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Pozvánka na 61. ročník Tanvaldského hudebního jara

Za nákupy do Polska
V první polovině roku se uskuteční
tři zájezdy do Jelení Hory a to
v termínech 16. 3., 6. 4., 8. 6.
a jeden zájezd do Kudowy Zdroje
11. 5. Cena zájezdu do Jelení
Hory je 110 Kč a do Kudowy
Zdroje 200 Kč. Je nutné mít
zaplaceno 3 dny před odjezdem.
Přihlašovat se můžete od pondělí
6. března v Infocentru Tanvald.

UPOZORNĚNÍ
Chtěli bychom upozornit poplatníky
místního poplatku za komunální
odpad, jehož výše pro rok 2017
činí 500 Kč na 1 poplatníka,
že se blíží termín jeho splatnosti.
Poplatek je splatný ve dvou stejných
splátkách vždy nejpozději
31. března a 30. září kalendářního
roku, přičemž je možné ho uhradit
i jednorázově. Poplatníkům, kteří
tento poplatek ještě neuhradili,
budou v průběhu března rozeslány
poštovní poukázky (složenky).
Zároveň upozorňujeme,
že pokladna MěÚ je přemístěna
do 1. poschodí vedle kanceláře
matriky a živnostenského úřadu,
dveře č.16. K dispozici je i výtah.

-red-

Senior kluby srdečně
zvou na setkání
s poslankyní Sněmovny Parlamentu
ČR Janou Hnykovou a předsedkyní
Krajské rady seniorů Libereckého kraje
Miroslavou Palečkovou.
Setkání se uskuteční 13. března 2017
od 15.00 ve Středisku volného času
Tanvald v nově vybudovaných prostorách po prodejně potřeb pro zvířata,
vchod do budovy od pomníku TGM,
je bezbariérový.  
Senior klub Tanvald I. a Senior klub
Tanvald II.

Z obsahu čísla
str.
Termíny přijímacích zkoušek
a zápisy do 1. tříd
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Pokyny k nálezu uhynulého ptactva
Akce senior klubů
Sportování na sportovce…
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Foto Antonín Bělonožník. Ilustrační foto.

Foto Antonín Bělonožník. Ilustrační foto.

Vážení hudební přátelé,
jsem ráda, že vás mohu pozvat na
další ročník našeho letitého festivalu,
který však vousy neobrůstá, naopak
mládne díky novým návštěvníkům
a svěží dramaturgii.
V letošním roce se můžete těšit opět
na tři koncerty. Budou velmi různorodé.
Na prvním koncertě, zasvěceném
vzpomínce na Jana Heřmana, vystoupí
italská klavíristka Eloisa Cascio dnes
již světového renomé. Jan Heřman
(1886 – 1946) byl významný český
celosvětově oblíbený klavírista první
poloviny 20. století. Popularitu si získal
především pro svoji jedinečnou interpretaci děl českých autorů.
Sólistu druhého koncertu, který byl

nazván Pocta Karlu Krautgartnerovi,
není
třeba
představovat.
Felix
Slováček září na hudební scéně
již dlouhá léta, což na svěžest jeho
interpretace rozhodně nemá žádný
vliv. A tak se můžeme těšit nejen na
saxofon, ale i na klarinet. Jméno Karla
Krautgartnera (1922 – 1982), geniálního klarinetistu, si připomene spíše
starší generace, jeho orchestr byl ve
své době velmi populární. Kromě Felixe
Slováčka nám své umění nabídne
i klavírista Vjačeslav Grochovskij.
Třetí koncert, nazvaný Pocta
Jarmile Novotné, bude podle mého
názoru nejen krásný, ale i zajímavý.
Na programu budou totiž figurovat dvě
slova, a to STABAT MATER. Uslyšíme

pod tímto názvem úryvky z děl různých
autorů v interpretaci sopranistky
Štěpánky Heřmánkové, mezzosopranistky Jany Horákové Levicové,
trumpetisty Miroslava Laštovky
a varhaníka Vladimíra Roubala. Celý
koncert bude věnovaný sopranistce
Jarmile Novotné (1907 – 1994), která
byla po několik měsíců žačkou Emy
Destinnové a vystupovala jako sólistka
v Metropolitní opeře v New Yorku
v letech 1935 až 1956.
Věřím, že vás naše nabídka zaujme
a že si k nám přijdete pro nové umělecké zážitky.
Libuše Vedralová
předsedkyně festivalového výboru THJ

ČESKÉ KULTURNÍ SLAVNOSTI
CYKLUS FESTIVALŮ POŘÁDANÝCH  VE SPOLUPRÁCI S ČESKOU KULTUROU z.s.
POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

Tanvaldské hudební jaro 2017
61. ročník mezinárodního hudebního festivalu
14. 4. 2017 (pátek)

28. 4. 2017 (pátek)

12. 5. 2017 (pátek)

