s chutí si zazpívali 
a ani se nikomu nechtělo jít domu.
 Ano, konalo se to už 20. prosince 
minulého roku, ale vzhledem k tomu, 
že bylo již po uzávěrce lednového čísla 
TZ, píši o tom až nyní, protože chci 
jménem svým i všech, kteří to hezké 
odpoledne prožili, poděkovat  MŠ  
Wolkerova i panu doktorovi Drobníkovi.  

A. Lišková Foto Lenka Hájková.

Jak funguje nízkoprahové centrum v Tanvaldě?
 Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Tanvald (dále NZDM) je dětmi 
využíváno od března 2012.
 Je registrovanou sociální službou 
podle zákona 108/2006 Sb. pro děti, 
mládež od 6  do 15 let a mladé lidi 
ve věku 15 – 26 let a je poskytována 
ZDARMA. Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež (NZDM) nabízí bezpečný 
prostor pro trávení volného času, 
pomoc a podporu v obtížné životní situ-
aci (pomoc se školou, obtíže v mezilid-
ských vztazích, finanční nouze, bytová 
nouze, apod.). 
 Dále nabízíme odborné sociální 
poradenství, v rámci této služby posky-
tujeme pro naše uživatele potravinovou 
pomoc na překlenutí velmi obtížných 
životních situacích a to díky spolu-
práci a vstřícnosti Potravinové banky 
v Liberci.
 Nabídka NZDM zahrnuje řadu 

výchovně-vzdělávacích a aktivizačních 
činností, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně 
terapeutickou činnost i pomoc při 
uplatňování zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.
 Každé tři měsíce je na klubu realizo-
ván preventivní program se zaměřením 
na určité téma, které je právě aktuální. 
V tomto školním roce jsme se zaměřili 
na bezpečnost na silnicích, v druhém 
pololetí nás čeká problematika drog, 
jejich účinky a následky. Programy  
probíhají ve spolupráci s Policií ČR, 
obvodním oddělením Smržovka 
a Tanvald a Asistenty prevence krimi-
nality Tanvald a Smržovka.
 Drogovou prevencí se rozumí akti-
vity a strategie určené k předcházení 
prvnímu užití drog a vlastnímu začátku 
jejich užívání, k zamezení negativ-
ních následků spojených s užíváním 

(ale i zneužíváním) legálních a nelegál-
ních drog.
 Cílem zmiňovaných aktivit je pře-
dejít užití drogy, zabránit závislosti na 
drogách, snížit míru obtěžování okolí 
uživatele či předejít problémům, do 
nichž se uživatel může dostat (konflikty 
se zákonem) a to nejen u mládeže 
a mladistvých.
 Nízkoprahové zařízení dále spolu-
pracuje s Probační a mediační službou 
v Jablonci nad Nisou ohledně alterna-
tivních trestů u mladistvých.

 Pokud Vás nebo Vaše děti zaujala 
nabídka aktivit NZDM, rádi Vás uvítáme 
na adrese Hlavní 1309, Smržovka (nad 
kruhovým objezdem pod pekárnami) 
v otevírací době:
  
Klub pro mladší (6 – 15 let)
pondělí: 13:00 – 15:00

úterý:     13:00 – 15:00
středa:   13:00 – 15:00
čtvrtek:  13:00 – 15:00

Klub pro starší (15 – 26 let)
pondělí: 15:00 – 18:00
úterý:     15:00 – 18:00
středa:   15:00 – 18:00
čtvrtek:  15:00 – 18:00
 
Odborné individuální poradenství 
„Na zvonek“ (6 – 26 let)
pátek:    12:00 – 18:00
Vedoucí služby:
Bc. Ladislav Bartoš
E: bartos@charitamost.cz
telefon: + 420 606 635 113
 
Sociální pracovník:
DiS, Petra Tomšová
E: tomsova@charitamost.cz
Web: www.charitamost.cz



Tanvaldský zpravodaj    5

Tanvaldský zpravodaj / únor 2017  Zajímavosti, informace

Knihovna a infocentrum oslavily dvacetileté výročí
 V minulém roce uplynulo dvacet let 
od otevření tanvaldského infocentra 
a také od otevření městské knihovny 
v nových prostorách. Tyto dvě 
významné události si připomněli bývalí 
i současní pracovníci těchto institucí při 
vernisáži výstavy, která byla k tomuto 
výročí připravena pracovnicemi 
Infocentra Tanvald a Městské knihovny 
Tanvald ve výstavním sálku městské 
knihovny.

 Kromě pracovnic jmenovaných insti-
tucí se akce zúčastnili také starosta 
Tanvaldu Vladimír Vyhnálek, místosta-
rosta Antonín Bělonožník, místosta-
rostka Hana Preislerová, tajemník 
MěÚ Richard Seidel, Petr Hampl, 
vedoucí Kulturní kanceláře MěÚ, Livia 
Steinerová zastupitelka města Tanvald 
a v neposlední řadě Anna Lišková 
bývalá vedoucí tanvaldské městské 
knihovny. Velmi srdečně byl přivítán 

také Petr Polák, bývalý starosta města.  
 Současně byla představena nová 
brožura O kultuře v Tanvaldě. Jak už 
název naznačuje, tak  brožura mapuje 
důležité kulturní akce v našem městě 
a naleznete zde i veškeré instituce, 
které jsou s kulturou spojené. Rádi 
bychom tímto poděkovali všem, 
kteří se na přípravě brožury podíleli. 
Děkujeme Kateřině Preusslerové, 
Libuši Vedralové, Anně Liškové, Daně 

Hozdové, Richardu Seidelovi, Antonínu 
Bělonožníkovi a Vladimíru Vyhnálkovi. 
Pokud ještě brožuru nemáte doma, 
tak zdarma ji získáte v tanvaldském 
infocentru.
 Nezbývá nám než popřát oběma 
institucím mnoho spokojených návštěv-
níků a stejně dobrou podporu od vedení 
města Tanvald jako doposud.

-red-

Foto Valentýna Kubáčková. Foto Valentýna Kubáčková.

Vánoční setkání ve škole 
na Horním Tanvaldu

 Před Vánoci se utkali handicapovaní 
sportovci na tradičním turnaji ve stolním 
tenisu pořádaným ZŠ Údolí Kamenice 
v Tanvaldu. Potěšila nás vysoká účast 
stolních tenistů z jabloneckých škol, 
Domova a centra denních služeb 
v Jablonci nad Nisou i Domova Maxov 
a oddílu Handi TJ Seba Tanvald. 
 Z našich sportovců zazářil mezi 

mladšími žáky druhým místem v kate-
gorii A náš Ondřej Krištof a v kategorii 
muži A obsadil Tomáš Černý druhé 
a Patrik Bilý třetí místo.
 Děkujeme za spolupráci na turnaji 
i občanskému sdružení D. R. A. K. 
a těšíme se na další ročník.

Ivana Horčičková

Foto Ivana Horčičková.

