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Ohlédnutí za 1. koncertem THJ 2018

V pondělí 14. května 2018
proběhnou pravidelné
prodejní trhy na centrálním
parkovišti.

Tradiční zájezd
pro tanvaldské seniory
do partnerského města Wittichenau
se uskuteční ve čtvrtek 24. května.
Cena zájezdu je 230 Kč. Odjezd
z centrálního parkoviště v 7.00.
Zájemci o zájezd se mohou
přihlašovat od pondělí
7. května v Infocentru Tanvald.

-red-

Do Kudowy Zdroje se jede ve čtvrtek
10. května.Odjezd v 6:30 hodin a cena
zájezdu je 200 Kč.
V neděli 3. června jedeme do
Jelení Hory. V dopoledních hodinách
bude možná návštěva Tesca a následně prodejní trhy, které se konají nedaleko města na louce. Odjezd v 6:30 hodin,
cena zájezdu 120 Kč.
Na oba zájezdy se můžete již nyní přihlašovat v Infocentru Tanvald.

V pátek 13. dubna bylo zahájeno 62.
Tanvaldské hudební jaro. Ke slavnostní
atmosféře bezesporu přispěla přítomnost významných hostů – hejtmana
Libereckého kraje Martina Půty, který
spolu s Ministerstvem kultury ČR
převzal záštitu nad celým festivalem,
a manželů Petrofových, jejichž světoznámá firma pomohla Tanvaldu splnit
dávný sen.
A jak se sny stávají skutečností?
Na to je zdánlivě jednoduchý recept,
ovšem za předpokladu, že se podaří
sehnat všechny potřebné ingredience:
Vezmou se povzdechy renomovaných klavíristů – jako jsou např. Ivan
Klánský nebo Jitka Čechová. Jejich
stesky na kvalitu klavíru se smíchají
s nespokojeností publika a nechají
se uzrát. Do toho se vloží donátor
rozladěný z rozladěného klavíru a
nabídne zaplacení 50% ceny. Dále je

potřeba všechny ingredience krátce
povařit v zastupitelstvu města a pak
už se přidá sůl a vzácné koření: výběr
nástroje excelentní klavíristkou Jitkou
Čechovou, transport nástroje z Hradce
Králové na pódium tanvaldského kina,
naladění a křest. A může se servírovat!
V 19.00 hodin se nejprve ujal slova
hlavní dramaturg THJ Jan Páleníček
a pak vyzval starostu města Vladimíra
Vyhnálka, aby festival zahájil. Poté
se odehrál křest nového klavíru. Jitka
Čechová přestřihla stříbrnou stuhu,
kterou byl klavír převázán jako dárek.
Mimochodem obří bílou mašli s černými motivy houslových klíčů a not
vtipně vymyslela a vyrobila zručná
švadlenka Radka Hudáková.
Cinkotem skleniček se sektem byl celý
obřad korunován.
Na pódiu pak sama s klavírem zůstala
už jen Jitka Čechová. Po prvních

tónech Smetanovy hudby, které vyloudila z klavíru, bylo všem jasné, že slyší
zvuky, které se z tanvaldského pódia
nikdy nelinuly. Obecenstvo snad ani
nedýchalo. Mezi jednotlivými skladbami nastalo absolutní ticho. O to větší
byl rozdíl v decibelech, když posluchači
poděkovali bravurní interpretce bouřlivým potleskem. Symbióza klavíristky a
klavíru byla dokonalá.
Troufám si říci, že tato událost
pomohla nastartovat novou etapu THJ.
Našemu velmi empatickému publiku
budeme moci nabízet čím dál větší
atraktivnost našich koncertů, a tím se
kultura v Tanvaldě posune o pár stupínků výš.
Doufám, že koncerty THJ zůstanou
svou atmosférou oázou, kde se lidé
uměním občerství, a tak naberou sílu
pro svůj všední život.
Libuše Vedralová

Prvomájový výstup
na Špičák - 19. ročník
1. května 2018 od 11 do 15 hodin
- rozhledna a chata Špičák během
akce otevřeny
- na vrcholu každý, kdo dorazí pěšky,
obdrží číslovaný diplom
- v prodeji budou opět příležitostné
pohlednice za jednu desetikorunu
- k dobré náladě přibalte, prosíme,
tašku na odpadky, které cestou
potkáte. Zajistíme ekologickou likvidaci
Srdečně zve a těší se Spolek občanské sounáležitosti ZVONY, Obr ze
Špičáku se svými obryněmi a kolektiv
TANVALDSKÝ Špičák – rozhledna.

Foto Antonín Bělonožník

Hudební a taneční vystoupení žáků ZUŠ Tanvald. Foto Antonín Bělonožník
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Vítání občánků

Ředitel školy na Horním
Tanvaldě byl vyznamenán
Ředitel školy na Horním Tanvaldě
Mgr. Luděk Špráchal byl Výborem pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Libereckého kraje nominován k ocenění nejlepších pedagogických pracov-

níků z Libereckého kraje pro rok 2018.
Ocenění převzal 28. 3. 2018 v sídle
Libereckého kraje.
Gratulujeme!
Lenka Machová

Ve čtvrtek 15. března jsme v obřadní
síni tanvaldské radnice přivítali nové
občánky města Tanvald. Milého slova
se při této významné a slavnostní události ujal starosta Vladimír Vyhnálek. Ke
gratulaci se připojila i matrikářka Eva

Fidrová a za KPOZ Mária Doležalová
s malým dárkem. Ještě jednou všem
rodičům gratulujeme a miminkům přejeme hodně zdraví a spoustu radostných chvil.
-kod-

Foto Vlaďka Koďousková

Upozornění pro rodiče dětí
Foto archiv ZŠ Horní Tanvald

"Dům hrůzy" už je minulostí
V březnu byla zahájena demolice
objektu č. p. 425 v Žákově ulici

a během dubna došlo k zarovnání
povrchu a jeho zatravnění.

Blíží se konec školního roku
a mnohými toužebně očekávané letní
prázdniny. Ty jsou spojeny s řadou
příjemných akcí, jako jsou dětské
tábory a jiné. Na takovéto akce pořadatel požaduje potvrzení o zdravotním
stavu, oficiálně „posudek o zdravotní
způsobilosti dítěte na zotavovací akce“.
Ten vystavuje jen registrující dětský
lékař. Protože 25. 5. 2018 vstupuje
platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU GDPR o ochraně
osobních údajů, v době dovolených
a zastupování zastupující lékař

nebude moci toto potvrzovat. Pokud
záležitost s posudkem necháte na
poslední dny před odjezdem na tábor,
může se stát, že posudek nedostanete.
Proto doporučujeme neponechávat
vyřízení lékařského potvrzení na
poslední chvíli, jak je v Čechách národním zvykem, a vše vyřídit nejlépe do
konce června. Protože od 1. 11. 2017
byla platnost posudku prodloužena na
dva roky, potvrzení vydané letos má
platnost i na příští rok.
MUDr Jitka Michalíková, MUDr Petr Michalík

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2018/19

Foto Antonín Bělonožník

Ředitelství MŠ Tanvald, U Školky 579,
příspěvková organizace oznamuje, že
SPOLEČNÝ ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
(pro MŠ Radniční, MŠ U Školky a MŠ
Wolkerova) se uskuteční
dne 9. 5. 2018 od 9, 00 do 15, 00
hodin v budově MŠ Tanvald, Radniční
540.
K zápisu přineste:
- čitelně vyplněnou a lékařem potvrzenou „Žádost o přijetí dítěte do
MŠ“
vyzvednout lze ve dnech 16. 4. – 20. 4.

Tanvaldští divadelníci vyprodali sál
Jsem velice potěšena, že soubor
E. F. Burian přilákal na premiéru své
nové detektivní hry tolik diváků, že
ještě minutu před začátkem byla fronta
k pokladně až k hlavním dveřím. Myslím
si, že to čekání za to divákům stálo a
divadelníci se jim odměnili zajímavým
představením. Nutno připomenout, že
hlavní představitel byl na jevišti ve větší
roli poprvé a celé představení táhl,
aniž by měl možnost si chvíli oddychnout mimo jeviště. Přesto se svého
úkolu zhostil na výbornou a stejně tak
i všichni ostatní. Režisér Vlastimil
Hozda odvedl precizní práci, za což mu
patří veliký dík.
Vlaďka Koďousková
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Foto Vlaďka Koďousková

v některých z mateřských škol Tanvald,
nebo stáhnout na webových stránkách
MŠ: mstanvald-radnicni.estranky.cz
mstanvalduskolky.estranky.cz
mswolkerova.estranky.cz
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného
zástupce
- cizí státní příslušník doklad o povolení k pobytu.
Upozornění: od 1. 9. 2017 je předškolní
vzdělávání povinné pro děti od 5 let
věku (§ 34 odst. 1 školského zákona).
INZERCE
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Kultura, informace

Pozvánka na 3. koncert THJ 2018 – Pocta Jaroslavu Seifertovi
Hudbymilovné publikum zveme
v pátek 11.května mimořádně do
Jiřetína p. B. do Schovánkovy vily,
jejíž sál je přívětivější k pořadům
komorního typu.
Domnívám se, že rozepisovat se
o Jaroslavu Seifertovi (1901 – 1986)
by bylo nošení dříví do lesa. Tento
jediný český nositel Nobelovy ceny za
literaturu se dotýkal, a vždy se bude
dotýkat snad každého z nás. Jeho
průzračná čeština zazní v podání
Valérie Zawadské, jejíž nepřehlédnutelný sametový hlas dobře známe.
Nadabovala téměř 400 postav ztvárněných slavnými herečkami, jako jsou
Sophia Loren, Claudia Cardinale,
Annie
Girardot
nebo
Catherine
Deneuve. Sama hrála v 25 filmech
(např. Četnické humoresky, Jezerní
královna, Rozpuštěný a vypuštěný).
V současnosti se věnuje divadlu, filmu,
audioknihám a především dabingu.
Moravské klavírní trio má sice klasické složení (housle – Jiří Jahoda,
violoncello – Miroslav Zicha a klavír

– Jana Ryšánková) a jeho klasický
triový repertoár je široký (25 celovečerních recitalů), ale zcela netradičně
spolupracuje i s jinými umělci. Díky
mimořádné šíři operního a písňového
repertoáru (přes 200 skladeb ve vlastních úpravách) je Moravské klavírní trio
oblíbeným partnerem např. operních
pěvců mezinárodního rénomé (např.
Eva Urbanová, Štefan Margita a další),
ale i četných instrumentalistů.
Počtem nastudovaných skladeb se
Moravské klavírní trio řadí k souborům s nejrozsáhlejším repertoárem
v Evropě.
Pozoruhodné jsou transcripce skladeb, které byly původně psané třeba pro
orchestr. V jejich repertoáru najdeme
mnoho známých melodií z oper, operet,
baletů, muzikálů, nechybí lidové písně
ani duchovní hudba.
Na programu najdeme i výběr
z Dvořákových Slovanských tanců,
které jsme nedávno slyšeli v původní
verzi pro čtyřruční klavír v podání Ivana
a Lukáše Klánských. Orchestrální

podobu, tedy druhou verzi, zná v této
zemi – a nejen v ní - snad každý. Ale
třetí verzi v podání klavírního tria si je

budeme moci poprvé vychutnat až na
našem třetím koncertě. Libuše Vedralová

Moravské klavírní trio

Pozvánka na 4. koncert THJ 2018 – Pocta Václavu Talichovi
v pátek 18. 5. v 19 hodin