Kino Jas Járy Cimrmana

Kino Jas Járy Cimrmana

Kostel sv. Františka z Assisi

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
FESTIVALU
18.30 - Vernisáž výstavy dětských
prací z výtvarné soutěže na téma
„Naše město očima dětí“ pořádané
Střediskem volného času Tanvald
Hudební a taneční vystoupení žáků
ZUŠ Tanvald
19:00 - POCTA JANU HEŘMANOVI
Eloisa Cascio – klavír (Itálie)
Vstupné: 150 Kč

19:00 - Vystoupení žáků
ZUŠ Tanvald
POCTA KARLU
KRAUTGARTNEROVI
Felix Slováček – sopranosaxofon
Vjačeslav Grochovskij – klavír
Vstupné: 150 Kč

19:00 - Vystoupení žáků
ZUŠ Tanvald
POCTA JARMILE NOVOTNÉ
STABAT MATER
Štěpánka Heřmánková – soprán
Eliška Maurečková – mezzosoprán
Miroslav Laštovka – trubka pikola
Vladimír Roubal – varhany
Vstupné: 150 Kč

Informace, kultura, inzerce
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Plesová sezóna zahájena

Okresní kolo ve hře na klavír
V úterý 7. 2. 2017 se uskutečnilo
okresní kolo celostátní soutěže základních uměleckých škol ve hře na klavír
v krásných prostorách tanvaldského
kina. Po celý den zněly tóny klavíru čtyřiceti soutěžících rozdělených do deseti
kategorií podle data narození od 6 do
18 let. Do krajského kola postoupilo
12
soutěžících.
Podle
ohlasů
pedagogů ze ZUŠ Jablonec n. N.

a Železného Brodu i rodičů se celá akce,
pořádaná zde poprvé, organizačně
zdařila, a to díky pracovníkům ZUŠ
Tanvald a kina Tanvald. Sponzorsky
nás podpořilo město Tanvald, DETOA
Albrechtice v J. h. a Pekařství MAŠEK
- DĚKUJEME.
Přejeme všem účinkujícím hodně
dalších úspěchů a vytrvalost, vždyť
hudba je to nejušlechtilejší umění.
Jiří Lejsek

Poslední lednovou sobotu proběhl
ve Sportovní hale na Výšině tradiční
městský ples. Pro všechny tanečníky
a tanečnice hrál po celý večer Taneční
orchestr Vladimíra Janského Liberec
(O.V.J.), který obohacuje atmosféru
taneční hudbou již od roku 1980.
Bravurní předtančení připravila
taneční škola ALTADANCE z Liberce,
která se specializuje na latinsko-americké a standardní tance. Dalším velice
zajímavým rozptýlením byla liberecká
taneční skupina „Divokej Ir“, která trénuje, předvádí a vyučuje tradiční irské

tance, irský step a taneční choreografie. Skupina si z řad svých diváků
vybrala několik odvážlivců, se kterými
nacvičila krátkou taneční sestavu. Pro
mnohé to byla určitě první zkušenost
s irskými tanci, takže si asi umíte
představit, že bez humorných zážitků
se to neobešlo. V každém případě po
vystoupení „Divokého Ira“ se sálem
začala šířit velice uvolněná atmosféra,
i když je ples společenskou událostí
v žádném případě to neznamená
nic škrobeného.

Foto Lenka Hájková.

Foto Petr Hampl.

Nové auto pro Dům
s pečovatelskou službou
Foto Lenka Hájková.
INZERCE

Město Tanvald pořídilo v rámci obnovy vozového parku pro potřeby pečovatelské služby v únoru 2017 nový automobil Dacia
Dokker. Automobil ŠKODA FABIA z roku 2008 již dosluhoval a jeho opravy by byly již nerentabilní. Nový automobil je svým
provedením vhodnější pro nastupování seniorů. Automobil je u Domu s pečovatelskou službou v Šumburku denně v provozu.
Autem se pořizují nákupy pro klienty, rozvážejí se obědy, zajišťuje se převoz seniorů k lékařům apod. Foto Antonín Bělonožník.
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Informace

Děti navštívily radnici
Žáci 3. A Masarykovy ZŠ navštívily
s učitelkou Hanou Votočkovou v rámci
výuky Městský úřad Tanvald, budovu
radnice.
Matrikářka Žaneta Fišerová seznámila děti s činností úřadu, umožnila
jim
nahlédnout
do
historických
i současných matričních knih. Děti
přišel také pozdravit místostarosta
Antonín Bělonožník. Kronikářka města
Anna Lišková jim ukázala záznamy
v Pamětní knize, kde si jednotlivci mohli

vyhledat svá jména s datem, kdy byli
slavnostně přivítáni jako noví občánci
města. Potom si děti prohlédly velkou
zasedací síň a dozvěděly se něco
z historie Tanvaldu a Šumburku. Čas
určený k této návštěvě rychle uběhl,
takže na prohlídku historických fotografií ho zbylo málo. Bylo proto dohodnuto,
že děti přijdou co nejdříve ještě jednou,
aby mohly porovnat současný Tanvald
s tím starým, jak ho zachytily dobové
fotografie.
-ali-

Zápis do 1. třídy ZŠ
Tanvald, Sportovní 576
V souladu s ustanovením § 36
a § 46 školského zákona oznamuje
ředitelství ZŠ Tanvald, Sportovní 576
termín konání zápisu do 1. třídy pro
všechny děti narozené od 1. 9. 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

V Tanvaldě funguje kroužek
pro děti pod patronací APK
Foto Antonín Bělonožník.