Centrum podpory náhradní 
rodinné péče

 Mateřské a dětské centrum MAJÁK 
z. s. od září 2016 rozšířilo svou činnost 
a stalo se pověřenou organizací pod-
porující náhradní rodinnou péči. 
 V náhradní rodinné péči je dítě 
vychováváno náhradními rodiči (jed-
notlivec, manželský pár) přímo v jejich 
rodině. Tato forma péče má ze zákona i 
podle mezinárodních úmluv, vzhledem 
k významu rodinného prostředí pro 
zdárný vývoj dítěte, přednost před 
ústavní výchovou. Zajišťuje dětem 
přechodnou či dlouhodobou pomoc 
v době, kdy se ocitají bez rodinného 
zázemí. Náhradní rodinná péče je usku-
tečňována prostřednictvím různých 
forem. Jedná se o osvojení (adopci), 
pěstounskou péči, pěstounskou péči 
na přechodnou dobu, poručenskou 
péči nebo o svěření dítěte do výchovy 
jiné fyzické osoby než rodiče.
 V naší organizaci poskytujeme 
odborné poradenství a pomoc žada-
telům, kteří se chtějí stát osvojiteli 
(adopce) nebo pěstouny (pěstounská 
péče). Pěstounská péče je finančně 
podporována státem. Je určena pro 
děti, u kterých není po právní stránce 
možné osvojení.
 Od ledna 2013, kdy vešla v plat-
nost novela zákona o sociálně právní 
ochraně dětí, má každý pěstoun 
povinnost sepsat tzv. dohodu o výkonu 
pěstounské péče s pověřenou organi-

zací či institucí, kterou si může vybrat. 
MDC Maják je jednou z nich. Tato 
organizace nebo instituce se pak stane 
poskytovatelem služeb, na které má 
pěstoun právo a má dohled i nad povin-
nostmi, které pěstoun plní. Pěstounům, 
se kterými máme uzavřenou dohodu, 
pravidelně zajišťujeme vzdělávání, 
výchovné a poradenské služby. 
Organizujeme společné setkávání 
pěstounských rodin, nabízíme možnost 
účastnit se příměstských táborů pro 
děti a jiné aktivity. 
 Děti by měly prožít své dětství 
v rodině. V ústavních zařízeních je jich 
ale velmi mnoho. Povědomí o náhradní 
rodinné péči není velké, proto aktivně 
rozšiřujeme informace a vyhledáváme 
nové osoby (jednotlivce i manželské 
páry), které by se chtěly stát osvojiteli 
nebo pěstouny. 
 Zájemci o náhradní rodinnou péči 
podají žádost u příslušného pracovníka 
Oddělení sociálně právní ochrany dětí. 
Poté procházejí vstupním prověřením 
a několikaměsíčním školením. 
 Detailnější informace vám ráda 
sdělí Mgr. Libuše Rydvalová (klíčová 
pracovnice pro pěstounské rodiny) na 
telefonním čísle 774 825 085 nebo 
osobně na předem domluvené nezá-
vazné schůzce v MDC Maják, U Školky 
579, Tanvald.  

-mdcm-
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 14. 12. 2016  

*RM souhlasí s ukončením nájemní smlou-
vy uzavřené mezi městem Tanvald a panem  
Anderem dne 05. 02. 1998 o proná-
jmu části pozemkové parcely č. 496/7 
v katastrálním území Šumburk nad 
Desnou dohodou ke dni 31. 12. 2016.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
88/2016:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na projekt „Tanvald – pobytový týdenní tábor 
pro mládež do 15 let“   
- 10.500 Kč 
Výdaje
Školství - celkem
Dětské tábory – celkem 
Tanvald – pobytový týdenní tábor pro mlá-
dež do 15 let         - 10.500 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
89/2016 spočívající v pokrytí vyšších nákladů 
na půjčovné filmů v kině zapojením zvýšených 
výnosů ze vstupného na filmové projekce:
Příjmy 
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH 
ZAŘÍZENÍ            
KULTURA A VNĚJŠÍ VZTAHY – celkem 
Kino – celkem   + 300.000 Kč
VÝDAJE
KULTURA A VNĚJŠÍ VZTAHY – celkem 
Kino - celkem
provozní výdaje  
+ 300.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 90/2016:
Příjmy 
Účelové dotace
na výdaje jednotek SDH                 
2.619 Kč
Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku - celkem
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
provozní výdaje                + 2.619 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 91/2016:
Příjmy 
Účelové dotace
na pořízení přetlakové dýchací techniky 
- 407 Kč
Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku 
- celkem
Sbor dobrovolných hasičů 
– celkem pořízení přetlakové  
dýchací techniky           - 407 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 92/2016:
VÝDAJE
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku
- celkem
Městská policie – celkem personální výdaje              
+ 65.000 Kč 
VNITŘNÍ SPRÁVA – celkem
Vnitřní správa (městský úřad) – celkem 
personální výdaje                    
- 65.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 93/2016:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na projekt „Tanvald realizace skateparku 
v České ulici“   
291.478 Kč 
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
- 291.478 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 94/2016:
PŘÍJMY

ÚČELOVÉ DOTACE
na činnost odborného lesního hospodáře
+ 111.882 Kč
VÝDAJE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – výkon státní správy
– celkem
činnost odborného lesního hospodáře
+ 111.882 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 95/2016:
Příjmy 
Účelové dotace na výsadbu melioračních 
a zpevňujících dřevin            + 4.250 Kč
Výdaje
Životní prostředí – výkon státní správy – celkem
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin
+ 4.250 Kč
*RM projednala žádost příspěvkové organi-
zace Mateřská škola Tanvald, U Školky 579, 
Tanvald a souhlasí s použitím částky 42.000 
Kč z příspěvku na provoz od zřizovatele  
na dofinancování přímých výdajů.
*RM po projednání žádosti paní Červeňákové 
souhlasí s prodloužením její nájemní smlouvy 
na byt v domě čp. 135, Poštovní ul., Tanvald.
*RM přiděluje byt č. 29, garsoniéra s pří-
slušenstvím, v domě čp. 614, Vítězná 
ul., Tanvald, část Šumburk nad Desnou. 
*RM projednala žádost Úřadu práce ČR, Kraj-
ské pobočky v Liberci, Kontaktního pracoviště 
Tanvald o vyjádření obce ve smyslu § 33 odst. 
6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi ve věci žádosti o doplatek na bydlení 
pro konkrétní osobu užívající za účelem byd-
lení ubytovací zařízení Koruna, Krkonošská 
234, Tanvald a vydává souhlasné vyjádření. 
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit vy-
řazení projektové dokumentace vedené na účtu 
042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:
1/ org. 2212 - Rekonstrukce komunikace – vý-
hybny RD Tanvald – Žďár celkem 16.600,-- Kč
2/ org. 2219 -  Cyklotrasa po-
dél Kamenice celkem 59.999,06 Kč
3/ org. 2321 -  Čištění odpadních vod Základní 
škola, Údolí Kamenice čp. 238 a čp. 331, uby-
tovna      čp. 531 a čp. 1309 ul. Hlavní, Smržov-
ka, bytový dům čp. 94, 259 – 262, ul. Železno-
brodská, areál koupaliště poměrná část nákladů 
na projektovou dokumentaci týkající se ubytov-
ny čp. 531, ul. Hlavní, Smržovka a bytového 
domu čp. 94, 259-262, ul. Železnobrodská, 
které byly demolovány,        celkem 81.666 Kč
4/ org. 3412 -  IN LINE dráha celkem  101.430,-- Kč
5/ org. 83412 – Koupaliště – převlé-
kárny a oplocení celkem  25.000,-- Kč
*RM souhlasí s doplněním přílohy č. 3 
Směrnice pro odpisování dlouhodobého 
hmotného majetku schválené radou měs-
ta dne 21. 12. 2011 a to tak, že stanove-
ná doba používání skateparku bude 10 let.
*RM schvaluje objednávku inzerce v hodno-
tě 6.050 Kč na propagaci 17. ročníku ankety  
„O nejúspěšnějšího sportovce Jabloneckého 
okresu 2016“ u společnosti VLTAVA LABE MEDIA 
a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice.
*RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o po-
skytnutí vysílacího kanálu a zajištění vysílání 
místního informačního kanálu pod názvem Nej 
TV – TANVALD ve veřejné telekomunikační síti 
Nej TV ve městě Tanvald mezi smluvními stra-
nami Nej.cz s.r.o. se sídlem Praha 2, Francouz-
ská 75/4, městem Tanvald, se sídlem Palackého 
359, Tanvald a Nej Kanál s.r.o., se sídlem Praha 
2, Francouzská 75/4 dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje plán pracovní plán Rady města 
Tanvald na I. pololetí  2017 dle
předloženého návrhu.