Miroslav Vilímec - housle

Není náhoda, že bude tento
koncert v roce 100. výročí založení
Československa zasvěcený právě dirigentu Václavu Talichovi (1883 – 1961).
Byl prvním dirigentem, který s Českou
filharmonií pracoval soustavně a
s vysokými cíli. Výsledky Talichovy

práce s ČF se nejprve projevily doma,
ale už brzy přišly první zahraniční
úspěchy. Talich byl srovnáván s největšími světovými dirigenty, např. s A.
Toscaninim. Orchestr a jeho dirigent
byli jakýmisi hudebními velvyslanci
Československa. V. Talich se velmi
zasloužil o uvádění české hudby
v zahraničí, což považoval za samozřejmost. Ale hloubka a důkladnost,
s kterou se jí věnoval, vůbec samozřejmé nebyly.
Komorní orchestr Harmonia Praga
se skládá ze členů předních pražských
orchestrů. Uměleckým vedoucím je
houslista Miroslav Vilímec, dlouholetý
koncertní mistr České filharmonie. Často vystupuje i jako sólista,
např. s ČF, Orchestrem FOK, se
Symfonickým orchestrem Českého
rozhlasu a s mnoha dalšími.
Miroslav Vilímec je zaníceným objevovatelem méně uváděných skladeb.
S ČF např. provedl za řízení šéfdirigenta Václava Neumanna a za osobní
účasti Rafaela Kubelíka Houslový
koncert č. 4 B dur Jana Kubelíka.
Harmonia Praga vystoupí na THJ
pod vedením prominentního polského
dirigenta Bartosze Zurakowskeho,

Máj, lásky čas na Radiu Contact!
Měsíc všech zamilovaných odstartuje na Radiu Contact májová soutěž
o romantickou večeři s miláčkem
v libereckém Clarion Grand Hotelu
Zlatý Lev. Vaší mamince pak můžete
k Svátku matek popřát luxusním
pobytem v hotelu Aquapark Špindl ve
Špindlerově Mlýně a písničkou na přání
s milým vzkazem přímo ve vysílání…v květnu také otevřeme společně
Máchovo jezero a i na Turnovských
řemeslných
trzích
se
potkáte
s Tykadlem RCL.

který je pravidelným hostem významných symfonických těles po celém
světě. Kritika se o něm vyjadřuje jako
o mágovi orchestru, o dirigentovi, co
žije a dýchá hudbou. Jeho schopnost
vyprávět prostřednictvím hudby přináší
radost z poslechu, atribut, který nejvíc
láká posluchače k návštěvám koncertů.
Polská klavíristka Anna Miernik patří
k nejvýraznějším umělcům mladé
generace v Polsku. Své interpretační

umění představila již v 35 zemích
pěti kontinentů ve světových prestižních sálech. Její repertoár zahrnuje
v hojném počtu díla polských autorů.
Interpretační záběr Anny Miernik je
však široký, reprezentuje odkaz rozdílných epoch, žánrů a stylů. Fascinuje
ji svět moderní hudby, mnohé skladby
zazněly díky ní ve světové premiéře,
některé z nich jsou Anně věnovány.
Libuše Vedralová

Harmonia Praga – komorní orchestr

INZERCE

Našemu českému hokejovému týmu
zafanděte na Mistrovství světa! RCL
pro Vás připravuje kompletní infoservis.
Sledují s Vámi i Velkou cenu Formule 1
a další...
Na FM 101,4 můžete tradičně vyrazit
na zajímavá místa v májových Tipech
na výlet a naučíte se spoustu nových
receptů pro inspiraci do jarní kuchyně.
Další info se dozvíte z vysílání, na
webu www.rcl.cz nebo na Facebooku.
Krásné jaro a květen plný lásky Vám
přeje Radio Contact.
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Krimi, školství , informace

Došlo do redakce...

Krimi okénko

Městská policie: 725 095 123, 483 394 575
Policie ČR: 158
Okradli záchranáře
V noci z 5. na 6. dubna zatím neznámý
pachatel vykradl ve Větrné ulici osobní
vůz VW Passat šedé barvy. Z vozidla zcizil gola sadu, dva flashdisky
a zdravotnickou brašnu s kompletním
vybavením, celková škoda 25 tisíc.
Co je na tom ale nejhorší, je fakt, že
automobil patří tanvaldskému členu
IZS. Skoro bych takovému zloději
přál, aby v okamžiku, kdy se mu stane
nějaká nehoda, k němu přijel záchranář, který teprve na místě zjistí, že mu
ukradli životně důležité pomůcky. A to
už taková sranda není. Jestli někdo
v inkriminovanou noc spatřil podezřelou osobu ve Větrné ulici, kterak obhlíží
vozidla, anebo mu kdosi nabízel gola
nářadí či zdravotnické potřeby, nechť
informuje tanvaldské oddělení PČR. Že
by se snad v pachateli hnulo svědomí
a brašnu s vybavením vrátil, to bych se
totiž hodně divil. Ale nic není nemožné.
Vandal se popral s výlohou
Zda byl neznámý vandal pod parou
nebo nebyl spokojen s kurzem české
koruny, těžko říci, ovšem po jeho řádění
zůstala v Krkonošské ulici rozbitá
výloha u směnárny. Škoda činí přes
6 tisíc korun. Neviděli jste v poslední
době náhodou někoho pořezaného?
Náruživý kuřák dojel k hasičům
Pro běžný dopravní přestupek zastavila
hlídka PČR vozidlo přímo u hasičské
zbrojnice. Hasič to naštěstí nebyl, ale
i tak byli policisté překvapeni, když se
jim z otevřených dveří linula „vůně“
marihuany. Samozřejmě dali řidiči
test na drogy a podle očekávání byl
pozitivní. Ve vozidle navíc našli další
marjánku. Chlapík měl štěstí, že se
jednalo o množství „menší než malé,“
takže droga mu byla bez náhrady
zabavena a bude se zpovídat „pouze“
z dopravního přestupku. A není vyloučeno, že si od řidičáku na chvíli odpočine. Koneckonců, pohyb po vlastních
nohou je zdravý. A taky přitom zpra-

vidla nemůžete v rauši někoho srazit,
i když...
Neotvírat, neotvírat, neotvírat!
A malé upozornění od Policie ČR.
Začalo jaro, dorazilo k nám pěkné
počasí a na severu republiky se
roztrhl pytel se všelijakými podezřelými pokoutními prodejci a vykuky.
Je jen otázkou času, kdy se objeví
i v Tanvaldu. Zejména pro seniory
v tomto případě platí neotvírat, nepouštět do bytu neznámé osoby, nenechat
se nalákat na supervýhodné nabídky.
A protože v Tanvaldě platí vyhláška
o zákazu podomního prodeje, můžete
na podobné výtečníky okamžitě volat
strážníky městské policie na výše uvedených číslech.
Pět se vrátilo domů, šestý je v útulku
Celkem šest psích tuláčků našli městští
strážníci na území Tanvaldu od začátku
roku. U pěti z nich se záhy podařilo
zjistit majitele, takže se v pořádku vrátili
domů. Ovšem poslední takové štěstí
neměl. Našel se 3. dubna v Horním
Tanvaldu a z pořízené fotografie je
zřejmé, že se jedná o křížence černé
barvy, kratších nohou a hladké srsti.
Pejsek se v současné době nachází
v útulku Dášenka v Lučanech, kde si
ho jeho páníček může vyzvednout.
-vho-
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Reakce na článek starosty města
v dubnovém vydání k otázce geotermální elektrárny v Tanvaldě.
My, tzv. „jednotlivci“ reagujeme:
Reagujeme na článek pana starosty
VL. Vyhnálka z 18. 3. 2018 s cílem
upřesnit některá fakta.
Zabránit stavbě GTE v Tanvaldě
nevnímáme jako politický boj, ale jako
službu veřejnosti.
Ne na základě emocí, ale na základě
faktů, které jsme získali z praktických
zkušeností s těmito typy staveb
v Evropě a USA, jak jsou prezentovány
v odborných publikacích. A tyto zkušenosti zatím nikde nejsou pozitivní.
A žádný experiment tohoto typu nebyl
realizován v centru města.
Tito tzv.“ jednotlivci“ reagovali na
veřejné projednávání řízení „ posouzení vlivu stavby GTE na ŽP/ EIA/“
sepsáním petice, kterou podepsalo
2116 občanů, z toho 1402 obyvatel

Tanvaldu.
Tuto petici doručili 15. 4. 2014 na
MěU Tanvald a prosadili ono veřejné
zasedání zastupitelstva města v městském kině dne 30. 4. 2014, na kterém
mnoho občanů z řad veřejnosti vyslovilo obavy z realizace projektu.
Zastupitelstvo následně výstavbu
GTE odmítlo.
Z obavy z dalších aktivit ENTERGEA
a ze zahájení územního řízení stavebním úřadem v Tanvaldě tito „ jednotlivci“ vyvolali svolání veřejného ústního
jednání v městském kině.
ENTERGEO pokračovalo a pokračuje v prosazování svého záměru
a Stavební úřad města Tanvaldu v souladu s právními předpisy vydal kladné
rozhodnutí o umístění stavby.
Proto tito „ jednotlivci“ zajistili se souhlasem p. starosty právní zastoupení
města.
Veřejný zájem podpořený peticí více
než 2 tisíc obyvatel není, jak tvrdí pan
starosta v závěru svého článku, „tvrzení a přání jednotlivců“.
Je to občanská aktivita lidí, kterým
není lhostejná budoucnost města, ve
kterém žijí. Zastupitelská demokracie
není dementována názorem opozice,
protože i ta prezentuje část voličů.
A skutečnou ukázkou demokracie je
spolupráce Radnice se všemi obyvateli, tedy i s opozicí.
Mgr. Věra Anderová
Mgr. Eva Mojšová
Věra a Jaroslav Mikšovi
Ing. Jan Palme

Hledá se majitel tohoto pejska

Mezinárodní jazykové
zkoušky na Gymnáziu Tanvald
Mezinárodní jazykové zkoušky se
v poslední době staly ambicí mnoha
studentů středních škol, zejména gymnázií, a to z několika důvodů:
- na některých školách mohou nahradit
profilovou část maturitní zkoušky
- zvyšují šance k přijetí na vysokou
školu díky získaným kreditům
- usnadňují získat grant ke studiu
v zahraničí
- je snazší nalézt vysněné zaměstnání
v ČR i v zahraničí a dosáhnout v něm
profesních úspěchů.
Na gymnáziu v Tanvaldě se
podařilo získat tento certifikát v angličtině (úroveň B2) už 6 studentům,
což je 100% úspěšnost - v každém
z posledních třech školních let se ke