Termíny přijímacích zkoušek:
12. 4. a 19. 4. 2017 pro OA
18. 4. a 20. 4. 2017 pro osmileté studium
18. 4. 2017 pro doplnění do KVINTY
Podrobné informace na www.gymtan.cz

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
MASARYKOVY ŠKOLY
Aby rodiče budoucích prvňáčků
mohli objektivně posoudit úroveň a styl
výuky v našich jednotlivých třídách,
zavádíme DEN OTEVŘENÝCH TŘÍD.
Rodiče budou moci se svými budoucími prvňáčky navštívit školní třídy
a poznají, jak vypadá škola. Důležitá
je skutečnost, že zápis proběhne
3. dubna 2017, jak na základní škole ve
Školní ulici. čp. 416, tak na Šumburku,
Raisova čp. 333 od 13.00 hod do 17.00
hod.
Jsme školou, která uplatňuje progresívní metody školní práce s rozšířenou
výukou informatiky již od 4. třídy
a výukou angličtiny od 2. třídy. Na
pracovišti šumburské školy probíhá
výuka s prvky MONTESSORI, což
je metoda, která umožňuje žákům
snadnější přechod do školního života.
Nabízíme vám nově zrekonstruovaný
interiér školy, specializované učebny
pro výuku fyziky, chemie a výpo-

O tom, že v Tanvaldě funguje
Turistický a sportovní kroužek, který
vedou naši asistenti prevence kriminality Miroslav Husák a Miroslav Pulo,
zatím asi mnoho lidí neví. Oba hoši si
v loňském roce udělali pedagogický
kurz a od listopadu se pustili do práce
s dětmi. Zatím jsou trošku omezeni
počasím, takže se pohybují spíše
v tělocvičnách, kde s dětmi hrají různé
hry. Také se zúčastnili exkurze u policie,
kde se dozvěděli spoustu zajímavostí
v rámci prevence kriminality. Jakmile
však sleze sníh, vyrazí s dětmi do
přírody. Výlety spojené s poznáváním
fauny i flóry, orientace v terénu podle
mapy a buzoly, nebo populární opékání
špekáčků na ohni, to všechno čeká
na deset dětí ve věku od 8 do 12 let.
A číslo samozřejmě není konečné,

neboť dveře do kroužku jsou stále
otevřené. Zájemci se mohou přihlásit
na telefonních číslech 737 049 561,
728 519 201, nebo u Heleny Beranové
ve Středisku volného času (dříve
DDM). Se střediskem totiž APK
úzce spolupracují, stejně tak se ZŠ
Masarykova. Půlroční poplatek činí
pouhých 250 Kč za osobu, což nikoho
finančně nezruinuje.
Další plány zní zajímavě. Soutěže
nejen na místní úrovni, ale i v rámci
Libereckého kraje. Držíme palce a o
výsledcích určitě budeme informovat.
Není tak vyloučeno, že i vy si přečtete
o svém děcku či vnoučkovi, jak se jim
vede v kroužku i ve sportu a v čem jsou
opravdu dobří. A taková fotečka s vavřínovým věncem nebo medailí na krku,
ta zahřeje u srdce, že?
-vho-

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

Rozesmátí mladí sportovci po turnaji v přehazované. Foto APK.
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Spolek zdravotně postižených, z. s.