2) ZM bere na vědomí informa-
ce o činnosti rady města v období  
od 16. 11. 2016  do 28. 11. 2016. 
II.
1)
ZM bere na vědomí informaci kontrolního  
výboru o provedené kontrole projektu „Skate-
park v České ulici“.
2)
ZM bere na vědomí informace o činnosti kont-
rolního výboru, finančního výboru a školského 
výboru.
III.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti or-
ganizací s majetkovou účastí města:  Nemoc-
nice Tanvald s.r.o., Teplárenství Tanvald s.r.o., 
TABYS s.r.o.
*ZM schvaluje:
1 rozpočet města Tanvald na rok 2017 takto: 
celkové příjmy ve výši   
111.966.733,00 Kč 
financování ve výši     
23.333.420,85 Kč
celkové zdroje ve výši    
135.300.153,85 Kč
běžné výdaje ve výši   
104.706.171,00 Kč
kapitálové výdaje ve výši    
30.593.982,85 Kč
celkové výdaje ve výši   
135.300.153,85 Kč
2 závazné ukazatele rozpočtu v členění dle 
předloženého a zveřejněného materiálu „Návrh 
rozpočtu města Tanvald na rok 2017“.
V.
K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo 
města:
1) na základě vydaného a zveřejněného zámě-
ru  rozhodlo  prodat  dle schválených pravidel 
veřejné soutěže byt č. 555/13, vel. 1+1, byt 
běžný, ul. Sportovní č.p. 555, Tanvald, včetně 
spoluvlastnického podílu  445/38820  na spo-
lečných částech budovy  č.p. 555, Sportovní  ul., 
Tanvald a stavební parcele č. 1047, katastrální 
území Tanvald jediným zájemcům:
-  do společného jmění manželů  Müllerových za 
nabídnutou cenu 300.000 Kč;
2) na základě vydaného a zveřejněného zámě-
ru rozhodlo prodat stavební parcelu č. 1788/3  
 o výměře 5m2 v katastrálním území Tan-
vald za dohodnutou kupní cenu 5.500 Kč  
firmě  KREDIT CENTRUM s.r.o. se sídlem Rie-
grovo nám. 15, Semily;
3) na základě vydaného a zveřejněného zámě-
ru rozhodlo prodat  stavební  parcelu č. 1791/3   
o výměře 11m2 v katastrálním území Tan-
vald za dohodnutou kupní cenu 9.700 Kč  
firmě  KREDIT CENTRUM s.r.o. se sídlem 
Riegrovo nám. 15, Semily;
4) na základě vydaného a zveřejněného zámě-
ru rozhodlo prodat stavební  parcelu č. 1792/2  
 o výměře 9m2 v katastrálním území Tan-
vald za dohodnutou kupní cenu 7.200 Kč  
firmě  HYBLER  GROUP, a.s. se sídlem Riegro-
vo nám. 15, Semily;
5) na základě vydaného a zveřejněného zámě-
ru rozhodlo prodat stavební  parcelu č. 1793/2  
 o výměře 66m2 v katastrálním území Tan-
vald za dohodnutou kupní cenu 44.500 Kč  
 firmě  GIVERNY, a.s. se sídlem nám. 14. října 
1307/2, Praha 5.
VI.
K žádosti paní Mikšové o prominutí poplatku 
z prodlení v souvislosti s neplacením nájem-
ného v bytě č. 9, ul. U Lesíka 563, Tanvald, 
který činil ke dni 09. 11. 2016 částku ve výši 
64.032 Kč,
rozhodlo  prominout  paní Mikšové část této 
pohledávky ve výši 60.000 Kč.
VII.
*ZM rozhodlo  poskytnout peněžitý dar 
Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko,  
IČ 70852871 ve výši 32.085 Kč a schvá-
lit rozpočtové opatření č. 96/2016: 
Výdaje
DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY - celkem
peněžitý dar Svazku obcí Mikroregion Tanvald-
sko           32.085 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA   
-  32.085 Kč
VIII.
*ZM schvaluje vyřazení projektové dokumenta-
ce vedené na účtu 042  nedokončený dlouhodo-
bý hmotný majetek:
1/ org. 2212 -  Rekonstrukce komunikace 
– výhybny RD Tanvald - Žďár   celkem  
16.600 Kč

2/ org. 2219 -  Cyklotrasa podél Kamenice  
celkem    59.999,06 Kč
3/ org. 2321 -  Čištění odpadních vod Základní ško-
la, Údolí Kamenice č.p. 238 a č.p. 331, ubytovna  
č.p. 531 a č.p. 1309 ul. Hlavní, Smržovka, byto-
vý dům č.p. 94, 259 – 262, ul. Železnobrodská, 
areál 
koupaliště. Poměrné části nákladů na projekto-
vou dokumentaci týkající se  ubytovny čp. 531, 
ul.   Hlavní, Smržovka a bytového domu č.p. 94, 
259-262, ul. Železnobrodská,  které byly demo-
lovány celkem  81.666 Kč.
4/ org. 3412 -  IN LINE dráha celkem 
101.430 Kč
5/ org. 83412 – Koupaliště – převlékárny 
a oplocení celkem         25.000 Kč
IX.
*ZM rozhodlo: 
1/ schválit na základě výsledků výběrového ří-
zení na zhotovitele stavby „Revitalizace měst-
ského stadionu Výšina Tanvald“ celkové nákla-
dy na realizaci projektu 18.383.288,10 Kč;
2/ schválit podání žádosti o dotaci na MŠMT 
ČR v rámci dotačního titulu „Státní podpo-
ra sportu pro rok 2017“ do programu 133510 
Podpora materiálně technické základy sportu 
na projekt „Revitalizace městského stadionu 
Výšina Tanvald“;
3/ schválit v souvislosti s podáním žádosti o do-
taci na projekt „Revitalizace městského stadio-
nu Výšina Tanvald“ vlastní podíl města na spo-
lufinancování ve výši 51 % celkových nákladů  
to je 9.375 476,93 Kč.
*ZM Tanvald již dne 27.01.2016 usnesením č. I. 
rozhodlo schválit:
-  Podání žádosti o dotaci na MŠMT ČR v rámci 
dotačního titulu „Státní podpora sportu pro rok 
2016“ do programu 133510 na projekt „Revitali-
zace městského stadionu Výšina Tanvald“.
-   Předfinancování projektu do maximální výše 
26,8 mil. Kč a financování podílu nad rámec 
získané dotace od MŠMT ČR s tím, že přesná 
částka bude zastupitelstvu města předložena 
po dokončení Výběrového řízení na zhotovitele 
stavby a určení výše dotace a na tuto částku 
bude schváleno příslušné rozpočtové opatření.
Dále ZM konstatuje, že: 
- proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby 
a na základě jeho výsledků je stanovena cena díla  
na 14.939.800,08 Kč bez DPH  a 18.077.158,10 
Kč včetně DPH. 
- cena za výkon Technického dozoru investora 
je stanovena na 168.000 Kč bez DPH, cena 
s DPH  203.280 Kč
- cena za výkon Autorského  dozoru projektan-
ta je stanovena na 85.000 Kč bez DPH, cena 
s DPH 102.850 Kč  
- celkové náklady na realizaci projektu jsou 
18.383.288,10 Kč -  vlastní podíl města (51%) 
9.375.476,93 Kč
-  rozpočet města pro rok 2017 zahrnuje  finanč-
ní  prostředky na realizaci  projektu  „Revitaliza-
ce městského stadionu Výšina Tanvald“ 
- projekt „Revitalizace městského stadionu 
Výšina Tanvald“ je plně v souladu se Stra-
tegickým plánem rozvoje města Tanvald 
2016 – 2026. 
X.
*ZM schvaluje Koncepci prevence kriminality 
města Tanvald  na období 2016-2020 dle před-
loženého návrhu.
XI.
*ZM schvaluje Plán odpadového hospodářství 
města Tanvald na období 2017-2021 zpracova-
ný ing. Petrem Bělochem v červenci 2016.
XII.
*ZM deleguje v souladu s § 84, odst. 2, 
písm. f)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
ve znění pozdějších předpisů, na valné hroma-
dy obchodních společností s majetkovou účastí 
města následující zástupce:
1)
na valné hromady Severočeské vodárenské 
společnosti a.s. konané v roce 2017  pana  
Mgr. Vladimíra Vyhnálka, jako náhradníka pana 
Mgr. Antonína Bělonožníka;
2)
 na valné hromady Teplárenství Tanvald s.r.o. 
konané v roce 2017 pana Mgr. Antonína Bělo-
nožníka, jako náhradníka pana Mgr. Vladimíra 
Vyhnálka;
3)
na valné hromady Nemocnice Tanvald s.r.o. 
konané v roce 2017 pana Mgr. Vladimíra Vy-
hnálka, jako náhradníka pana Mgr. Antonína 
Bělonožníka.