Upozornění občana
Včera jsem šel odpoledne asi v půl
třetí domů a u nás, jak je samoobsluha
a podchod, tak bylo asi 12 dětí ve
věku 8-13 let. Když jsem procházel,
tak jeden chlapec zakřičel, že jsem
ho uhodil. Šel jsem dál domů, ale vím
o tom, že kdyby děti zavolaly policii,
jedno druhému by potvrdilo alibi, bylo
jich hodně a já nevím, zda by mně
někdo věřil, že si to vymyslely. Opravdu
se mi zdá, že mladým někdo poradil
a to hodně dobře a oni to zkouší.

zkoušce přihlásili 2 studenti. Výsledek
zkoušky má širší rozsah podle počtu
dosažených bodů, takže je možné
získat i úroveň C1 - to se podařilo 2 ze
zmíněných 6 studentů. Je nutné zmínit,
že současná úroveň státní maturitní
zkoušky je B1.
Vzhledem k tomu, že k přípravě na
zkoušku není veden žádný jazykový
kurz ani nejsou nijak navýšeny hodiny
výuky angličtiny pro studenty-kandidáty, je pro Gymnázium Tanvald určitě
dobrou vizitkou skutečnost, že pouze
v rámci běžné jazykové výuky se ti
pilní a ctižádostiví dostanou na jazykovou úroveň mezinárodně uznávanou
a využitelnou.
Mgr. Zora Pavlištová

SETKÁNÍ SE STAROSTOU
STAROSTA MĚSTA TANVALDU
Mgr. Vladimír Vyhnálek
zve veřejnost
Pokud Vás zajímá aktuální dění ve městě, chcete se na cokoliv zeptat,
máte nápady a podněty, o které se chcete podělit nebo se dozvědět
o probíhajících či plánovaných akcích, pak jste srdečně zváni:
Č. Šumburk		

Sokolovna

středa

2. 5. 2018

Sídliště Výšina

Scolarest

čtvrtek

3. 5. 2018

Šumburk n/D		

Hasičárna

středa

9. 5. 2018

Žďár			

U Hanzlíčků

čtvrtek

10. 5. 2018

Horní Tanvald		

U Dubu		

středa

16. 5. 2018

Setkání začínají vždy v 18:00
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Školství

Happy Kids na sportovce
Happy Kids = „šťastné děti“ jsme
měli možnost spatřit v týdnu od 8.
do 14. dubna v cirkusovém stanu
na tanvaldské Výšině. Vedení školy
a učitelé ze sportovky se rozhodli, že
místo tradiční školní akademie zkusí
do Tanvaldu pozvat cirkus Happy
Kids, který již navštívil okolní školy ve
Velkých Hamrech a Plavech a sklidil
tam obrovský úspěch u dětí, rodičů
i pedagogů. Propagace, organizace,
shánění sponzorů, logistika, rozdělení
do skupin, informovanost dětí, rodičů,
to vše bylo nutné uskutečnit před
příjezdem cirkusu. A pak už nastal
koloběh tréninků, zkoušení, líčení,
týmové práce. Trenéři cirkusu s dětmi
po 2 dny trénovali a výsledek byl
neuvěřitelný. Finální vystoupení mělo
obrovský úspěch. Většina dětí i rodičů
odcházela z cirkusového stanu nadšená a dojatá. I přesto, že to obnášelo
nějaké finanční prostředky pro rodiče,
úsilí dětí, rodičů při stavění a bourání
stanu, pedagogů, tak věříme, že to
stálo za to. Nikdy se člověk nezavděčí
úplně všem, každý má jiný vkus a jiný
názor, ale velká většina přítomných si
cirkus maximálně užila a pochvalovala,
ať už jako aktéři, nebo jako diváci.

Závěrem patří veliké poděkování paní
ředitelce, která si celou akci vzala za
svou a vše pečlivě nachystala, dále
pak sponzorům, jež finančně podpořili
projekt cirkusu Happy Kids, děkujeme
dětem, trenérům, učitelům, rodičům
za píli, čas a nadšení. „Cirkuse Happy
Kids“…. velmi Ti děkujeme, opravdu
jsme si to moc užili. AHÓÓÓJ a zase
někdy v Tanvaldě na viděnou.
Jana Tůmová

Děkujeme sponzorům
cirkusu
Happy Kids za finanční podporu:
Autocentrum Tůma s. r. o., Autoškola
Fischera s. r. o., Bisová Michaela –
Tanvald, Compass Group, spol. s. r.
o. – Scolarest s. r. o., Detoa Albrechtice
s. r. o. + senátor J. Zeman, Feel s. r.
o., Havex – auto s. r. o., Margitex –
Margita Kubáčková, M&M Pohřební
služba Tanvald, Město Tanvald,
Nábytek Arnoštová, NPS Group s.
r. o., Putzteufel.cz s. r. o., úklidový
servis, Teneo 3000 s. r. o., Teplárenství
Tanvald s. r. o., SK mobil – Šárka
Šimková, Václav Černý – Tanvald,
Vlastimil Kubů – Tanvald, Zestano – p.
Miroslav Bachtík

Jak studenti gymnázia
k novým klávesám přišli
Na naší škole mají studenti hudební
výchovu a někteří zájemci ještě dobrovolně navštěvují sborový zpěv. Školní
sbor vystupuje na akcích školy i města.
Vzpomeňme např. na Vánoční svařák,
Cimrmana, školní akademii a mnohé
jiné.
Vloni jsem na nějaké školní akci
viděla tři naše studenty s vlastním
vystoupením, klobouk na peníze
u nohou. Tak mě to zarazilo a šla jsem
blíže. Na ceduli měli napsáno: „Na nové
klávesy“. Nezbylo, než pár mincí přihodit. Studenti takto vybrali přes 2 000
Kč. Na nový nástroj to ale nestačilo.
Klávesy Casio, které škola má, jsou

z roku 1993 a nestačí už parametry
ani kvalitou. Škola nedávno přispěla
z peněz na školní pomůcky na novou
kytaru. Tam tedy už zdroje nebyly.
Vozit na zkoušky a vystoupení své
vlastní hudební nástroje jde v případě
malé flétny, ale u kláves je to problém.
Obrátili jsme se na městské zastupitelstvo. Radní nezklamali. Přidali jsme
peněžní dar města, částku 8 000 Kč
ke 2 000 Kč, které vybrali studenti,
a mohlo se nakupovat.
Tak studenti gymnázia k novým klávesám přišli. Děkujeme.
RNDr. Jarmila Moravcová, Gymnázium
a Obchodní akademie Tanvald

Zápis na ZŠ Sportovní
V úterý 3. dubna 2018 proběhl na ZŠ
Sportovní zápis do 1. ročníků pro školní
rok 2018/19.
Zápisu
předcházely
návštěvy
předškoláčků z MŠ Radniční a z MŠ
U Školky, během nichž se děti blíže
seznámily s prostředím školy, setkaly
se zde se svými kamarády a také si
vyzkoušely některé aktivity s žáky 1.
ročníků.
K zápisu se dostavilo 39 budoucích
prvňáčků doprovázených svými rodiči.
Kromě dovedností potřebných k zahá-

jení povinné školní docházky si mohli
vyzkoušet zpívání v učebně hudební
výchovy, programy na interaktivní tabuli
a trochu si zaskotačit v tělocvičně.
Pro rodiče prvňáčků i pro ně samotné
to byl jistě významný den, kdy pomalu
začíná v jejich dětství nová etapa už
ne jenom hraní, ale i určité povinnosti.
Ze školy odcházeli nejen s malým
dárečkem, ale i plni dojmů a zážitků. 5
měsíců uteče jako voda a 1. září 2018
se na ně už všichni těšíme.
Vedení školy

Foto Antonín Bělonožník

Prvňáčci přijati
Zápis do prvních tříd Masarykovy
ZŠ a OA v Tanvaldě se konal v úterý
3. dubna 2018 a to jak v budově čp.
416, tak na odloučeném pracovišti na
Šumburku. Přijato bylo celkem 25 dětí,
z toho 11 na pracovišti Školní 416 a 14
na Šumburku.
Rodiče a budoucí žáci Masarykovy

školy byli během přijímacího řízení
seznámeni se školním vzdělávacím
plánem, s progresivními metodami
výuky a s prvky Monstessori na pracovišti šumburské školy. Děti obdržely
pamětní zápisový list a dárky, které
zhotovili jejich budoucí spolužáci.

Foto Antonín Bělonožník

Mgr. Jana Prokešová, ředitelka školy

Foto Antonín Bělonožník

Zpravodajství z mateřských škol
Koncem března byly všechny třídy
a budovy škol velikonočně vyzdobeny
a v MŠ U Školky a MŠ Radniční paní
učitelky připravily odpolední velikonoční dílny. Rodiče s dětmi si společně
vyrobili velikonoční dekorace, kterou si
odnesli domů. Dětem z MŠ Wolkerova
paní učitelky připravily Putování za
velikonočním zajíčkem, které skončilo
sladkou velikonoční odměnou.
Třída Koťat a Alíků z MŠ U Školky
využila keramickou dílnu ve SVČ na
Šumburku. Pod vedením D. Humlové a
L. Kadeřábkové děti vyráběly dárek pro
maminky.
Každé úterý jezdí přihlášené děti ze
všech mateřských škol do plaveckého
bazénu v Jablonci nad Nisou a každý
čtvrtek využívají novou tělocvičnu ZŠ
Masarykova, kde se předškolní chlapci

pod vedením fotbalového trenéra
Zdeňka Bryscejna učí fotbalovým
dovednostem.
V pátek 13. 4. 2018 jsme využili
nabídky ZŠ Sportovní a navštívili
s dětmi cirkusové Šapitó s přestavením
Happy Kids. Viděli jsme starší kamarády, kteří se naučili různým cirkusovým disciplínám, jako jsou například
akrobati, kouzelníci, žongléři s ohněm,
klauni a tanečníci.
My se zase koncem dubna proměňujeme za čarodějnice a čaroděje, užíváme si to v mateřských školách, kde
vyrábíme kouzelné lektvary a plníme
čarodějnické disciplíny.
Ve školkách prostě není nuda a už se
těšíme na nové akce s dětmi.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Tanvald
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 07. 03. 2018
*RM neschvaluje zřízení věcného břemene
ve prospěch GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská
940/46, Klíše, Ústí nad Labem a neuděluje právo provést stavbu podle předloženého návrhu
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 77001000801_2/BVB týkající se
stavby plynárenského zařízení „REKO SKAO
Tanvald, číslo stavby: 7700100080 (anodové uzemnění) na části pozemkových parcel
č. 781/1, č. 786/5, č. 1867/1 v katastrálním území Tanvald.
*RM rozhodla poskytnout finanční dar ve výši
2.500 Kč panu Soldátovi, vedoucímu družstva
fotbalistů z Tanvaldu, na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva na 21. ročníku fotbalového halového turnaje, který se uskuteční 24.
března 2018 v partnerském městě Wittichenau,
a finanční prostředky uvolnit z rozpočtové kapitoly Výdaje na spolupráci s partnerskými
obcemi.
*RM schvaluje:
1) poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města ve výši 10.000 Kč spolku A-TOM 2101 Zálesák a rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 16/2018:
2) Darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého

daru č. 23/2018 mezi městem Tanvald a spolkem A-TOM 2101 Zálesák dle předloženého
návrhu.
*RM rozhodla schválit Dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě č. 16/2013 uzavřené mezi městem
Tanvald a společností DIMATEX CS, spol.
s r.o., IČ: 43224245, se sídlem Stará 24, 463
03 Stráž nad Nisou na pronájem pozemků za
účelem umístění kontejnerů na použitý a nepotřebný textil dle předloženého návrhu.
*RM povoluje v souladu s ustanovením § 23
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z nejvyššího počtu dětí
pro školní rok 2018/2019 následovně:
MŠ Wolkerova 378, Tanvald, část Šumburk nad
Desnou 			
25 dětí
MŠ Radniční 540, Tanvald
68 dětí
MŠ U Školky 579, Tanvald
75 dětí
*RM bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Tanvald, U Školky 579 o místu,
termínu a době pro podání žádostí o přijetí
dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2018/2019.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 21. 03. 2018
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 19/2018:
BĚŽNÉ Výdaje
Odbor ekonomick členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldska		
+ 44.814 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA			
		