Krimi okénko

Městská policie: 725 095 123, 483 394 575
Policie ČR: 158
Manévry na radnici dopadly nakonec dobře
Jako o manévrech to vypadalo na
tanvaldské radnici v pátek 3. února.
V poště se totiž objevil neznámý bílý
prášek. Na takovou situaci jsou pracovníci podatelny proškoleni, a tak správně
informovali policii. Pak to již jelo po linii
IZS. Na místo se bez prodlení dostavila
policejní jednotka a také speciální jednotka hasičů s vybavením pro eliminaci
nebezpečných látek, neboť nikdy není
vyloučeno, že se nějaký blázen dostane
k jedům a rozhodne se jimi obšťastnit
své domnělé nepřátele. Obálka s práškem byla odborně zajištěna, všichni
zaměstnanci úřadu byli evakuováni
a jednotlivci, kteří přišli s látkou do
styku, se podrobili lékařskému vyšetření. Vzhledem k tomu, že stejná opatření musela proběhnout i na Městském
úřadě Železný Brod a zároveň v bydlišti
pracovnic úřadů, shodou okolností
v obou případech z oddělení sociálně-právní ochrany dětí, nabízí se zřejmá
souvislost obou případů. Během krátké
doby se naštěstí ukázalo, že se nejedná
o nebezpečnou látku, ovšem i tak je
neznámý pachatel vystaven až tříletému vězení za šíření poplašné zprávy
a samozřejmě, i k náhradě škody.
Podle předběžného odhadu se náklady
za tanvaldský výjezd mohou vyšplhat
i přes hranici 100 000 Kč. Vzhledem
k tomu, že pachatel zanechal dostatek
stop, nepochybuji o tom, že policie brzy
zjistí, kdo se baví takovými šprýmy.
A pak nezbyde než udělat přesný
součet škod a účet předat srandistovi.
Humor ho pak nejspíš rychle přejde.
Pachatel dopaden krátce po loupeži
Brzy ráno nevítaný maskovaný
návštěvník vytáhl nůž na obsluhu
Forbes clubu (dříve Bar u Jacka)
a požadoval vydání peněz. Odnesl si
zhruba 40 tisíc korun, ale dlouho se
z nich neradoval. Kriminální policie
ve spolupráci s obvodním oddělením
PČR v Tanvaldě vyhodnotila kamerové
záznamy a další stopy, jež po sobě
ozbrojený lupič zanechal, takže již
krátce po obědě šli policisté najisto.
Pachatelem je šestadvacetiletý recidivista z Tanvaldu, nedávno propuštěný
z výkonu trestu. A vzhledem k tomu,
že od propuštění se dopustil již třetího
trestného činu, je pochopitelně vyšetřován ve vazbě. Díky rychlé policejní
práci si tak Tanvalďané mohou oddechnout, že se na nějakou tu chvíli zbaví
chlápka, s nímž neradno se střetávat.

Po šikmé ploše sjel až do basy
Mikuláš za všechny drobné, který
v Horské ulici napadl ženu a ukradl jí
kabelku, o němž jsem psal v prvním
čísle letošního TZ, již také sedí. Policie
využila informací, jež měla k dispozici,
včetně popisu pachatele, který poskytla
napadená, a zajistila devětatřicetiletého
muže, jenž postupně od drobnějších
přečinů, jako je neplacení výživného,
pomalu ale jistě klouzal po šikmé ploše,
až skončil jako lupič. A za to si může
jít posedět, stejně jako pachatel z baru,
až deset let.
Kdo viděl zloděje na Šumburku?
Neobyčejnou drzost projevil muž, kterého v pravé poledne majitelka domu
načapala ve své ložnici. Nejednalo se
však o svůdce, nýbrž o obyčejného zloděje. Muž se nejapně vymlouval, že si
na inzerát v novinách přišel prohlédnout
dům. Majitelka mu pochopitelně neuvěřila, ale zareagovala velice pohotově
a zloděje vykázala z domu, aniž by
došlo k potyčce. Vzápětí zavolala policii
a poté teprve zjistila, že jí chybí 2 000
Kč. Policie pátrá po muži, který se
v sobotu 4. února kolem poledne pohyboval ve Wolkerově ulici nad školou.
Neznámý pachatel je silnější postavy,
vysoké kolem 190 cm, má kulatou hlavu
a černé vlasy. V době krádeže měl na
sobě oblečení tmavé barvy. Veškeré
poznatky k osobě tohoto zlodějíčka
můžete podat na čísle 158, nebo přímo
na služebně PČR v Tanvaldě.

Chtěla bych vás seznámit s činností naší organizace v roce 2016.
V současné době máme 162 členů
z Tanvaldu, Desné a Kořenova. Pro ně
zajišťujeme kulturní a poznávací akce
i rekondiční pobyty. Ve dnech 31. 5.
a 1. 6. jsme v počtu 98 členů navštívili
zámek Kačina a chrám sv. Barbory
v Kutné Hoře. Mezi účastníky byl zájezd
hodnocen velice kladně. V květnu
a listopadu jsme zajistili návštěvu
divadla v Jablonci nad Nisou a Mladé
Boleslavi. Také jsme zorganizovali mezi
členy velmi oblíbený týdenní rekondiční
pobyt v Deštné v Orlických horách.
Našimi členy jsou rovněž vozíčkáři
nebo lidé dlouhodobě ležící. Ti se
nemohou žádných akcí zúčastnit,

a proto je před vánočními svátky
navštěvují členové výboru s dárkovými
balíčky.
Všechny tyto akce bychom bohužel nemohli uskutečnit bez podpory
městských a obecních úřadů našeho
regionu. Jediným naším stálým příjmem jsou pouze členské příspěvky,
a ty náklady nemohou pokrýt. Z tohoto
důvodu
bych
ráda
poděkovala
nejen starostům z Tanvaldu, Desné,
Kořenova, ale i všem členům zastupitelstev za finanční dotaci, která nám
byla v roce 2016 na činnost poskytnuta.
Poděkování patří rovněž těm členům
výboru naší organizace, kteří společně
výše uvedené akce připravují.
Eva Malá

Den otevřených dveří
na ZŠ Tanvald, Sportovní 576
Rádi bychom pozvali rodiče i žáky
5. tříd na Den otevřených dveří na naší
škole. Zájemci o výuku ve sportovních
třídách budou moci zhlédnout výuku
tělesné výchovy a ukázky celoročních
aktivit našich sportovních tříd. Společně
si prohlédneme školu a nahlédneme do
výuky ostatních předmětů. Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Datum konání: pátek 24. března 2017
Čas konání: 9.00 - 11.00 hod.
3. května 2017 proběhne výběr
děvčat a chlapců 5. tříd z oblasti
Tanvaldska, kteří mají zájem od školního roku 2017/18 navštěvovat na
naší škole třídu s rozšířenou výukou
tělesné výchovy.