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

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města 
Tanvald konaného dne 14. 12. 2016

1) ZM rozhodlo  poskytnout peněžité dary sta-
rostovi, místostarostovi a místostarostce ve výši 
jedné jejich měsíční odměny za činnost a akti-
vity včetně účasti na různých kulturních, spole-
čenských a sportovních akcích, které vykonáva-
li v roce 2016 ve prospěch města v době mimo 
úřední hodiny ve svém osobním volnu, nejen 

v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna 
a pracovního klidu a které přímo nesouvisely 
s výkonem funkce člena zastupitelstva města.

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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V únoru 2017
oslaví narozeniny

Srdečně

blahopřejeme

oslavencům

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

Marie Slavíková
Josef Doubek
Věra Marková
Josef Kopal

Jana Metelková
Agata Valtrová
Zoltán Szalai

Jaroslava Dederová
Eva Sixtová

Stanislav Ondráček
Miroslav Novosad

Jana Kolínská
Eva Kloučková
Oskar Holata

Jiří Lukeš
Jan Harmanoš
Jiřina Foltýnová

Blažena Elicerová
Jana Jiránková

Jaroslava Jeriová

Senior klub
 Šumburk n.D.

Vás zve na promítání
Výlety do partnerského města 

Wittichenau

Místo konání:
Hasičská zbrojnice dobrovolných 

hasičů , Tanvald Šumburk n. D. 
- společenská místnost 

(nová hasičárna) 
Datum konání: 

21. 2. 2017 v 15:00 hod. 

Na setkání se těší
Josef Doubek

Srdečně zve Senior klub Tanvald

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Vás zve na besedu
"Jak se udržet v kondici"

Místo konání:
MDC Maják, U Školky 579, 

Tanvald Výšina
Datum konání: 

7. 2., od 15:00 hod.

Na setkání se těší
MUDr. Lukšanová

Srdečně zveme
Senior Klub II Tanvald Výšina

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 19. 12. 2016 

*RM na základě pohovorů s jednotlivými žada-
teli o pronájem bufetu s terasou a sportbarem  
a o provozování autokempu Tanvaldská kotlina 

rozhodla vybrat za provozovatele autokempu  
a za nájemce  bufetu s terasou a sportbarem 
slečnu Dominiku Adamskou. 

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 28. 12. 2016 

*RM rozhodla:
1/  zrušit své usnesení č. 246/15/2014 ze dne 
27. 8. 2014.
2/ vydat záměr na prodej části pozemkové par-
cely č. 483/5 (zahrada) o výměře cca 20 m2  
a části stavební parcely č. 21 o výměře cca 10 
m2  v katastrálním území Šumburk nad Desnou 
za účelem stavby garáže.
*RM doporučuje  zastupitelstvu  města  pozem-
kovou  parcelu  č. 729/7  (trvalý travní porost) 
o výměře 2045 m2 v katastrálním území Tan-
vald panu Háskovi neprodávat.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 97/2016:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na veřejně prospěšné práce od úřadu práce  
- 1.106.695 Kč
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár – celkem 
personální výdaje na VPP – platy – dotace                   
- 714.337 Kč
personální výdaje na VPP – sociální pojištění – 
dotace                    - 186.866 Kč
personální výdaje na VPP – zdravotní pojištění 
– dotace                    - 62.139 Kč
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ 
A MAJETKU – celkem
Městská policie – celkem
personální výdaje na APK    
-143.353 Kč
*RM schvaluje:

1/ Smlouvu o provozování autokempu ve Více-
účelovém areálu-autokempu Tanvaldská kotlina 
mezi městem Tanvald a slečnou Adamskou dle 
předloženého návrhu; 
2/ Smlouvu o nájmu bufetu s terasou a sport-
barem ve Víceúčelovém areálu-autokempu 
Tanvaldská kotlina mezi městem Tanvald a sleč-
nou Adamskou dle předloženého a doplněného 
návrhu.
*RM projednala žádost Úřadu práce ČR, Kraj-
ské pobočky v Liberci, Kontaktního pracoviště 
Tanvald o vyjádření obce ve smyslu § 33 odst. 
6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi ve věci žádosti o doplatek na bydlení 
pro konkrétní osobu užívající za účelem byd-
lení ubytovací zařízení a vydává nesouhlasné 
vyjádření. 
*RM schvaluje Dodatek ke smlouvě o posky-
tování prací a služeb mezi městem Tanvald  
a firmou Putzteufel.cz, s.r.o., úklidový servis, 
se sídlem Držkov dle předloženého návrhu.
*RM bere na vědomí stížnost pana Bursy 
ze dne 27. 12. 2016.
*RM schvaluje  Smlouvy příkazní mezi městem 
Tanvald a Ing. Luďkem Suchomelem, MBA, 
Sportovní 78, Smržovka na kompletní zpraco-
vání projektu pro získání dotace na projekty:
1/ „Stavební úpravy Základní sportovní školy 
Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“;
2/ „Revitalizace městského stadionu 
Výšina Tanvald“;
3/ „Realizace energetických úspor v objektu 
sportovní haly, ul. U Stadionu č.p. 588, Tanvald“

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 11. 01. 2017

*RM rozhodla pronajmout bytovou jednotku 
č. 18, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 614, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou na dobu ur-
čitou do 31. 12. 2017.
*RM rozhodla pronajmout bytovou jednotku 
č. 2 garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 614, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou  na dobu 
určitou do 31. 12. 2017.
*RM vydává záměr na pronájem nebytových 
prostor o výměře 8,58 m2 v I. patře budovy  
čp. 350, Krkonošská ulice, Tanvald panu Bc. Du-
šanu Václavíčkovi za účelem umístění kanceláře  
pro výkon agendy pěstounské péče ve správ-
ním obvodu ORP Tanvald od 01. 02. 2017.
*RM souhlasí s pronájmem nebytových prostor 
v budově čp. 583, Horská ulice, Tanvald panu 
Františku Jílkovi na dobu neurčitou za stejných 
podmínek jaké byly sjednány ve smlouvě o ná-
jmu nebytových prostor platné do 31. 12. 2016.
*RM vydává záměr na pronájem nebytových 
prostor o celkové výměře 74 m2 v budově  
čp. 183, ulice Protifašistických bojovní-
ků, Tanvald, část Šumburk nad Desnou 
společnosti FOKUS Liberec o.p.s., 
se sídlem Nezvalova 662/18, Liberec XV-
-Starý Harcov za účelem zajištění zázemí  
pro výkon terénní sociální práce ve správním 
obvodu ORP Tanvald od 01. 04. 2017.
*RM rozhodla poskytnout peněžitý dar Denise 
Trmalové ve výši 5.000 Kč a peněžitý dar Ditě 
Anderové ve výši 5.000 Kč a rozhodla provést 

rozpočtové opatření č. 1/2017:
Výdaje
DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY - celkem
peněžitý dar Denise Trmalové         5.000 Kč
peněžitý dar Ditě Anderové                  5.000 Kč
Nerozdělené dotace                         - 10.000 Kč
*RM schvaluje uzavření Smlouvy na dotační 
management–analýzu dotačních příležitostí 
v roce 2017 a Smlouvu příkazní na projekty: 
„Projekty prevence kriminality 2017“ mezi měs-
tem Tanvald a Ing. Luďkem Suchomelem, MBA, 
se sídlem Sportovní 78, Smržovka dle předlo-
žených návrhů.
*RM uděluje souhlas s uzavírkou silni-
ce III. třídy a souhlas s objízdnou trasou  
pro rychlostní zkoušku Tanvald – Vlastiboř au-
tomobilové soutěže RALLY BOHEMIA 2017, 
kterou pořádá Autoklub Bohemia Sport v AČR, 
se sídlem Sosnová 200, Česká Lípa, v ulici Ví-
tězná,  dne 01. 07. 2017.
*RM bere na vědomí uzavření dohody o pře-
nechání nebytového prostoru v městském kině 
JAS Járy Cimrmana mezi městem Tanvald a 
panem Tomášem Havlem za účelem zajištění 
provozu bufetu ve dnech pořádání filmových 
představení a jiných kulturních akcí.
*RM po projednání nabídek na pořízení auto-
mobilu pro účely DPS rozhodla zakoupit osobní 
automobil tovární značky Dacia Dokker od firmy 
Auto Koutek s.r.o., se sídlem Tanvaldská 1141, 
Liberec za cenu 273.689 Kč s DPH.