- 44.814 Kč
*RM schvaluje v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění, roční
účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok
2017:
1) Mateřské školy Tanvald, U Školky 579,
příspěvková organizace – zisk 116.415,16 Kč
2) Základní školy Tanvald, Sportovní 576,
příspěvková organizace – zisk 58.631,42 Kč
3) Masarykovy základní školy a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace – zisk 114.418,12 Kč
4) Střediska volného času Tanvald, příspěvková
organizace – zisk 152.977,05 Kč
5) Základní umělecké školy Tanvald, Nemocniční 339, příspěvková organizace – nula.
arozhodla:
1/ schválit příspěvkové organizaci Mateřská
škola Tanvald, U Školky 579 příděl hospodářského výsledku v plné výši do rezervního fondu
organizace
2/ schválit příspěvkové organizaci Masarykova
základní škola a Obchodní akademie Tanvald,
Školní 416 příděl hospodářského výsledku
v plné výši do rezervního fondu organizace
3/ schválit příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald, Sportovní 576 rozdělení hospodářského výsledku do fondů organizace takto:
rezervní fond			
11.726,42 Kč
fond odměn			
46.905,00 Kč
4/ schválit příspěvkové organizaci Středisko
volného času Tanvald rozdělení hospodářského
výsledku do fondů organizace takto:
rezervní fond			
122.977,05 Kč
fond odměn			
30.000,00 Kč
*RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 01/2018 na vypracování projektové dokumentace na projekt
„Realizace energetických úspor v objektu radnice č. p. 359, Tanvald“ mezi Ing. Lukášem Michkem, IČ: 76550982, Poštovní 615, 468 61 Desná a městem Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM projednala žádost pana F. K. a zprávu ekonomického odboru, a rozhodla náhradu škody
ve výši 8.297 Kč, která vznikla panu F. K. jízdou
po místní komunikaci, neuhradit.
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na
pořízení laviček podél komunikace v ulici Pod
Špičákem a provést rozpočtové opatření č.

Tanvaldský zpravodaj

6

17/2018:
BĚŽNÉ Výdaje
Odbor ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ		
+ 25.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA			
- 25.000 Kč
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na
program EFEKT 2018 a provést rozpočtové
opatření č. 18/2018:
KAPITÁLOVÉ Výdaje
rekonstrukce VO – program EFEKT 2018		
44.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA			
- 44.000 Kč
*RM jako zřizovatel Základní školy Tanvald,
Sportovní 576, Tanvald schvaluje podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018:
Název oblasti podpory: Školství a mládež.
Číslo a název programu: 4.1. Program volnočasových aktivit.
Název projektu: Materiální vybavení pro pohybové hry 1.- 5. třídy.
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na
opravu informačního panelu a provést rozpočtové opatření č. 20/2018:
BĚŽNÉ Výdaje
Odbor rozvoje a komunálních věcí		
+ 46.213 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA			
- 46.213 Kč
*RM:
1/ schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši
10.000 Kč SDH Tanvald Šumburk a rozhodla
provést rozpočtové opatření č. 22/2018:
2/ schvaluje uzavření darovací smlouvy
č. 24/2018 mezi městem Tanvald a SDH Tanvald Šumburk dle předloženého návrhu;
3/ schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši
10.000 Kč SDH Horní Tanvald a rozhodla provést rozpočtové opatření č.21/2018:
4/ schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 25/2018
mezi městem Tanvald a SDH Horní Tanvald
dle předloženého návrhu.
*RM doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Tanvald
č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích ve městě
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů dle
předloženého návrhu.
*RM vydává Statut soutěže HAF – Humor
v amatérském filmu 2018 dle předloženého návrhu
*RM souhlasí s pokácením 1 ks javoru nacházejícího za garážemi u vlakového nádraží
v Desné, na pozemkové parcele č. 1459/1 v k.ú.
Tanvald, dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude použito pro po-

třeby města nebo prodáno dle platného ceníku.
*RM souhlasí s pokácením 1 ks lípy nacházející
se v ulici Popelnická, na pozemkové parcele č.
2599/1 v k.ú. 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 5 ks borovic, 3 ks
smrků a 1 modřínu nacházejících se v okolí stadionu, na pozemkové parcele č. 375/99 v k.ú.
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 23 ks bříz a jív nacházejících se na sjezdovce na Výšině, na pozemkových parcelách č 361/8 a 375/104 v k.ú.
Tanvald, dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že pokácení uvedených dřevin
provede provozovatel sjezdovky TJ Tanvald z.s.
a dřevní hmotu si ponechá pro vlastní potřebu.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit pro účely projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Podnět k pořízení změny
Územního plánu Tanvald, a to v rozsahu prověření vymezení koridoru pro umístění sjezdové
tratě a lanovky včetně odstavné plochy v místě
bývalé skládky, vše na jižním svahu Špičáku.
*RM projednala předloženou studii „Revitalizace fontány v Krkonošské ulici v Tanvaldu“

zpracovanou Architektonickým ateliérem Hilpert
a ukládá odboru rozvoje a KV zajistit novou
studii, která by zahrnovala i bezpečnostní prvek
zabraňující vandalismu.
*RM bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků města Tanvald k 31.
12. 2017.
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva
města dne 25. 04. 2018 s tím, že může být dle
potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti rady města
3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva
města
4. Informace o činnosti společností s majetkovou účastí města
5. Schválení účetní závěrky za rok 2017
6. Schválení závěrečného účtu za rok 2017
7. Majetkoprávní záležitosti
8. Využití jižního svahu Špičáku pro účely umístění sjezdové tratě a lanovky
9. Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky
města Tanvald č. 1/2018, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích ve městě a vymezují prostory pro volné
pobíhání psů
10. Náměty, připomínky, diskuze
11. Závěr

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 04. 04. 2018
*RM vydává záměr na pronájem nebytových
prostor v 1. NP budovy č. p. 596, ulice Husova,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou panu PhDr.
Františku Schierovi za účelem provozování
mléčného a salátového baru, kavárny a cukrárny, prodeje pečiva, grilovaných a lahůdkářských
výrobků na dobu určitou od 01. 07. 2018 do 01.
07. 2028.
*RM doporučuje zastupitelstvu města část
pozemkové parcely č. 1847/1 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) o výměře cca 270 m2
v katastrálním území Tanvald neprodávat.
*RM vydává záměr na prodej:
1/ pozemkové parcely č. 2249 (trvalý travní porost) o výměře 168 m2;
2/ pozemkové parcely č. 2250 (trvalý travní porost) o výměře 125 m2;
3/ pozemkové parcely č. 2251 (trvalý travní porost) o výměře 1973 m2;
4/ pozemkové parcely č. 2248/1 (trvalý travní
porost) o výměře 474 m2
vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou
firmě VLH Servis, s.r.o., se sídlem Bažantí 292,
Přemyšlení, Zdiby s tím, že před prodejem bude
zřízeno věcné břemeno cesty ve prospěch každého vlastníka stavební parcely č. 218, jejíž
součástí je stavba: Šumburk nad Desnou č. p.
139, rodinný dům.
*RM souhlasí se zřízením věcného břemene
cesty, a to chůze a jízdy jakýmikoli vozidly na
části pozemkových parcel č. 2248/1, č. 2250
a č. 2251 v katastrálním území Šumburk nad
Desnou ve prospěch každého vlastníka pozemku označeného jako stavební parcela č. 218,
jehož součástí je stavba: Šumburk nad Desnou
č. p. 139, rodinný dům podle předloženého návrhu za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč za
běžný metr.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
výkup pozemků za kupní cenu ve výši 85 Kč/
m2 od Nemocnice Tanvald s.r.o., se sídlem
Nemocniční 287, Tanvald za účelem narovnání
majetkoprávních vztahů:
1/ pozemkové parcely č. 2012 (ostatní plocha –
ostatní komunikace) o výměře 5 m2 v katastrálním území Tanvald, na které se nachází stavba
chodníku;
2/ pozemkové parcely č. 273/5 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) o výměře 52 m2 v katastrálním území Tanvald, na které se nachází
stavba chodníku;
3/ pozemkové parcely č. 273/6 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) o výměře 54 m2 v katastrálním území Tanvald, podle geometrického
plánu č. 1700-185/2017 ze dne 09. 06. 2017,
na které se nachází stavba chodníku; 4/ pozemkové parcely č. 273/4 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) o výměře 339 m2 katastrálním
územ Tanvald, podle geometrického plánu č.
1700-185/2017 ze dne 09. 06. 2017, na které
se nachází stavba parkoviště.
*RM doporučuje zastupitelstvu města prominout dluh ve výši 663.000 Kč vyplývající z Kup-