Maturitní ples Gymnázia
a obchodní akademie Tanvald

Práce místo hloupé zábavy by jim
slušela více
Hendikepovanou hůře chodící paní
obtěžovali opilí mladíci poblíž tanvaldské vlakové zastávky. Trochu ubohý
a zbabělý způsob zábavy, že? Naštěstí
se poblíž vyskytla hlídka asistentů
prevence kriminality, která mladíky
bez použití donucovacích prostředků
zpacifikovala a paní dovedla ve zdraví
domů. Opilce káráme, APK chválíme.
Sníh leckdy barvu i vůni mění
V poslední době se nám na tanvaldském sněhu objevuje více psích exkrementů, nežli by bylo zdrávo. Když stará
paní není líná ohnout záda a sebrat po
svém pejskovi hovínko, mohli by to tak
dělat všichni, co říkáte? Možná není
daleko doba, kdy se všem psům odeberou vzorky na DNA a pak se takové
leckdy obří lejno snadno ztotožní i se
jménem majitele. A samozřejmě pak
přijde i pokuta.
-vho-

Foto Antonín Bělonožník.

Promítání o historii Tanvaldu
Sedmdesát účastníků se 21. ledna
sešlo na další akci Senior klubu
Tanvald I. v hasičárně. Pro většinu
z nich ani nebyl Tanvald jejich původním domovem nebo rodištěm, ale jejich
domovem se stal, a tak se stále více
zajímají o jeho historii.
Ani se nechce věřit, že má Tanvald
takovou řadu památek, ale dokumentace - fotografie i s perfektním zázna-
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mem detailů ukázaly, že se Tanvald
má čím chlubit. Autorem fotografií
je Miroslav Dušek. Jejich promítání
doprovodil zasvěceným výkladem.
Byla to jeho již druhá přednáška pro
Senior klub I. a zase velmi úspěšná.
Připravit si takovouhle prezentaci dá
hodně práce, ale doufáme, že si pro
nás zase připraví něco zajímavého.
Těšíme se a předem děkujeme.

-ali-

Těšíme se na Vás!!
Ředitelství školy

Foto Antonín Bělonožník.
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Olympiáda z českého jazyka
Dne 1. února 2017 jsem se zúčastnila olympiády z českého jazyka.
Olympiáda byla rozdělená na dvě
části, na gramatickou a slohové
cvičení, na každou jsem měla jednu
hodinu. Gramatika vypadala na první
pohled lehce, avšak pod povrchem to
bylo mnohem horší, než to vypadalo.
Slohové zadání mě také moc nepotěšilo, ale co se dalo dělat. Po dokončení

jsem vše odevzdala a byla jsme ráda,
že nejsem poslední, protože vždy, když
jste poslední v učebně, nevěstí to nic
dobrého. Ve škole jsem se pak dozvěděla, že jsem na 5. – 6. místě, což mě
velmi potěšilo. Jsem ráda, že jsem
to zkusila a konečně se ta námaha
vyplatila.

Daniela Filasová 9.A,
Masarykova ZŠ Tanvald

Návštěva dětí z mateřských škol
v kostele sv. Františka z Assisi
Povánoční atmosféru si prodloužily
děti ze všech tří tanvaldských mateřských škol, když začátkem ledna využily pozvání pana faráře Pavla Ajchlera
k návštěvě kostela sv. Františka
z Assisi v Tanvaldě.
Děti zaujal především vystavený překrásný betlém spojený se

zajímavým vyprávěním.
Pan farář Pavel děti provedl kostelem, ukázal jim kazatelnu, křtitelnici,
sošku sv. Františka a také varhany, na
které dětem zahrál a na závěr si společně s dětmi zazpíval některé známé
vánoční koledy.

Foto Jiřina Pecháčková.

Foto Jiřina Pecháčková.