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

Středisko volného času v Tanvaldě 
Vás zve do nově otevřeného 

Klubu volného času a Informačního 
centra pro mládež!

AKCE NA ÚNOR V KLUBU 
VOLNÉHO ČASU:
2.2. Přespávačka pro kluky
start v 19:00, vstup 190,- S sebou 
karimatku a spacák, snídaně v ceně. 
7.2. Turnaj ve stolním fotbálku 
10.2. a 13.2. Výtvarná odpolední 
dílna výroba valentýnských přáníček 
a dekorací.
16.2. Natáčení zpráviček
klubové zprávy na měsíc březen. Přijď 
si vyzkoušet roli moderátora!
27. a 28.2. Korálková dílna - odpolední 
tvoření z korálků a bižuterie. Vyrobíš si 
vlastní náramek, nebo náušnice.

 V době jarních prázdnin bude klub 
uzavřen. Děti můžete přihlásit na 
výlety, které pořádáme. Informace 
na stránkách ddmtanvald.cz nebo na 
našem facebooku. 
 Klub volného času a ICM jsou ote-
vřeny každý všední den od 12-17 hod 
Vstup je 20,- Kč za odpoledne nebo 
500,- Kč za školní rok, 

info na tel: 778 158 034 Jakouběová

AKCE NA ÚNOR PRO DOSPĚLÉ:
1.2. Den otevřených dveří - pokud 
nevíte kde nás najdete a co u nás lze 
podnikat, přijďte kdykoliv od 9-12.
9.2. AZ-KVÍZ - oblíbená vědomostní 
soutěž, kterou si zkusíte na vlastní kůži. 
Hraje se na velkém plátně. Vezměte 
přátele a pojďte strávit dopoledne 
hravě. Start v 10:00, vstup 20,-
16.2. Korálková dílna pro dospělé, 
výrobky z korálků a komponentů. 
Vyrobte si bižuterii podle svých před-
stav. Start v 9:30, vstup 30,-

KAŽDÝ DEN OD PONDĚLÍ 
DO PÁTKU OD 8:00 DO 12:00 JE 
MOŽNO VYUŽÍT POSILOVACÍ 
STROJE - BĚHÁTKO, VESLAŘSKÝ 
A ELIPTICKÝ TRENAŽER 
(ŠLAPÁTKO) ZA SYMBOLICKÝ 
POPLATEK 50 KČ.

Každé pondělí od 17:00 
probíhá relaxační cvičení 
pro dospělé a seniory!

info na tel: 778 158 034 Jakouběová

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat šumburským hasičům Filipovi Viseloušovi 

a Adamovi Hübnerovi, kteří se podíleli na úklidu sněhu dne 16.1. u našeho 
domu čp. 287 v ranních hodinách. Moc děkujeme!
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Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald
Akce v únoru:
ZIMNÍ PROCHÁZKA KE KRMELCI S NEJMENŠÍMI, 
HRY NA SNĚHU – vzhledem k počasí bude přesný termín uveden 
na stránkách centra 
Tradiční burza dětského oblečení – upozorňujeme s předstihem 
na termín – 13. - 19. 3. 2017 

Dále nabízíme 
placené hlídání dětí - Sazba za hlídání na jedno dítě je 50 Kč za každou 
započatou hodinu.
Děti musí být zdravé, o jejich zdravotním stavu bude sepsáno čestné prohlá-
šení, kde rodiče uvedou všechny případné zdravotní problémy např. alergie. 
Pokud budete chtít děti hlídat delší dobu, musí s sebou mít svačinu, pití po-
případě oběd. Podrobné podmínky pro hlídání dětí budou k dispozici přímo 
v MDC Maják nebo na e-mailu: mdc.majak@gmail.com. Tato služba se musí 
předem objednat  přímo v MDC Maják nebo na 
tel: 774 825 085
nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel.: 774 825 085
Poděkování - MDC Maják tímto děkuje všem sponzorům, kteří mateřské 
a dětské centrum v roce 2016 podpořili a umožnili tak rodičům nejen 
s malými dětmi, aby se měli kde scházet. Díky Vám jsme v roce 2016 mohli 
připravit pro děti i rodiče pravidelné programy, jednorázové akce, workshopy 
a semináře. Tímto Vám všem děkujeme!!!

Sponzoři: Teneo 3000, s.r.o., Jan Mašek – Pekařství, Pekárna Tanvald Schne-
ider and spol., město Smržovka, Titan Multiplast, LIDL ČR v.o.s.- pobočka 
Tanvald, ELSKLO, spol. s r. o., DETOA Albrechtice s.r.o., Pohřební služba M&M 
Tanvald, Desko, a.s., KREMER s.r.o., BILLA s.r.o. – pobočka Tanvald, Jednota 
Coop Tuty Dvůr Králové n/L, SATO Tanvald spol. s r. o., SK mobil Šárka Šimko-
vá, Teplárenství Tanvald s.r.o., MDDr. Šebestová, MUDr.Štěpán Gazda, MUDr.
Martin Šťastný, MUDr.Petr Michalík, MUDr. Píro,, MUDr. Stuchlík, MUDr. Pavlů, 
MUDr. Kutilová, TABYS s.r.o., Pneu Tůma, Bar u Jacka, Česká spořitelna a.s., 
SATO Tanvald spol.s r.o., Stanislav Pacák – Tanvald, Alena Klimperová-švad-
lenka Tanvald,  SHG a SferiaNet, Komerční banka, a. s., Kartonážka Preussler, 
Papírnictví Zítek, stravování Josef Vlček 
Spolupracovníci a spoluorganizátoři akce Cesta lesem pohádek 
- Klub Českých turistů Tanvald,
SK Sluníčko SPMP- Jablonec n.N., SVČ Tanvald, studenti  ZŠ Tanvald-Spor-
tovní, studenti Gymnázia Tanvald, studenti Masarykovy ZŠ Tanvald, A-TOM 
2101 Zálesák Tanvald, TJ Seba Tanvald 

DOTACE  A  PŘÍSPĚVKY – Město Tanvald, Městu Desná v J.h., Městu Velké 
Hamry, MPSV, Libereckému kraji, Úřad práce Jablonec n/N, Nadaci pro záchra-
nu a obnovu Jiz.hor, Nadaci EURONISA a všem ostatním sponzorům, kteří nás 
po celý rok podporují.

Pokud jsem na někoho zapomněla, tak se omlouvám.
Renata Nepimachová, Věra Černá

Městská knihovna Tanvald

„Noc s Andersenem“ se bude konat 31. 3. - 1. 4. 2017, je určen pro děti 
v rozmezí 7 – 11 let, přihlašovat se můžete již od 23. ledna osobně v naší 
knihovně. Neváhejte, počet spacích míst je omezen.

Výstavní sálek: 6. 2. – 2. 3. 2017
„Recyklohrátky, aneb jak to vidíme do budoucna“ - výstava prací studentů 
Gymnázia a Obchodní akademie Tanvald.

Koupili jste si počítač či jste se připojili k internetu a nevíte si rady? V rámci 
celostátní akce: Březen – měsíc čtenářů jsme připravili pro naše čtenáře spo-
lečně se studenty Gymnázia a Obchodní akademie Tanvald pod vedením Jar-
mily Moravcové individuální kurz pro začátečníky. Naučíte se pracovat s myší 
a klávesnicí. Pomůžeme Vám s orientací v nekonečných prostorách internetu 
a se založením Vaší osobní internetové adresy. Přihlášky přijímáme do 23. 2. 
2017 osobně v Městské knihovně Tanvald. 