ní smlouvy uzavřené mezi městem Tanvald
a společností Tanvaldent s.r.o. dne 19. 08.
2013.
*RM rozhodla pronajmout bytovou jednotku
č. 29/307, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná
593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou na
dobu určitou do 31. 12. 2018.
*RM rozhodla pronajmout bytovou jednotku
č. 4/104, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná
593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou na
dobu určitou do 31. 12. 2018.
*RM schvaluje Smlouvu o dílo na servis výtahů
č. S – 0453 A mezi městem Tanvald a společností MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, 460 07
Liberec 7 v objektu DPS II. č. p. 614, ul. Vítězná
Tanvald, část Šumburk nad Desnou dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na výměnu oken v dílnách technických služeb a provést rozpočtové opatření č. 23/2018:
VÝDAJE
BĚŽNÉ Výdaje
Odbor rozvoje a komunálních věcí 		
+ 54.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA			
- 54.000 Kč
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na
nákup nového zařízení – vysokotlaký čistič
Kärcher typ HDS 10/20-4 MX a mokrosuchý
vysavač Kärcher typ NT 35/1 Ap do střediska
technických služeb a provést rozpočtové opatření č. 24/2018:
BĚŽNÉ Výdaje
Odbor rozvoje a komunálních věcí 		
+ 8.600 Kč
KAPITÁLOVÉ Výdaje
pořízení vysokotlakého čističe Kärcher typ HDS
10/20-4 MX			
116.800 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA			
- 125.400 Kč
*RM bere na vědomí výši daně z příjmu právnických osob za město a rozhodla provést rozpočtové opatření č. 25/2018:
DAŇOVÉ Příjmy				
+ 3.526.970 Kč
běžné Výdaje
Odbor ekonomický
+ 3.526.970 Kč
*RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy nacházející se na Světlé, na pozemkové parcele č.
1269/1 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 rozhodla stanovit komisi pro hodnocení
kvalifikace a nabídek veřejné zakázky „Opatření
ke snížení energetické náročnosti VO Tanvald
– EFEKT2018“ ve složení:
1/ Mgr. Antonín Bělonožník, místostarosta
města
2/ Jiří Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV
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3/ Zdeněk Havel, technik odboru rozvoje a KV
Náhradníci:
1/ Hana Preislerová, místostarostka města
2/ Ing. Jindřich Kozlovský, vedoucí odboru stavební úřad a životní prostředí
3/ Monika Brezarová, úřednice odboru rozvoje
a KV
*RM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb
zvláštního pověřence pro ochranu osobních
údajů dle ustanovení čl. 37 a násl. nařízení
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679
ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES:
- s městem Smržovka, s městem Velké Hamry,
s městysem Zásada, s obcí Albrechtice v Jiz.
horách, s obcí Jiřetín pod Bukovou, s obcí Kořenov, s obcí Janov nad Nisou, s obcí Plavy

Společenská rubrika, informace

- s příspěvkovými organizacemi Masarykova ZŠ
a OA Tanvald, ZŠ Tanvald, Sportovní, MŠ Tanvald, ZUŠ Tanvald, SVČ Tanvald, ZŠ Smržovka,
MŠ Smržovka, ZŠ Velké Hamry, MŠ Velké Hamry, ZŠ a MŠ Velké Hamry II, ZŠ Zásada, MŠ
Zásada, ZŠ a MŠ Albrechtice v Jiz. horách, ZŠ
a MŠ Kořenov, ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, ZŠ
Plavy, MŠ Plavy
- s TABYS s.r.o. Tanvald
- s Pečovatelskou službou Smržovka
*RM schvaluje Smlouvu na internetové připojení MěÚ Tanvald mezi městem Tanvald a společností O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za
Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle dle předloženého návrhu.
*RM bere na vědomí vyjádření učitelů Základní
umělecké školy Tanvald ke konkurzu na pozici
ředitele Základní umělecké školy Tanvald.

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

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D.
Vás zve na
povídání k tématu
Tanvald doby nedávno minulé s
tajemníkem Richardem Seidelem
doplněné fotografiemi míst, která
pamatujeme v jiné podobě.
Místo konání: Dům pro seniory
Šumburk nad Desnou 593, Tanvald,
- společenská místnost
Datum konání: úterý 22.5.2018
v 15:00 hod.
Srdečně zveme

POZVÁNKA

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

na 1. krajské sportovní hry seniorů
Libereckého kraje
dne 30. května 2018 od 8:30
na městském stadionu Tanvald Výšina

V květnu 2018
oslaví životní jubileum
Ladislav Tomič
Jana Vavrochová
Květa Kyselková
Vladimír Štancl
Miloslav Dufek
Hana Tischerová
Božena Jiránková
Karel Vondra
Anna Vávrová
Stanislav Vik
Jana Komárková
Jana Typltová
Božena Veselá

Vás zve na
povídání a promítání k tématu

Libuše Tomanová

Táboření v Jizerských horách
s Pepou Kunou

Jaroslava Jakoubová

Pavel Bedrník

Místo konání: V prostorách MDC
Maják, U Školky 579, Tanvald Výšina

Jaroslav Káninský

Datum konání: ve čtvrtek 3. 5.
2018 od 15:00 hod.

Miroslav Hanvald

Káva, čaj, něco sladkého,
popovídáme………

Vzpomínky na SEBU

Olga Schwabová
Jana Bambuškarová
Josef Merenda
Vlasta Duňková
Zdeněk Voldřich
Miroslav Dušek
Marie Glaserová
Daniela Strnadová

Soutěže se mohou zúčastnit 8 členné týmy
nad 60 let a nad 70 let v nejrůznějších disciplínách.
V případě nepříznivého počasí je připravena
„mokrá varianta“ disciplín ve sportovní hale v Tanvaldě.

Ladislav Berounský

Pokud se Vám nechce soutěžit, určitě přijďte
fandit a podpořit své známé!
Dotazy na e-mail: ddmtnv@iol.cz

NOC KOSTELŮ 2018

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

Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald

Kostel sv. Františka z Assisi Šumburk nad Desnou - Tanvald
25. května 2018 od 18,00 do 20,00 hodin
Motto: Zůstávali přes noc v blízkosti
Božího domu.
Noc kostelů je pozváním pro každého, aby bez zábran vstoupil do křesťanských chrámů, kostelů a modliteben
a mohl obdivovat jejich duchovní a
umělecké bohatství. Je kostel v noci
jiný než ve dne?

Výstava
„Vzpomínky
na
SEBU“ bude probíhat ve výstavním
sále Městské knihovny Tanvald od 9.
do 29. května 2018. Vernisáž výstavy
se koná 9. května v 15 hodin Přijďte si
zavzpomínat, jste srdečně zváni! -red-

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

Můžete se o tom přesvědčit v našem
kostele.
Srdečně vás zveme, přijďte poznat
atmosféru v našem kostele doplněnou varhanní hudbou, zpěvem
a slovem.
Více informací naleznete na
www.nockostelů.cz

INZERCE

Pronajmu
2

nebytové prostory - kancelář cca 50m,
lukrativní místo v centru Tanvaldu vedle
ordinace nosní - krční v 1. poschodí.
Celý den slunce.
Volné od 1. 7. 2018
Tel.: 773 109 187

Květnové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz
12. 5. oslava Svátku matek – setkání maminek v centru
– průběžně po 18:00 hod.
15. 5. Den rodin – setkání rodin v centru a na přilehlé zahradě
– průběžně po 16:00 hod.
CESTA LESEM POHÁDEK – 3. června v areálu autokempu
– hledáme DOBROVOLNÍKY – hlaste se na tel. 734 754 654
letní příměstské tábory v Majáku:
16. – 20. 7. Světem křížem krážem
23. – 27. 7. Harry Potter
30. 7. – 3. 8. Letní olympiáda
6. – 10. 8. – Safari
13. – 17. 8. – Tradice a řemesla
každá středa 9:00 – 12:00 hod.
hravá a tvořivá dopoledne pro předškoláky (2-4 let, bez rodičů)
- informace L. Harcubová, tel: 607 916 131
nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel.: 774 825 085
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Kultura, informace

Městská knihovna Tanvald
*„Noc s Andersenem“ proběhla v naší knihovně ve dnech 23. 3. - 24. 3. 2018.
V naší knihovně se sešlo 12 dětí a 2 knihovnice. Letošní noc byla věnována
Josefu Čapkovi a jeho knize Povídání o pejskovi a kočičce.
Hned na začátku večera nechyběla pizza, aby soutěžící nabrali energii. Pak
si trošku odpočinuli při vyrábění pejska a kočičky z papíru. Vzápětí se děti
samotné proměnily v pejsky a kočičky a začalo se soutěžit. A tak zašívaly díry,
stejně jako kočička, jen místo děšťovky použily nitě. Když se následně uvelebily
v dětské části, pozorně poslouchaly o tom, jak kočička a pejsek pekli dort. Jako
mávnutím proutku se z nich stali kuchaři. Oblékli zástěry, vzali do ruky misky
s vařečkami a již vybíhali a hledali ty správné ingredience, které do dortu patří. Po krátké přestávce pátraly děti po uschovaných maketách prádla po celé
knihovně a věšely je na šňůry, stejně jako se pejsek a kočička sušili po umytí
podlahy. Nakonec si namáhaly hlavičky nad úkoly schovanými v kapsičkách již
suchého prádla. Na závěr dostaly děti drobné dárky (knížku, sladkost, medaili,
svítící tlapku a pohled). A už se šlo honem spát, protože druhý den nás čekal
tajný výlet. Ve tři čtvrtě na jednu již celá knihovna chrupala a my se jen bály,
jak je ráno vytáhneme ze spacáků. Nikoho jsme však budit nemusely, děti byly
vzhůru již před sedmou.
Po dobré snídani od maminek, s batůžky na zádech, jsme vyrazili na slíbený
tajný výlet. Cesta rychle ubíhala a než jsme se nadáli, stáli jsme přede dveřmi
Archy (Centra pro zvířata v nouzi) v Liberci. Zde na nás čekala paní vedoucí
Mgr. Lenka Čápová, která měla pro nás připravenu besedu „Máme rádi zvířata“. Všichni jsme se usadili v hliněném kruhovém domku, kde jsme se nejprve
nasvačili a pak už jsme poslouchali a diskutovali na téma správného chování
ke zvířatům nejen domácím. Dalším bodem programu byla prohlídka celého
centra. Jedna část funguje jako záchranná stanice pro volně žijící zvířata. Zde
jsme procházeli mezi voliérami a seznámili jsme se s pohnutými osudy jejich
obyvatel. Druhá část slouží samotnému útulku. Prohlédli jsme si kotce se psy
a kočkami a celé zázemí útulku. Na závěr nám svěřili 5 psů a my se vydali na
procházku. Asi 20 minutové venčení proběhlo v poměrně svižném tempu po
cestičkách v lese. Děti byly pravda trošku zablácené, ale jejich rozesmáté obličeje a dobrá nálada nám vydržely po celou cestu zpět do knihovny.
Chtěli bychom poděkovat vedení města Tanvaldu za finanční příspěvek na konání celé akce, maminkám za výborné buchty ke snídani a svačině a pomocnici
Katce za vymyšlení výtvarné dílničky.