GYMNÁZIUM A OA TANVALD
ŽIJE TAKÉ KULTUROU
Tanvaldské gymnázium a obchodní
akademie dodržuje již mnoho let nepsanou tradici – spolupráci s Městským
divadlem Jablonec nad Nisou.
Na začátku každého pololetí
školního roku si učitelé humanitních
předmětů zvolí z programové nabídky
několik představení pro studenty
různých věkových kategorií.
V 1. pololetí školního roku 2016/17
se žáci primy a tercie zúčastnili
divadelního představení s názvem
Dobrodružství Toma Sawyera, studenti
kvinty, septimy a maturitního ročníku
měli možnost vidět ztvárnění známé
knihy E. Hemingwaye Stařec a moře,
provedené tentokráte v anglickém
jazyce.
Zatím poslední vystoupení, které
zhlédli žáci sekundy a kvarty, bylo
velkým překvapením. Kdo čekal kla-

sickou inscenaci a děj, velice se mýlil.
Ve vystoupení pod názvem Phantom
se představilo Černé divadlo H.I.L.T.
Praha s tím nejlepším ze své tvorby.
Žáci byli zaskočeni. Celé představení
se neslo v duchu tance, a to jak moderního, lidového, tance domorodých
kmenů Afriky, tak baletních kreací.
Vše se navíc odehrávalo ve tmě.
V provedení s UV osvětlením zářily
pouze části oděvů neonových barev.
Vystoupení tanečníků vyžadovalo
od žáků určitou představivost, ale
rozhodně mohlo posloužit jako zdroj
inspirace a nápadů pro nadcházející
dubnovou akademii, na kterou si naši
studenti připravují každoročně právě
i taneční a divadelní čísla.
Gymnázium není jen o učení, ale
i o možnosti kulturního obohacení
studentů.
Za gymnázium V. Dittrichová

Jiřina Pecháčková

Kvinta rovná se bývalá kvarta
a noví žáci, kteří se původně
hlásili do 1. ročníku
Jednoduchá matematika s velmi
pozitivními výsledky. Na našem gymnáziu v Tanvaldě už běžná praxe. Bylo
málo dětí na otevření 1. ročníku? Tak
se spojí s kvintou. Že tím část třídy
přišla do rozjetého vlaku a riskuje
problémy? Proč? Osnovy první poloviny čtyřletého gymnázia a posledních
4 ročníků základní školy si neodporují.
Požadavky i rozsah učiva se shodují.
Obava z příchodu do uzavřené party,
která se od primy do kvarty vytvořila?
Nepřežije první den. A dokonce se
mnohdy znovu setkají spolužáci, kteří
před 4 lety chodili spolu na základku.
A když se přece jen vyskytnou
nějaké mezery, budou mít šanci
„ti ze ZŠ“? Ano, se základním rozvrhem běží souběžně nepovinné hodiny,
tzv. cvičení z českého jazyka, matematiky a chemie. Někdo nepotřebuje
vůbec, někdo jen půl roku.
I letos se potvrdilo, že do školy první
den přijdou dvě skupiny zvažující,
jak a jestli to dají vůbec dohromady.
A tentýž den odcházejí ze školy
uvolnění, s dobrým pocitem, že to asi
bude fajn. A další den už začínají mít
pocit, že se s těmi druhými dá mluvit,
že i nějací exoti jsou, ale fajn, že budou
dobrá parta. A tento pocit si utvrzují.
A vyučující oťukávají situaci také,
zjišťují, že ze základky přišli rozumní
mladí lidé, kteří se v pohodě zapojují
a že bývalá kvarta tím také přešla do
nové roviny. Obě prolínající se skupiny
mají šanci začít znovu a jinak, nebo
dál pokračovat dobře. A málokdo to
nevyužije. Obě skupiny, a tím i škola,
jsou obohaceni o mnohé a po několika
týdnech se už jen ví, že někdo přišel
ze základky, ale žádnou vypovídající
hodnotu to nemá. Kvinta odpovídající
1. ročníku gymnázia, je zhruba stejně
náročná pro obě skupiny. A v jejich