„Karel May“ – výstavka knižních titulů z našeho fondu ke 175. výročí narození 
německého spisovatele

Městská kulturní kancelář Tanvald
Další akce v kině Jas Járy Cimrmana v únoru:
2. 2.     ČT    9,30 hod      Malá čarodějka
Divadelní představení pohádky. Vstupné 30 Kč.

2.  2.    ČT    17 hod       Koncert ZUŠ Tanvald pro veřejnost
Vstupné dobrovolné.

7. 2.   ÚT     9,30 hod    Celostátní soutěž ZUŠ - okresní kolo ve hře na klavír

14. 2.   ÚT   19 hod    Muž 7 sester
Divadelní představení grotesky podle novely Jaroslava Havlíčka. Hraje DS J. K. 
Tyl z Lomnice nad Popelkou. Vstupné 50 Kč.

Připravujeme na březen:
1. 3.    cestopisná přednáška Radky Tkáčikové: Narphu (Nepál)

Středisko volného času Tanvald

(dříve Dům dětí a mládeže ULITA)

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž na téma „ Naše město očima dětí“ pro děti 
různých věkových kategorií od MŠ po SŠ. Uzávěrka soutěže je 20. 3. 2017. 
Do této doby odevzdávejte práce ve Středisku volného času Tanvald. Práce 
musí být označeny jménem autora, školou a třídou, kterou navštěvuje (u MŠ 
věkem). Nejlepší práce budou vystaveny v kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě 
u příležitosti zahájení Tanvaldského hudebního jara a autoři těchto prací dosta-
nou věcné ceny a diplom.

V pátek 3. 2. o pololetních prázdninách je v SVČ  „Zábavný den“ pro 
děti školního věku. Akce se koná od 9:00 do 13:00 hodin. Program: tvoření, 
soutěže, hry, promítání filmu. Cena: 100 Kč.

Ve čtvrtek 2. a 9. 2. v 16:30 proběhne kurz „Keramika pro dospělé“.
2. 2. - modelování výrobků, 
9. 2. - glazování vypálených výrobků.

V úterý 14. 2. od 17:30 do 20:00 se koná „Patchworková dílna pro dospělé“.  
Cena: 200 Kč.
Přihlášky na akce pro dospělé u p. Dany Humlové (tel. č. 778 158 036).

O jarních prázdninách pořádáme pro děti školního věku výlety:

Pondělí 20. 2. 2017 - Dinopark v Liberci. Cena: 170 Kč.
Úterý 21. 2. - Lunapark v libereckém Babylonu. Cena: 170 Kč.
Středa 22. 2. - ZOO Liberec.  Cena: 140,-Kč.
Čtvrtek 23. 2. - IQ Landia Liberec.   Cena: 190,-Kč.
Pátek 24. 2. - Tvořivé dílny. Výtvarné dílny od 9:00 do 13:00 ve Středisku 
volného času Tanvald. Budeme se chystat na Velikonoce! S sebou přezůvky. 
Cena: 100 Kč.
Na všechny výlety je sraz v 8:15 na hlavním vlakovém nádraží v Tanvaldě, 
návrat ve 14:55 tamtéž. S sebou si vezměte kartičku ZP nebo její kopii, pláštěn-
ku nebo deštník, svačinu a pití a přiměřené kapesné.
Přihlášky přijímáme pouze s platbou ve Středisku volného času Tanvald 
nejpozději do 15. 2. 2017!

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

Program kina denně na RCL: 101,4 FM

únor 2017

Miluji tě modře
Sympatický malíř a kunsthistorik, doktor David Bárta, se 
blíží Kristovým létům. Jeho život by už měl mít „ustále-
nou" podobu a pevné obrysy. Opak je pravdou. Právě 
teď prožívá Bárta docela smolné období. Dostane vý-
pověď z Národní galerie, žije stále pod jednou střechou 
s matkou, posedlou jógou, nemá žádnou přítelkyni a ne-
daří se mu ani skvělý výtvarný projekt, který realizuje 
se svým bonvivánským otcem. A najednou je tu zlom! Ve výloze luxusního pražské-
ho klenotnictví objeví Bárta dívku Terezu, krásnou aranžérku - tajemnou, cudnou 
i vášnivou, prostě nevyzpytatelnou. Přitahuje ho nebývalou silou a jeho staromláde-
necký život je naráz vzhůru nohama. Tereza je dívka jeho snů – ale je tu ještě „ten" 
třetí – přítel Terezy, artista Igor, rapl a žárlivec, který nedokáže pochopit, že lásku si 
nelze udržet ostřím nože. Vztah Terezy a Igora pomalu končí, i když se to neobejde 
bez bouřlivých a citově vypjatých scén. Na Davidovi je, zda dokáže ustát všechny 
karamboly rozchodu Terezy s Igorem a zda si dokáže získat Terezinu přízeň... Není 
to lehké, protože Tereza jednoho dne záhadně zmizí...

Lego® Batman film
V neotřele odlehčeném duchu, díky kterému se film 
„LEGO® příběh" stal celosvětovým fenoménem, se do-
čkal vlastního filmového dobrodružství přirozený vůdce 
celého ansámblu – LEGO Batman.

Padesát odstínů temnoty
Odstíny šedi skončily ve chvíli, kdy Anastasia přestala 
hrát podle Greyových pravidel a bez okolků ho opustila. 
Dosavadní lovec a dravec se ocitá v pro něj neznámé 
životní situaci a navíc si uvědomuje, že se do Anastasie 
zamiloval. Té se sice nechce vrátit do světa, ve kterém 
naplňovala roli poddajné studentky, ale Christianovu 
kouzlu odolat stejně nedokáže. Nevědomky se tak vy-
stavuje velikému nebezpečí. Z Greyovy minulosti se náhle začnou vynořovat temné 
stíny, které pomáhaly vytvořit jeho komplikovanou osobnost. A těm rozhodně není po 
chuti, že „jejich" Christian podlehl tak banálnímu a slabošskému citu, jakým je láska.

FILMOVÉ TIPY 

INZERCE

28. února 2017

16. ročník
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Lyžaři z TJ SEBA oslavili Silvestra… 
jak jinak, než na lyžích

 Rodičové a děti z lyžařského oddílu 
TJ SEBA každoročně slaví Silvestra 
aktivně sportem. Letos, po několika 
letech hodně skromných na sníh, jsme 
konečně vyjeli na běžkách. Vyrazili jsme 
v ranních hodinách z  tanvaldského vla-
kového nádraží do polských Jakuszyc. 
Tam kvalitně namazali, připnuli ski a 
pokračovali směr Orle, kde bylo naše 
první zastavení. Tradičně jsme s sebou 
vezli vlastnoručně zhotovený proviant, 
pečené koláčky, cukroví, pomazánky, 
domácí sekanou, slané pečivo, teplé 
silvestrovské nápoje. Mlsné jazýčky 
si určitě přišly na své.  Odtud jsme 
vyrazili k hraničnímu mostu přes řeku 
Jizeru, vystoupali do osady Jizerka a u 
rašeliniště „Borkoviště“ na Jizerce byla 
naše další zastávka na občerstvení. 
Nasyceni jsme uháněli ve stopě ke 

kiosku na Promenádě, sjeli Hraniční 
cestou na Soušskou zasněženou 
silnici, doprava Kasárenskou, na které 
jsme odbočili k Protržené přehradě. 
Občerstvili se v místní Krömerově 
boudě, klobásky, párky v rohlíku přišly 
k chuti a na sluníčku se sedělo více jak 
příjemně. Poté jsme pokračovali přes 
Mariánskohorské boudy na Mariánskou 
horu, kde nás místní osadníci každo-
ročně přivítají na jejich silvestrovské 
SKI párty. Lyžníci ukončili své putování 
v Tanvaldě na sjezdovce na Výšině. 
Zde jsme půlnočním přípitkem oslavili 
příchod nového roku. Popřáli si jak 
jinak, než úspěšnou sportovní sezónu. 
Již teď se jistě všichni těší na další spo-
lečnou akci. Tím by mělo být březnové 
zakončení lyžařské sezóny, doufejme, 
že opět na lyžích. SKOL!!! TJ Seba

Foto archiv ZŠ Sportovní.