Foto Valentina Scheibe

Fotky z této akce si budete moci prohlédnout ve fotogalerii na našich internetových stránkách https://www.tanvald.cz/kulturaasport/mestskaknihovnatanvald/
*„Karel IV. a jeho dětství“ – čtvrťáci spolu s paní učitelkou ze ZŠ Zásada se
ocitli ve středověku. Při prezentaci se dozvěděli střípky z dětství a dospívání
Karla IV., jaký byl život na hradech (vybavení, oblékání, hygiena....). Soutěžili,
ochutnali typické středověké jídlo a hádali, z čeho je uvařeno. Na závěr se
proměnili v hradní písaře a vyzkoušeli si psaní brkem a kreslili iluminace. Fotky
z této akce si budete moci prohlédnout ve fotogalerii na našich internetových
stránkách https://www.tanvald.cz/kulturaasport/mestskaknihovnatanvald/
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Středisko volného času Tanvald
Akce SVČ Tanvald v květnu 2018:
Ve středu 16. 5. pořádáme pro mateřské školy tradiční „Putování jarní přírodou“. Na děti čeká procházka plná zábavných úkolů a her. V cíli dostanou
malou odměnu. Akce se koná za příznivého počasí.
V úterý 29. 5. od 16:30 se koná v kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě
„Závěrečná akademie“ Střediska volného času Tanvald. S ukázkou toho, co
se v tomto školním roce naučily, vystoupí děti z kroužku drumbenů, z kroužku
divadelního a tanečních kroužků. Ve foyer kina bude prodejní výstavka keramických výrobků. Vstupné je dobrovolné.
Srdečně zveme rodiče a všechny příznivce SVČ Tanvald!
Léto se rychle blíží a my jsme pro děti navštěvující školu připravili příměstské
a pobytové tábory:
2. - 13. 7. příměstský turistický tábor „Toulavé boty“ - lze se přihlásit na celý
tábor nebo na jednotlivé výlety. Za absolvování všech výletů dostanou děti velkou keramickou „Toulavou botu“ jako památku na tábor.
Program:
Pondělí 2. 7.
Mumlavský vodopád. Vlakem do Harrachova, odtud pěšky
k vodopádu, zpět autobusem. Sraz v 8:10 na hlavním vlakovém nádraží v Tanvaldě, návrat ve 14.45 tamtéž. Cena: 100 Kč.
Úterý 3. 7.
Kozí farma Pěnčín. Vlakem do Jablonce n.N., odtud autobusem do Pěnčína. Prohlídka kozí farmy, návštěva dílny, kde si děti něco vyrobí. Pěšky do Střední Smržovky na vlak. Sraz v 8.10 na hl. vlak. Nádraží v Tnv,
návrat v 15.25 tamtéž. Cena: 210 Kč.
Středa 4. 7.
zámek Hrubý Rohozec. Sraz na hl. vlak. nádraží v Tnv v
8.05, návrat ve 14.40 tamtéž. Cena: 220 Kč.
Pondělí 9. 7.
Zlatou stezkou Českého ráje - Hlavatice. Vlakem do Sedmihorek, odtud pěšky přes Hrubou Skálu a Valdštejn na rozhlednu Hlavatici
a do Turnova. Sraz v 8.05 na hl. vlak. nádraží v Tnv, návrat v 15.27 tamtéž.
Cena: 130 Kč.
Úterý 10. 7.
hrad Trosky. Vlakem. Sraz v 8.05 na hl. vlak. nádraží v Tnv,
návrat v 15.27 tamtéž. Cena: 210 Kč.
Středa 11. 7.
rozhledna Bramberk. Vlakem na Smržovku, odtud pěšky
přes Vyhlídku na Bramberk a do Lučan. Sraz v 8.10 na hl. vlak. nádraží v Tnv,
návrat ve 14.25 tamtéž. Cena: 90 Kč.
Čtvrtek 12. 7.
Bílé (Sloní) kameny v Jitravě. Vlakem do Rynoltic, odtud
pěšky do Jitravy a zpět. Sraz v 7.40 na hl. vlak. nádraží v Tnv, návrat ve 14.25
tamtéž. Cena: 150 Kč.
Pátek 13. 7.
vodopády Černé Desné. Vlakem do Kořenova, odtud pěšky přes Souš a vodopády do Desné. Sraz v 8.10 na hl. vlak. nádraží v Tnv,
návrat ve 13.23 tamtéž. Cena: 90 Kč.
16. - 20. 7. příměstský „Výtvarný tábor“. Denně od 8.30 do 16.00 bude
ve Středisku volného času připraven pro děti výtvarný program (keramika,
pedig, šití, různé výtvarné techniky), který prostřídají krátké výlety po okolí za příznivého počasí. Pro děti bude zajištěn oběd, svačinu musí mít svoji.
Cena: 2000 Kč.
26. 8. - 1. 9. pobytový turistický tábor „Moravský kras“. Pro děti od 8 do 16 let.
Tábor je zaměřen na turistiku a poznávání okolí Moravského krasu. Navštívíme
Punkevní jeskyně a Macochu, moravskou metropoli Brno (Špilberk – kasematy,
Petrov, historické jádro města), zámek Rájec nad Svitavou a mnohé zajímavosti v okolí Adamova. Cena 3900,-Kč zahrnuje ubytování v penzionu, celodenní
stravu a pitný režim, veškeré vstupy a jízdné, odměny za soutěže a táborové
hry. Zbývají poslední volná místa!!!
25. 8. - 1. 9. - pobytový tábor „Myšák III“. Tábor v Lužických horách pro děti
6 – 15 let. Cena 3.300 Kč. Tábor je již obsazen.
Kapacita táborů je omezena, proto se přihlašujte co nejdříve ve Středisku volného času Tanvald, tel. č. 483 394 301, 483 396 946, nebo přes Klientské
centrum na www.ddmtanvald.cz.

Městská kulturní kancelář Tanvald

Foto Valentina Scheibe

*„VZPOMÍNKY NA SEBU“- Senior klub I. vás srdečně zve na výstavu, která se
koná ve výstavním sále Městské knihovny Tanvald od 9. do 29. května 2018.
Vernisáž výstavy se koná 9. května v 15 hodin
*„Národní divadlo“ – dne 15. 05. 1868, tedy před 150 lety, byl položen základní kámen ke stavbě Národního divadla – výstavka knih z našeho knižního fondu
ve vstupní části knihovny.
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Akce v květnu 2018 – Kino Jas Járy Cimrmana :
11. 5. PÁ
9,30 a 11 hod Setkání v parku aneb příběh staré lavičky
Představení tanečního oboru ZUŠ Čelákovice pro školy.
Vstupné: 20 Kč.
15. 5. ÚT
16 hod
Akademie Gymnázia Tanvald
Vstupné: dobrovolné.
17. 5. ČT
17 hod
Koncert ZUŠ Tanvald pro veřejnost
Vstupné: dobrovolné.

Tanvaldský zpravodaj / květen 2018
18. 5. PÁ
19 hod
4. koncert Tanvaldského hudebního jara 2018
			
Pocta Václavu Talichovi
Harmonia Praga – komorní orchestr, Miroslav Vilímec – housle, Anna Miernik – klavír (Polsko), Bartosz Zurakowski – dirigent (Polsko)
Na programu skladby J. S. Bacha, F. Chopina, P., I. Čajkovského
a H. M. Goreckého.
Vstupné: 150 Kč, děti a senioři se Senior pasem 100 Kč.

Kultura, informace, inzerce

květen 2018

22. 5. ÚT
16 hod
„Maminkám“
Pořad ke Dni matek. Vystoupí děti ZŠ Plavy.
Vstupné: dobrovolné.
24. 5. ČT
17 hod
Koncert ZUŠ Tanvald pro veřejnost
Vstupné: dobrovolné.
29. 5. ÚT
16,30 hod
Závěrečná akademie Střediska volného času
			
v Tanvaldě
Vstupné: dobrovolné.
31. 5. ČT
17 hod
Koncert ZUŠ Tanvald pro veřejnost
Vstupné: dobrovolné.
Připravujeme na červen :
9. 6. SO
19 hod
LIJAVEC
Představení Divadla Járy Cimrmana z Prahy. Předprodej vstupenek od 9. 5.
pouze v pokladně kina vždy 1 hodinu před každým filmovým představením.
Vstupné: 400 Kč
26. 6. ÚT
19 hod
Francis Veber: DRAHÁ LEGRACE
Divadelní představení agentury Harlekýn z Prahy. Režie Petr Kracik
Hrají: Josef Carda / Pavel Kikinčuk, Martin Zahálka, Jan Čenský / Jan Šťastný,
Eva Čížkovská, Vlasta Žehrová / Kamila Špráchalová, Barbora Šťastná Petrová, Ladislav Županič / Miloslav Mejzlík
Předprodej vstupenek zahájen od 25. 5.

Klub volného času
4. 5. Promítání
Přijď se podívat na film Jumanji 2.
11. 5. Nerff bitva
Tradiční bitva s pěnovými pistolemi. Pokud jich máš doma víc, můžeš vzít
i na půjčení.
17.5. Sportovní odpoledne
Zahrajeme si ping-pong, kulečník a dáme si kolečko na
posilovacích přístrojích. Sportovní oblečení!
25.5. Nerff bitva
Tradiční bitva s pěnovými pistolemi. Pokud jich máš
doma víc, můžeš vzít i na půjčení.
29.5. Bude klub uzavřen, pořádáme závěrečnou akademii
VŠECHNY AKCE STARTUJÍ VE 14:30
Každou středu od 17:00 do 18:00 probíhá v Klubu schůzka zájemců
o DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) - umožňuje mladým lidem smysluplné využití volného času. Pro mládež od 14 do 24 let zdarma.
Klub volného času a ICM jsou otevřeny každý všední den od 12-17 hod
Vstup je 20 Kč za odpoledne nebo 500 Kč za pololetí
Info na tel: 778 158 034 Jakouběová
Akce pro dospělé
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. a město Tanvald
Vás opětovně srdečně zve na přednášku pro seniory a široké okolí
Téma: Vyznej se ve svém vyúčtování!
Kdy: 15. května 2018 od 15:00 hodin
Místo konání: Středisko volného času Tanvald
Lektor: Mgr. Ing. Renata Horáková, Marcela Reichelová (SOS MaS, z.s.)
O čem si budeme povídat?
Nevyznáte se ve vyúčtování energií? Je pro Vás vyúčtování od dodavatele
energií nepřehledné? Uzavřeli jste nevýhodnou plnou moc k zastupování
a nyní jste vystaveni zbytečným sankcím od dosavadních dodavatelů?
Neznalost této problematiky velmi zvyšuje riziko uzavření nevýhodné smlouvy
o dodávkách energií s podomním prodejcem, či různých nevýhodných přihlášek do aukcí energií. Vstup zdarma.
Tato akce je spolufinancována ze státního rozpočtu České republiky, prostřednictvím dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu a Libereckého
kraje.
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
Avengers: Infinity War

Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou
desetiletou cestu filmovým světem studia Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější
válku všech dob. Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit mocného
Thanose dřív, než jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy..

Planeta Česko

Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu
a dobrodružství máme na dosah ruky – stačí se jen dobře dívat! První celovečerní film o české přírodě ukazuje
díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka.
Seznamte se s s tetřevem tokajícím za úsvitu, se vzácnými sysly, s nimiž na louce laškují děti, ledňáčkem prorážejícím při lovu střemhlav vodní hladinu, s lososy putujícími z českých řek do moře
a zpátky nebo s užovkami v dramatickém zápase s rybí kořistí. Prožijte vzrušující
výpravu za muflony, bobry, modrajícími žabáky a desítkami dalších hrdinů. Některé z
nich možná ani neznáte – divočina přitom začíná hned za vašimi dveřmi!