spolupráci se zvládá dobře, byť někdy
hůř, někdy líp. Známky za 1. pololetí
jsou spíš informativní a vypovídají, jaké
nároky má střední škola a jak se s nimi
vypořádat. A někdo najde cestu za pár
týdnů, někdo o něco později. Takže
první pololetí dost pozmění známky, na
které žáci byli zvyklí, ale druhé pololetí
už zase dává šanci vrátit se ke svému
standardu. Prostě a stručně – teď
v únoru je to už dávno sehraná parta,
která si svoji třídu a kolektiv chválí od
září. Tak ať se daří v druhém pololetí
a těšíme se i na vás další, co v září zase
doplníte, ale hlavně obohatíte sebe
i letošní kvartu.
A oni sami? Když se zeptám, jestli
měli obavy dělat přijímačky do prvního
ročníku a pak jít do kvinty? Nahlédněte
do několika z mnoha podobných
odpovědí:
„Po přijímačkách jsem se bála,
jestli mě přijmou do kolektivu lidi, kteří
se znají už čtyři roky, jestli zapadnu.
Mé obavy nebyly na místě, stal se
z nás velmi dobrý kolektiv, a i s učením
jsou na tom stejně jako my.“
„Osobně jsem měl velký strach, jestli
se sem hodím a jestli tu budu šťastný,
chybu jsem ale neudělal, učivo zatím
zvládáme a kolektiv je také fajn.“
„Když jsem se dozvěděl, že
Gymnázium v Tanvaldě neotvírá
1. ročník, ale doplňuje kvintu, tak jsem
se trošku bál. Měl jsem strach vstoupit
do třídy, která se již dávno znala a měla
zaběhnuté své zvyky. Neznal jsem
původní kolektiv, a pořádně ani nově
příchozí. Nakonec jsem zjistil, že jsem
se bál zbytečně, protože nás stará třída
přijala úplně bez problémů. Možná to
bylo i tím, že nás nových přišlo víc, než
bylo původních členů třídy.“
Třídní učitelka kvinty
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 25. 01. 2017
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na pořízení a montáž měřidla recirkulace bazénové
vody v objektu Gymnázia a Obchodní akademie
Tanvald ve výši 55.000 Kč a provést rozpočtové
opatření č. 2/2017:
Výdaje
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Školní 305 – gymnázium – celkem 		
+ 55.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 55.000 Kč
*RM rozhodla v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění schválit
příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald,
Sportovní 576 použití investičního fondu ve výši
do 50.000 Kč na pořízení chladícího agregátu
šokeru ve školní restauraci Scolarest.
*RM schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění
technického
dozoru
investora
při realizaci projektu „Revitalizace městského
stadionu Výšina Tanvald“ mezi městem Tanvald
a Ing. Jiřím Slukou, se sídlem Knoflíková
4524/12, 466 01 Jablonec nad Nisou dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Příkazní smlouvu č. 1685 na
organizační zajištění výběrového řízení na
zhotovitele stavby „Realizace energetických
úspor v objektu sportovní haly, ul. U Stadionu
č.p. 588, TANVALD“ mezi městem Tanvald
a společností INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
se sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje opětovné podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí,
z prioritní osy Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí
v sídlech, na projekt Revitalizace parku u kruhového objezdu, parku u fontány, parku u památníku T.G.M. a pěší zóny u Gymnázia.
*RM souhlasí se spoluprací s Ministerstvem
kultury ČR při administraci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2017,
nezřizuje komisi státní památkové péče a pověřuje výkonem prací spojených se spoluprací
s Ministerstvem kultury ČR odbor rozvoje a KV
MěÚ Tanvald.
*RM doporučuje zastupitelstvu města vzít na
vědomí vyhodnocení a hospodaření „Fondu na
zlepšení úrovně bydlení“ v roce 2016.
*RM doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit
v souladu s Pravidly „Fondu na zlepšení úrovně bydlení“ výběrové řízení na získání zápůjčky
z tohoto fondu na rok 2017, s možností podání
žádosti do 30. 03. 2017.
*RM po projednání žádosti Spolku Lungta, se
sídlem Dlouhá 2, Praha 1 rozhodla, že se měs-

to Tanvald k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“ v roce 2017 nepřipojí.
*RM schvaluje podání žádostí o dotaci Ministerstva vnitra ČR v souladu s pravidly Programu
prevence kriminality 2017 a schvaluje spoluúčast města minimálně 10% až 30 % u následujících projektů:
1/ Tanvald – Pokračování asistentů prevence
kriminality 2017
2/ Tanvald – Preventivní prázdninové programy
v Majáku 2017
3/ Tanvald – Pobytový týdenní tábor pro mládež
do 15 let 2017
*RM rozhodla souhlasit s uzavřením Smlouvy
o provedení stavby nebo opatření mezi městem
Tanvald a firmou TFnet s.r.o., Masarykova 203,
468 22 Železný Brod na umístění optických kabelů projektu „Stavba optické sítě Tanvald Výšina“ dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje uzavření spolupráce mezi
městem Tanvald a Radiem Contact Liberec
– FM 101,4 se sídlem Na Okruhu 872/10,
Liberec 1 při zajištění prezentace města na rok 2017
dle varianty B v celkové výši 60.000 Kč
bez DPH.
*RM souhlasí s vyřazením automobilu používaného DPS Škoda Fabia Combi RZ 2L8 3523
pořízeného v roce 2008 a souhlasí s jeho prodejem za cenu obvyklou prostřednictvím prodejce
ojetých aut.
*RM rozhodla pořídit pro Středisko technických služeb MěÚ traktorový návěs TN CTS
05-32-K nosič kontejnerů o celkové hmotnosti
6.500 kg a 5 ks kontejnerů s příslušenstvím od
výrobce CHARVÁT CTS a.s., se sídlem Okřínek 53, Poděbrady za nabídnutou cenu celkem
566.171 Kč včetně DPH bez dopravy z Okřínku
do Tanvaldu.
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva
města dne 15. 02. 2017 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 organizací
s majetkovou účastí města
5. Majetkoprávní záležitosti
6. Informace o skutečných nákladech obce na
sběr a svoz netříděného komunálního odpad
za poplatníka za rok 2016
7. Vyhodnocení činnosti a hospodaření Fondu
na zlepšení úrovně bydlení 2016
8. Vyhlášení výběrového řízení na získání
zápůjčky z Fondu na zlepšení úrovně
bydlení pro rok 2017
9. Náměty, připomínky, diskuze
10. Závěr