Basketbalisté tentokrát bez výhry
 V utkání proti největšímu favoritovi 
naši začali skvěle, vedli 5:0 a 7:4 ještě 
ve 4. minutě, ale to bylo všechno. 
Poté přišla smršť hostů a jejich šest-
náctibodový náskok. Druhou čtvrtinu 
sice domácí vyhráli, ovšem turnovští 
si svoje vedení bez problémů pohlí-
dali a v závěru utkání ještě navýšili. I 
proti Jilemnici se tanvaldští basket-
balisté dlouho drželi, jenže oslabená 
sestava se postupně začala propadat 
a skóre plynule narůstalo ve prospěch 
Jilemnice. Takže dvě jasné porážky 
proti favorizovaným týmům, ovšem 
s tím se víceméně počítalo a klíčové 

zápasy o postup do semifinále teprve 
přijdou.
SEBA Tanvald – Turnov/Nebákov   
49 : 93
Střelci:  Lankaš 17, Vyhnálek 9,  Kozák 
M. 8, Šikola 7, Kozák J. 6.
BK Jilemnice – SEBA Tanvald   94 : 66
Střelci:  Kozák J. 22, Sova 18, Kozák 
M. 10, Kubín a Vyhnálek po 6.
 V únoru je sportovní hala předurčena 
plesové sezóně, takže zbytek utkání 
v základní části Jizerské ligy naši 
basketbalisté odehrají na venkovních 
palubovkách.

-vho-

Zpestřená výuka 
tělesné výchovy na gymplu

 Konečně zima jak má být.  Sněhu 
dost. Mrzne, až praští. Sluníčko svítí. 
Díky příznivému počasí zařazujeme již 
několik týdnů do výuky tělesné výchovy 

bruslení. A děti z gymplu vůbec nepro-
testují. Naopak. Velmi si tuto formu 
sportování užívají.

-gotan-

  Cílem kurzů je zdokonalit se v tech-
nice běžeckého lyžování a to jak v kla-
sickém způsobu běhu, tak v bruslení. 
To se nám podařilo. Sedmáci pilují 
techniku již druhým rokem, pro šes-
ťáky to byla premiéra a zlepšení na 
sebe nenechalo dlouho čekat. Mnoho 
dětí běžkovalo na Jizerkách poprvé, 
poznaly významné turistické lokality 
našich hor. A třebas se do Jizerek někdy 
vydají společně s rodiči či kamarády, to 
nás bude těšit obzvláště. Ukončením 
kurzů běžky „neodhodíme do kouta“, 
ale vzhledem k upraveným stopám na 
Výšině vyrazíme běžkovat i o hodinách 
tělesné výchovy. 

 Žáci osmých a devátých ročníků se 
naopak zaměřují na alpské disciplíny 
a zčásti i snowboard, trénují na sjez-
dovce „Pionýrka“. V posledním ledno-
vém týdnu vyráží na kurz sjezdového 
lyžování do Harrachova. Je tedy třeba, 
aby měli lyže plně pod kontrolou a bez-
pečně uměli sjet svah. V Harrachově 
postupně zdokonalí své carvingové 
umění a zájemci okusí i jízdu na 
snowboardu. Jsme velice rádi, že zima 
k nám je přívětivá a že můžeme po 
několika letech využít všechna zimní 
sportoviště na Výšině, která máme jako 
jedna z mála škol „přímo u nosu“. 

ZŠ Sportovní

Foto Vojtěch Vyhnálek. 

Na sjezdovce v Tanvaldě se závodilo 
o další body do poháru a tradičně 

o Maškovu vánočku
 V pořadí 5. závod seriálu PBT 
(Pohár běžce Tanvaldu) se uskutečnil 
ve středu 18. 1. od 16-ti hodin na tan-
valdské sjezdovce na Výšině. Přišlo si 
zazávodit  96 sjezdařů od těch nejmen-
ších benjamínků až po páťáky. Jelo se 
dvoukolově. Pro mladší děti byl při-
praven jednodušší slalom na mírnější 
straně svahu, ti starší již museli projet 
branky více „zatočené“ na prudké 
části kopce. Časy se sčítaly, kdo minul 
branku,  nebyl diskvalifikován, ale při-
četly se mu trestné sekundy. 
 Někteří se mezi brankami pohybovali 
naprosto zkušeně a je vidět, že nějaký 
ten čas na sjezdovkách již strávili. 
Jiní se teprve učí a pilují techniku, ale 
s chutí a vervou se do bran pustili a bez 

větších problémů trať projeli. Těší nás 
to. Jen tak dál.
 Závěrem děkujeme všem organizá-
torům a pomocníkům tj.  SVČ Tanvald, 
ZŠ Tanvald, Sportovní, areálu Pionýrka 
za bezplatné jízdné pro závodníky 
a přípravu sjezdovky. Dále pak spon-
zorům, tradičně pekařství Jan Mašek. 
Děkujeme. 
 Užívejte sněhové nadílky ke spor-
tovním aktivitám a pilně trénujte. Čeká 
nás ještě jeden zimní závod. Tím bude 
odpolední závod na běžkách. Veškeré 
informace, propozice, výsledky, foto-
grafie můžete sledovat na:
www.tjsebatanvald.cz
www.zstanvald-sportovni.cz.

Jana Tůmová

Běžkařské kurzy na sportovce
 Letošní zima je pro všechny nad-
šence zimních sportů opět po několika 
letech velmi příznivá. Také žáci spor-
tovních tříd se těší z mohutné sněhové 
peřiny. Po vánočních prázdninách 
čekaly žáky šestých a sedmých ročníků 
povinné 4-denní kurzy na běžkách. 
Nocleh byl zajištěn tradičně na Jizerce, 
sedmáci spali na Staré pile, šesťáci 

na Pyramidě… (na obou chatách 
příjemné ubytování, ochotný personál 
a výborná kuchyně). Po celodenním 
pobytu v běžeckých stopách, často za 
velmi mrazivého počasí, jsme se rádi 
navraceli do tepla chat. 

Foto Radek Luňáček.
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U Lesíka se opět bojovalo o Maškovy vánočky
 Ve středu 11. 1. od 10:00 hod. se 
v prostoru U Lesíka konal první zimní 
závod letošního ročníku PBT. Závodilo 
se v běhu na lyžích. 53 statečných 
závodníků, jejich doprovod a rodiče 
se sešli navzdory mrazivému počasí. 

Sněhové podmínky byly výborné, 
stejně jako organizace závodu v režii 
Heleny Beranové a členů týmu z SVČ 
Tanvald a TJ SEBA Tanvald. Na pří-
pravě a průběhu závodu se podílela 
ZŠ Tanvald, Sportovní 576. Pomocnice 

z 8. A si rovněž vyzkoušely ztížené 
zimní podmínky. Dobroty od p. Maška 
se tentokrát podávaly mražené.
 Všichni se jistě dobře připraví 
na další zimní závody – slalom na 
sjezdovce (proběhl 18. 1.) a druhé 

kolo běhu na lyžích. O termínech vás 
budeme informovat prostřednictvím 
vedení škol a na stránkách ZŠ Tanvald, 
Sportovní 576 (www.zstanvald-
-sportovni.cz) a TJ SEBA Tanvald 
(www.sebatanvald.cz). Ivana Műllerová

Foto archiv ZŠ Sportovní.