Hledá se princezna

Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době
statečných rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů.
Ruslan, kočovný herec, který sní o titulu rytíře, potkává nádhernou Milu a na první pohled se do ní zamiluje.
Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání, strašlivý čaroděj Černomor potřebuje Milinu
moc lásky, aby ji přeměnil v magickou temnou sílu. Vykouzlí proto obrovský vír a unese Milu přímo před Ruslanovýma očima. Ten nemá ani tušení, že Mila je dcerou krále.
Ruslan se bez okolků vydává na záchranu své milé. Podaří se mu zdolat všechny
nástrahy a dokázat, že skutečná láska je silnější než jakékoliv čáry?
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Sport, zajímavosti

Desáté vítězství
na fotbalovém turnaji
ve Wittichenau

Předposlední březnovou sobotu
uspořádali přátelé z partnerského
města Wittichenau již 21. ročník
SPORT - CORNER - CUPu v sálové
kopané, na který odjelo také družstvo Tanvaldu. Turnaje se zúčastnila
další čtyři družstva - Phanters Erben,
Fasstrinken, Gelb-blau z pořádajícího
oddílu a polské Lubomierze, pro která
připravili dvoukolový hrací systém.
O celkovém pořadí na předních místech se rozhodovalo až v posledním
utkání turnaje a v něm si vedlo suverénně družstvo Tanvaldu, které se tak
stalo celkovým vítězem. Bez zajímavosti není ani fakt, že ze všech ročníků
toto bylo jubilejním desátým vítězstvím

UKLIĎME ČESKO
aneb „Uklid’me si, kde žijeme“

tanvaldských fotbalistů. Zasloužili se
o něj brankář Pavel Žanta a hráči v poli
- Michal Bělohlávek, Jan Pipek, Marek
Štěpnička, Vojtěch Svozil, Marek
Sedlák Jakub Sedlák a Marek Sedlák
starší. Všem patří poděkování za vzornou reprezentaci města. Poděkování
za podpoření účasti na této akci patří
také Městu Tanvald, SVČ Tanvald
a firmě FAIX.
Konečné pořadí turnaje:
1. místo
Tanvald
18 bodů
2. místo
Phanters Erben
15 bodů
3. místo
Lubomierz
12 bodů
4. místo
Gelb – blau
2 body
5. místo
Fasstrinker
1 bod

7. dubna rodiny nejen z Majáku opět
po roce společně vyrazili na celostátní
úklidovou akci UKLIĎME ČESKO aneb
„Ukliďme si, kde žijeme“….
Každý dostal rukavice, tašky, pytle.
Řekli jsme si, kudy půjdeme, jakým
způsobem bude sběr probíhat. Dětem
jsme nezapomněli vysvětlit, proč to
děláme.... Nechápali jsme, že někdo
může do řeky odložit televizor, pneumatiky, plechy i drobný odpad…… Bylo
krásné slunečné počasí a tak jsme po
úklidu společně opekli první buřtíky,

poseděli u ohně až do večera v příjemném prostředí zahrady u klubovny
TOM Zálesák, za což Joemu mockrát
děkujeme!! Všechny odpadem naplněné pytle (cca 250 kg) v pondělí po
dohodě odvezli technické služby. Také
jim děkujeme!
Této akce jsme se účastnili třetím
rokem. Vedeme děti a jejich rodiny
k ochraně životního prostředí a hlavně
„uklízíme, kde žijeme…“
Mateřské a dětské centrum MAJÁK, z. s

Miroslav Šír  

Běžci z TJ Tanvald
odstartovali letní sezónu

Po zasloužené dubnové pauze jsme
se opět vrhli na trénování. Čeká nás
běh a hry v přírodě, tréninky na kolech,
koloběžkách, in-linech… k tomu za
odměnu patří i opékání buřtů. Zkrátka
nenudíme se a na tréninky se těšíme.
První závody, na které se každoročně
chystáme, jsou Lesní běh Kalichem
(6. 5.), v červnu pak Běh kolem Březí
v Držkově. V termínu 13. – 17. 6. nás
čeká všestranné sportovní soustředění
v Lužických horách. Do konce školního
roku proběhnou závody PBT, které

organizujeme společně se ZŠ Sportovní
a SVČ v Tanvaldě. Do seriálu PBT nám
ještě zbývá uskutečnit běh do vrchu,
maratónský běh, na zkoušku závody
na in-linech. Rádi bychom podobně
jako v září uskutečnili sportovní odpoledne na městském stadionu, pro malé
i velké, děti i rodiče, které mělo velký
ohlas. Přijďte si zasportovat. Kdo by
měl zájem začít s aktivním běháním a
tréninky, jste vítáni, veškeré informace
najdete na www.tjtanvald.cz.
Jana Tůmová

Foto archiv MDC Maják

Akce Uklid’me Česko
byla úspěšná

Dne 7. 4. 2018 byl pro náš spolek
opět ve znamení zapojení se do celorepublikové akce Ukliďme Česko. V ranních hodinách se u Základny Bikeparku
Bobovka sešlo více jak 15 členů a dalších dobrovolníků. Plán byl jako každý
rok stejný, uklidit nepořádek v lese

lokality Malého Špičáku. Jedna parta
se vydala od ohniště nad autokempem
podél tzv. Sluneční cesty, směrem k
Bikeparku Bobovka. Zde se za necelou
hodinu podařilo sesbírat osm pytlů s
odpadky. Druhá parta sesbírala dalších šest pytlů přímo v okolí tratě až k
vrcholu Malého Špičáku.
Musíme konstatovat, že množství
poházeného odpadu v lese je každý
rok stejné. Nezbývá než apelovat na
naše okolí, abychom si více vážili toho,
co kolem sebe máme.
Tímto děkujeme za účast všem dobrovolníkům a pracovníkům TS města
Tanvald za likvidaci odpadu.

Foto archiv TJ

Basketbalisté
v Jablonci vítězní
Tanvaldští basketbalisté odehráli
v Jizerské lize dva úspěšné zápasy
v Jablonci a vévodí skupině o 5. - 7.
místo. Poslední utkání na domácí
palubovce se hrálo až po uzávěrce
listu, takže konečné pořadí přineseme
v příštím čísle TZ.
Výsledky:
Bižuterie Jablonec 55 – Tanvald
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34 : 62
Střelci: Vyhnálek ml. 18, Kubín 11,
Harmanoš 10, Dolenský 8
Bižuterie Jablonec 60 – Tanvald
65 : 77
Střelci: Kozák ml. 22, Vyhnálek st. 19,
Šikola 14, Harmanoš 11

-vho-

Foto archiv DH FR Tn

Kolektiv DH-FR racing Tanvald
- Bikepark Bobovka
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Výroční členská schůze
Spolku zdravotně postižených Tanvald
Uplynulý čtvrtek proběhla výroční
členská schůze Spolku zdravotně postižených Tanvald. Senioři z Tanvaldu,
z Desné i Kořenova do posledního místečka zaplnili školní jídelnu Scolarest
při ZŠ Sportovní na Výšině.
Na programu schůze byla činnost

a hospodaření za uplynulý rok 2017.
Spolek v jeho činnosti podporují místní
samosprávy,
jejichž
představitelé
Antonín Bělonožník, Jaroslav Kořínek
a Luboš Marek ve svých vystoupeních
vysoce ocenili činnost organizace
a popřáli všem přítomným pevné zdraví

Foto Antonín Bělonožník

a štěstí i v roce letošním.
Nechybělo ani předávání drobných
darů k životním jubileím z rukou jednatelky spolku Ireny Běhounkové. Zdařilý
večer byl zakončen živou hudbou
v podání Honzy Bukovjana a jeho
zpěvačky Jany. Nám nezbývá než ještě

jednou poděkovat spolku za jeho prospěšnou činnost a péči o naše seniory
a současně popřát mnoho úspěchů
v dalších letech.
-red-

Foto Antonín Bělonožník

Naše Paříž a Anglie v březnu 2018
Účastníci zájezdu z GymTan a OA si
o cestě 23. - 29. března po pár dnech
oddychu o velikonočních dnech srovnali dojmy i záda z 28 hodin v autobusu
při návratu (z toho 3 v londýnském
double deckeru a 2 na trajektu) a tady
je, vážení čtenáři a příští cestovatelé
naším směrem, máte.
I přes naše obavy si pro nás přijel
moderní žlutý autobus s 61 místy.
Řidiči příjemní na první pohled nebyl
jen první dojem, ale skutečnost až do
poslední minuty jejich cesty s námi.
Okamžitě po nalodění bylo ve vzduchu
velké nadšení účastníků. Jedeme! Plán
zhruba známe, podrobněji až průvodkyně, která netradičně nastoupila až
daleko za Prahou. Ale její nezapomenutelný hlas a nekončící suma znalostí
z nejrůznějších oblastí pak málokdy
umlkal. V autobusu i na trase. Naše
hlavy tak úplně nestačily, sami jsme si
toho potřebovali tolik říct a tolik vidět
našima očima. A pracovat – jasně že
s chytrými mobily i jinou technikou naší
generace. V další dny i často i cestou
kolem slavných budov a míst. Vždyť ta
SMS tak spěchala.
Nevyspalost, únava, polobdění. Proč
zas zastavujeme? Střídají se řidiči?
CO? To je Paříž? Už??? Nějak bez lidí,
bez turistů. No, Paříž se brzo zrána
po krátkém rušeném spánku brzy rozchodila. A to jsme neutušili, kolik těch
kiláků našlapeme. Od Sacré-Coeur
po Tour Eiffel. Jasně, kousek metrem,
ale citelnou zkušenost s vycvičenými
zlodějíčky pod otcovským dohledem
bychom si rádi odpustili. Možná příště
jen Paříž, nebo jen Anglii. Ale zase
jsme mohli srovnávat a vzpomínat na
cestu do Paříže před 3 lety.
Nachodili jsme opravdu hodně, ale
taky z toho hlavního v centru hodně

viděli. Ale v dost špinavém centru. A pak
se zastavili. Nadlouho. Víte, jak dlouho
se dá strávit v družném hovoru, vymýšlení a vylaďování zkracovacích technik
při čekání na první schod na železnou
dámu (ne Margaret Thatcher)? Přes
2,5 hodiny. 1,5 před první kontrolou,
cca 30 minut u pokladny a pak cca 30 u
výtahu z 2. do 3. patra. Ale ten výhled!
A cesta dolů? Ani se neptejte. Nebo
ptejte. Stálo nás to velké zpoždění při
příjezdu na hotel, který jsme si chtěli
vychutnat víc. No, vychutnali jsme až
ráno velmi dobrou snídani a hurá na
trajekt na British Isles.
Co napsat o trajektu? Velmi příjemná
plavba – na otevřené palubě i dalších
prostorách, nejen v obchůdcích. A
nikdo nedostal mořskou nemoc.
První den utekl dost rychle i očekáváním, kdy už a jaké budou anglické
rodiny. O Angličanech se říká, že jsou
konzervativní, ale my potkávali milé lidi.
Srdečné, přátelské. A opravdu v Anglii
žijí vedle sebe bez problémů různé
národnosti I v jedné rodině. A domluva?
Bez větších problémů. Upozornění na
menší obědové balíčky s jejich milovanými octovými brambůrkami sedlo.
Ale my ochutnávali i během dne na
trase teplé i studené pochoutky za
naše libry. Tedy anglické, ale od rodičů.
Nepřepočítávali na koruny. Copak by
naši unesli, že jsme měli hlad?
A nakupovali „Harryho Pottera“
s nadšením, elánem. Kdekoliv, ale
hlavně v Oxfordu. A fotografovali se na
schodišti v Christ Church College, ano,
před jídelnou! S příslušnou šálou na
krku. A kdo něco z Harry Potter book
items nenašel, dokoupil v Londýně. Ale
nebyli mezi námi jen Harry Potter fans.
Nákupy byly nejrůznější a do autobusu
se nanosilo tašek!

Na co máme vzpomínat? Na procházku v Brightonu? Po bílých útesech?
K Seven sisters za 1,5 hodiny místo 45
minut. Nebo to bylo 5 km za tři hodiny?
Pohoda, sluníčko, bosé nohy, vodní
pláň do nekonečna. Na město Windsor
a jeho hrad ve stopách královny a před
královskou svatbou? My navštívili tolik
zajímavých míst. Vyslechli na kilometrech přesunů busem i pěšmo tolik
informací. Ale rozchody byly časově
pak velmi štědré. S čistými a skoro
vždy zdarma toaletami pro spousty
turistů Anglie počítá.
Počasí? Měli jsme přes různou předpověď štěstí. Až do Londýna slunce,
modrá obloha. Londýn, no – museli
jsme okusit i déšť. Asi tak 4 hodiny.
Za chůze i plavby. Pod deštníkem. Ale
pak slunce, teplo a my usychali rychle
v obchodech, muzeích (i když naše
mokré boty to nebraly na vědomí až
do přezutí o 6 hodin později). Londýn
vám popisovat nebudeme, na to tento
článek nestačí. Jen snad že se spousta
památek rekonstruuje, nejen Big Ben.
A místní autobus jede i jednu míli
hodinu. Je fakt, že řidič prvního busu
se v zácpě naštve a vyžene nás, že dál
už nejede, druhý se snaží víc, ale přes

opakované telefonování s dispečinkem
zkolabuje a čekáme na třetí. Jamajčan
za volantem zvládl do konce.
A různá nepříjemná překvapení,
hříchy a hříšky cestujících? Něco přes
čáru? Ale no tak, to je naše interní věc.
Neříkejte, že vy je nemáte. Ale problémy jako zácpy na dálnicích, stávka
dopravců v Londýně (ano, nepleteme
si to s Francií, kde se pustili do ochromování dopravy po našem odjezdu),
neplatné bankovky v Anglii a pomalu
i eura, jo, to sdělit můžeme. I letecká
doprava má něco do sebe. A víte, že v
obou měnách platnost mnohých končí
nebo i skončila? Že i pěší přesuny jsou
velmi, velmi pomalé. Nejen v 59 lidech,
ale i pro davy turistů z jiných zemí, znásobující už tak velké množství místních
obyvatel. A pozor na jazyk! Český i váš.
Všude potkáte Čechy a i cizinec rozumí
mnoha výrazům, zvlášť těm vykřikovaným a výsměšným.
Takže see you někdy a někde na
trase v cizině: „Hele, to jsou taky Češi!“
Our fifty-five
(Teda pokud zas na někoho nečekáme.
TEĎ VÁŽNĚ, kdo ZAS chybí?)
PhDr. Eva Hovorková Týlová

Účastníci zájezdu
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PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
SLAVNOSTI JÁRY CIMRMANA 2018

9. 6. 2018 - Slavnosti pod Majákem
Járy Cimrmana, Příchovice - Areál
U Čápa – bohatý program, charitativní
akce, (www.ucapa.eu)
9. 6. 2018 - divadelní představení
Divadla Járy Cimrmana Lijavec,
v 19.00 hodin v kině JAS Járy
Cimrmana, Tanvald
10. 6. 2018 - Spanilá jízda
Cyklostezkou Járy Cimrmana
Start v 8:55 v Návarově, cesta povede
přes návarovský zámek, mezistart ve
Zlaté Olešnici – Na Vrších, cyklojízda
pokračuje dále přes Bohdalovice,
Popelnice, Tanvald – Šumburk.
Od 12:30 program u kostela
sv. Františka z Assisi v Tanvaldu, seminář Divadla
Járy Cimrmana, hudba O.V.J. DIXIE,
tanec.

Během odpoledne vystoupí dětské
pěvecké sbory ZUŠ Tanvald: Hlásky,
Melodia, Harmonia a pěvecký sbor
Gymnázia Tanvald.
Zveme také na dopolední program pro
děti v parku před kostelem (pohádka
a soutěže), charitativní akce.
Akce proběhne v duchu oslav 100.
výročí
vzniku
Československé
republiky.
Kateřina Preusslerová
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KLUB ZDRAVÍ v Tanvaldě se bude
konat v úterý 12. června od 17 hodin
ve Středisku volného času.
Téma - NARUŠENÁ PÁTEŘ
- BOLAVÁ ZÁDA
Od správného fungování páteře přes
funkční metody cvičení až po zlepšení
kondice vaší páteře a zad.
První pobočka známého Kyjevského
Centra EVMINOVA v ČR přináší unikátní metodu cvičení.
Praktická přednáška s ukázkami
cvičení a zkušenostmi.
Nabídka tzv. FOTODIAGNOSTIKY
páteře před přednáškou i po přednášce
(délka 15 minut/osoba)
Pouze pro registrované předem na
čísle 739 345 687.
Přednáší Roman Uhrin - cvičitel zdravotní tělesné výchovy, cvičitel metody
EVMINOVA, ředitel EPIcentra zdraví
EDEN v Lipníku

VÝZVA K VÝROČÍ 50 LET CHKO JIZERSKÉ HORY
- FOTOALBUM „MOJE VZPOMÍNKY NA JIZERKY“

Máte doma fotografii, pohled
nebo amatérské video z Jizerských
hor se zajímavou krajinou, událostí
či osobním příběhem? Podělte se s
námi o ni!
Vytváříme jedinečnou sbírku snímků
a s nimi spojených příběhů, zážitků
nebo pocitů „Moje vzpomínky na
Jizerky“. Může jít o fotografie či záběry
historické, ale i z nedávné doby.

Zúčastnit se může opravdu každý.
Své snímky s krátkým příběhem
(vzpomínkou) zasílejte emailem na
liberecko@nature.cz do 31. srpna
2018. Více informací a podmínky akce
naleznete na fb CHKO Jizerské hory
a webu jizerskehory.ochranaprirody.cz
Akci pořádá Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR - Regionální pracoviště
Liberecko v souvislosti s oslavami
50. výročí vyhlášení CHKO Jizerské
hory (1968-2018). Výstava vybraných
snímků se uskuteční v říjnu 2018
v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Nadace EURONISA se rozhodla
podpořit ROMU Tanvald
Na svém prvním letošním zasedání
správní rada Nadace EURONISA rozhodla mimořádně podpořit organizaci
ROMU Tanvald z.s. částkou 25 000
Kč. V minulých dnech došlo k podpisu
smlouvy se zástupci organizace a byl
předán finanční obnos, který bude
využit na podporu komunitní práce
v Tanvaldu, konkrétně na pomoc
dětem ze sociálně znevýhodněných
rodin. „Zvažovali jsme velmi pečlivě,
jak peníze poskytnout, aby byly skutečně dobře a transparentně využity a
v konečném důsledku pomohly dětem

ze sociálně vyloučené oblasti. Sociální
pracovník se bude dlouhodobě věnovat dětem, které potřebují pomoc lépe
se začlenit do systému školního vzdělávání“, řekl ředitel Nadace EURONISA
Petr Dušák.
Nadace EURONISA založená v
roce 1995 z podnětu libereckého sboru
Jednoty bratrské od svého založení
rozdělila potřebným přes 34 milionů
korun a podpořila z nich 1630 projektů
320 organizací.
Nadace EURONISA

Vendula Mužíčková

Katastrofa v Desné 1916
pohledem vnuka
Můj děda František (Franz) Kunst
pracoval již jako svobodný (1906)
v Desné u továrníka Riedla jako truhlář, vyráběl formy pro výrobu skla i
jiné potřebné věci pro provoz. Když se
v Rovensku oženil a vrátil se s manželkou do Desné, začal již pracovat
v porcelánce firmy Schnabel také jako
truhlář při výrobě forem pro výrobu
skla, porcelánu i různých regálů. V roce
1915 dědovi zemřela manželka po
porodu dítěte, v té době bydleli v domě
čp. 97 naproti kostelu. Děda zůstal
sám, a aby mohl pracovat a uživit
svých pět dětí, přestěhoval se k hospodyni do čp. 13. Hospodyně byla na děti
zlá a dědu okrádala, rozhodl se vrátit
do svého rodiště Dolního Bousova.
Několik dní před katastrofou převezl
děti do Bousova ke své sestře (ta měla
již své čtyři děti) a na žádost svého
zaměstnavatele se ještě na týden

vrátil do Desné k dokončení nějaké
práce, což se mu stalo osudným.
V den, kdy se protrhla přehrada, se
odpoledne vracel z práce, kterou měl
na výše položené panské pile. Smrt jej
zastihla na silnici v blízkosti domu čp.
13, kde bydlel a také tam byl nalezen.
Babička je pohřbena v Desné, ale její
hrob se nezachoval. Děda je pohřben
ve společném hrobě, na který jezdíme
každým rokem a dnes již i se syny a
vnoučaty. Fotografií z poničené Desné
je poměrně dost i článků v tehdejších
novinách, to co chybí, jsou fotografie
z pohřbu obětí ze dne 23. 9. 1916.
Chtěl bych touto cestou poprosit
čtenáře, pokud nějakou fotografii mají
ve svém archívu, aby ji laskavě poskytli
redakci novin k okopírování – oskenování, pro kroniku města jako památku
pro další generace.
Vladimír Kunst, Lázně Bělohrad

INZERCE

Měsíčník Tanvaldský zpravodaj. Vydává Město Tanvald. Městský úřad: Palackého 359, Tanvald, IČO: 262 587 Náklad 780 ks. Vychází poslední pracovní den v měsíci. Sazba a tisk:
SATO Tanvald, www.reklamatisk.cz Ev. č. MK ČR E 10451. Adresa redakce: Krkonošská 629, 468 41 Tanvald. Tel: 483 369 671, e-mail: vkodouskova@tanvald.cz (příjem příspěvků
a inzerce) Odpovědná redaktorka Vladimíra Koďousková. Otiskování článků povoleno jen se souhlasem redakce. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Nevyžádané
rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Uzávěrka příštího čísla je 15. 5. 2018 do 12 hodin. Tanvaldský zpravodaj najdete i na internetu: www.tanvald.cz