Dopřej nám pámbu vánočního svařáku dosytosti
 „Pět sudů piva, dva metráky 
řízků, když vtom přišel tajnej, ať toho 
necháme, že má Rakousko smutek.  
Řekl jsem jen počkejte, až dohrajou Hej 
Slované, a už jsem tady.“ To vyprávěl 
staříček Jaroslav Vojta v base, coby 
organizátor baráčnické slavnosti ve 
Švejkovi. Tak takhle nějak to mohlo 
vypadat kdysi, ale dnes už jsou na nás 
tajní krátcí. Jednak nemáme smutek 
a jednak na Vánočním svařáku taj-
ných netřeba. A basu v Tanvaldě taky 
nemáme.
 Hej Slované se samozřejmě na 
Vánočním svařáku nehraje, tam se zpí-
vají koledy, místo piva a řízků jsou také 
jiné, tradičnější pochutiny. Letos se 
snědlo 150 porcí guláše, 50 kilo klobás 
a nějaké ty bramboráky. A zapíjelo se 
svařákem, čím jiným.  270 litrů na to 
padlo a nikdo z toho neupadl. A k tomu 
guláši. Zlí jazykové vyprávěli, že se 
vařil z kance, kterého starosta porazil 
na silnici. Nu, věřit tomu můžete, ale 
není tomu tak. Žádnou nehodu hláše-
nou nemáme a starostovo auto je bez 
poskvrnky s původním nárazníkem.  
Nebohý, bezmála stokilový kanec, byl 
tedy řádně střelen a dostalo se mu té 
výsady býti sněden na 5. ročníku tan-
valdského Vánočního svařáku.
 Jako již tradičně se na organizaci 
celého podniku podíleli jednak tanvald-

ští basketbalisté a další sportovci TJ 
SEBA, kteří byli u samého zrodu této 
slavnosti, jednak pracovníci technic-
kých služeb města, dobrovolní hasiči a 
jako účinkující prakticky všechny školy 
a školky našeho města. Na pódiu se 
vystřídalo celkem 220 dětí a 30 dospě-
lých v rolích muzikantů a zpěváčků. 
Místo pro konání „Svařáku“ poskytla 
firma 4 soft  Michala Kubína, spon-
zorsky se podílely firmy Autocentrum 
Tůma, Pekařství Mašek a Knechtel 
Trans, z jehož kamiónu se opět vysí-
lalo coby z improvizovaného pódia. 
Vánoční atmosféru podpořily „štědré 
báby“ s nůšemi dobrot a ovečky 
békající v betlémě. A celé to příjemné 
odpoledne až do tmy za mikrofonem 
neúnavně moderoval, stejně jako pře-
dešlé roky, starosta.
 Pátý ročník „svařáku“ se tedy nado-
byčej vydařil.  Žádný fanatik v ukrade-
ném kamiónu naštěstí nepřijel, žádný 
idiot opásaný výbušninami se nám pod 
pódiem neodpálil. Nejspíš se ještě o 
Tanvaldu nedočetli, neb Cimrmana 
nečtou, za to by je asi kamenovali, 
možná jsme tu pěkně stranou od 
výkvětu Evropské unie. A taky jak by 
napasovali kamion do té úzké uličky, 
že? Ovšem i tak byla slavnost pod 
dohledem městské policie a asistentů 
prevence kriminality, protože jistota je 

jistota. Ale u nás je lid vcelku dobrý a 
nějaká ta facka nepadá na váhu, to se 
stává i v lepších rodinách.
 Takže díky všem: organizátorům, 
sponzorům, účinkujícím, i vám všem, 
kteří jste cestu do areálu 4 soft na konci 
loňského roku vážili, a doufám, že jste 
se všichni dobře bavili. Diváků přišlo 
odhadem na 1 500, což je báječné.  
Přálo nám tentokrát i počasí, i když na 
tom zásluhu nemám, třebaže bych si ji 

rád připsal.
 Tak za rok na shledanou, jezte, 
pijte, poslouchejte, dokud ty nádherné 
vánoční svátky máme. A jako správný 
ateista dodávám:„Dopřej nám, pámbu, 
ještě dlouhé roky s Vánočním svařá-
kem.“ Zdaleka ne každé město v České 
republice se může pochlubit takovými 
radovánkami pro lidi jako Tanvald. 
Město se svými lidmi prostě žije.

Václav Hošek

Foto Antonín Bělonožník.
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TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
po celý měsíc únor

výrazné slevy 30 – 70%
stěhování prodejny

Začněte s námi! 
Hledáme posily do našeho 
obchodního týmu

Nejlepší volba

Nesledujte čas...

Sledujte své 
oblíbené pořady

až 7 dní 
   zpětně

tel.: 488 999 100
www.nej.cz • nettv@nej.cz

Nyní

* při uzavření smlouvy 
 na 24 měsíců.

Kamenická liga dohrána
 V sobotu 7.1. byl ve sportovní hale 
v Tanvaldě dohrán letošní ročník 
Kamenické ligy posledním šestým 
kolem. Po odehrání všech utkání, na 
jejichž  hladký průběh dohlížel ligový 
futsalový rozhodčí Zdeněk Nagy, 
vzniklo následující pořadí: 1.místo 
- Kořínek - ve složení Žanta, Kořínek V., 
Kořínek J., Pfeifer, Nguyen a Šindelář
2.místo - Kopal
3.místo - Detoa Albrechtice
4.místo - Velké Hamry
5.místo - Kolotoč
 6.místo - Bajza
7.místo - Lučany
8.místo - Dorost Tanvaldska 
 Pořadatelé na závěr provedli celkové 
vyhodnocení letošního ročníku spojené 
se slavnostním vyhlášením nejlepších 
družstev i jednotlivců, které dopadlo 
následovně:

v soutěži družstev  se na 1. místě umís-
tilo družstvo  Kořínek - 52 bodů
2.místo Kopal - 46 bodů
3.místo Lučany - 29 bodů
4.místo Detoa Albrechtice - 28 bodů
5.místo Velké Hamry - 25 bodů
6.místo Bajza - 24 body
7.místo Kolotoč - 13 bodů
8.místo Dorost Tanvaldska - 10 bodů

 V soutěži jednotlivců byli vyhlášeni: 
nejlepší brankář - Daniel Mucska 
- dorost Tanvaldska, nejlepší hráč 
- Petr Kořínek - Lučany nejlepší střelec 
- Michal Pfeifer - družstvo Kořínek

 Všichni zúčastnění hráči obdrželi na 
závěr od pořadatelů pamětní medaile s 
přáním dalších sportovních úspěchů na 
fotbalových hřištích. 

Miroslav Šír

INZERCE

INZERCE

Snadná půjčka

Volejte 606 528 199

www.financenter.cz
Pražská 147/30, Liberec

Půjčíme Vám do 150 000 Kč 
se splatností až 36 měsíců

Bez ručitele  ●   Půjčka na cokoliv  ●   Předčasné splacení ZDARMA 

Spolupracujeme pro společnost TOMMY STACHI s.r.o.

Mezinárodní turnaj v kopané
 V tanvaldské 
sportovní hale se 
uskutečnil již 5. 
ročník mezinárodního 
turnaje v kopané, 
kterého se zúčastnilo 
7 družstev. Ze zahra-
ničních účastníků 
chybělo družstvo 
z partnerského města 
Lubomierze - PLR, 
kterému v pláno-
vané účasti zřejmě 
zabránily nepříznivé 
povětrnostní podmínky. 
21 sehraných utkání přineslo zajímavé 
boje, na jejichž sportovní kvalitu 
dohlížel velmi dobrý ligový rozhodčí 
pan Zdeněk Nagy. Patronát nad touto 
akcí převzal starosta města  Tanvaldu 
Vladimír Vyhnálek. 
Konečné pořadí turnaje: 
1. místo  -  Prousek - ve složení  
Prousek Vladimír, Prousek Lukáš, 
Bursa Pavel, Řeháček Jan, 
Kořínek Přemysl, Makula Kamil    
2. místo  -  Detoa Albrechtice
3. místo  -  Jiřetín
4. místo  -  Kořínek
5. místo  -  Kopal
6. místo  -  Kolotoč
7. místo  -  Wittichenau
 Na slavnostním vyhlášení výsledků 
předali starosta města společně 

s hlavním organizátorem celé akce 
Karlem Soldátem také ceny nejlepším 
jednotlivcům, kterými byli:
nejlepší brankář - Stanislav Doubek 
- družstvo Kopal
nejlepší hráč - Thomas Hanschke 
- družstvo Wittichenau
nejlepší střelec  - Přemysl Kořínek   
- družstvo Prousek 

Miroslav Šír

INZERCE

INZERCE

Foto Jakub Kozák.