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 08. 02. 2017
*RM souhlasí s užíváním nebytových prostor
v objektu DPS čp. 614, Vítězná, Tanvald, část
Šumburk nad Desnou:
1/ paní Ivetou Hladíkovou za účelem příležitostného provozování masáží;
2/ panem Ladislavem Bartošem za účelem příležitostného poskytování rehabilitace a masáží;
od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 za denní paušální úhradu ve výši 50 Kč a pověřuje vedoucí oddělení sociální práce a sociálních služeb
odboru MěÚ Tanvald Mgr. Vladimíru Součkovou
organizačním zajištěním.
*RM vydává záměr na propachtování části pozemkové parcely č. 679/1 (trvalý travní porost)
o výměře cca 600 m2 v katastrálním území
Šumburk nad Desnou za účelem provozování
zemědělské činnosti – sekání travních porostů.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene – služebnosti
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Teplická 874/8, Děčín podle předloženého návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4014179/VB2 JN,
Tanvald, Žďár, p.č. 1508/3, rNN, kNN, vNN.
*RM doporučuje zastupitelstvu města nabídku
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Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odboru Odloučené pracoviště Liberec,
nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec na bezúplatný převod pozemkové parcely č. 658/2 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 80 m2
v katastrálním území Šumburk nad Desnou do
vlastnictví města Tanvald nepřijímat.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření spočívající ve vrácení nedočerpaných prostředků účelové neinvestiční
dotace na volby do zastupitelstev krajů do státního rozpočtu:
Výdaje
OSTATNÍ VÝDAJE – celkem 			
+ 34.594,09 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod hospodářského výsledku z minulých let
+ 34.594,09 Kč
*RM bere na vědomí informaci ekonomického
odboru MěÚ Tanvald o škodné události v městském kině JAS Járy Cimrmana dne 03. 12.
2016, na základě které vznikla městu Tanvald
škoda ve výši 2.205 Kč.

RM:
1/ bere na vědomí informaci o skutečných výdajích města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a rok 2016 a doporučuje zastupitelstvu města vzít tuto informaci
na vědomí;
2/ doporučuje zastupitelstvu města navýšit počet nádob na BIO odpad o objemu 240 l o 20 ks
a přijmout rozpočtové opatření:
Příjmy
příjmy z činnosti rozpočtových zařízení
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Sběr a zpracování druhotných surovin
+ 43.000 Kč
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Likvidace odpadu – celkem 			
+ 43.000 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města
Tanvald na činnost a provozní výdaje organizacím v roce 2017 takto:
1) Tělovýchovná jednota Jiskra Tanvald ve výši
165.000 Kč
2) Tělovýchovná jednota Seba Tanvald ve výši
165.000 Kč
3) MDC Maják Tanvald ve výši 80.000 Kč
4) Občanské sdružení zdravotně postižených
Tanvald ve výši 45.000 Kč.
5) Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald, příspěvková organizace na provoz školního bazénu v budově gymnázia a OA ve výši
850.000 Kč.
6) Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald,
příspěvková organizace na krajem nepokryté
výdaje na provozní činnost budovy gymnázia
a OA ve výši 100.000 Kč.
Současně rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu města Tanvald dle předložených návrhů č. 1/2017 – č.6/2017 a schválit
rozpočtové opatření:
VÝDAJE
DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY - celkem
dotace nerozdělené			
- 1.405.000 Kč
dotace TJ Jiskra Tanvald
165.000 Kč
dotace TJ Seba Tanvald
165.000 Kč
dotace MDC Maják Tanvald
80.000 Kč
dotace Občanskému sdružení
zdravotně postižených
45.000 Kč
dotace Gymnáziu a OA Tanvald			
provoz školního bazénu v budově
gymnázia a OA
850.000 Kč
na krajem nepokryté výdaje na provozní činnost
budovy gymnázia a OA
100.000 Kč

*RM rozhodla pronajmout nebytové prostory
o celkové výměře 74 m2 v budově č.p. 183, ul.
Protifašistických bojovníků, Tanvald, část Šumburk nad Desnou za účelem zajištění zázemí
pro výkon terénní sociální práce ve správním
obvodu ORP Tanvald od 01. 04. 2017 a schválila Smlouvu o pronájmu nebytových prostor
mezi městem Tanvald a firmou FOKUS Liberec
o.p.s., se sídlem Nezvalova 662/18, 460 15
Liberec XV-Starý Harcov dle předloženého
návrhu.
*RM
rozhodla
pronajmout
nebytové prostory o celkové výměře 8,58 m2
v I. patře budovy č.p. 350, ul. Krkonošská,
Tanvald za účelem umístění kanceláře pro výkon
agendy pěstounské péče ve správním obvodu
ORP Tanvald od 01. 03. 2017 a schválila Smlouvu
o pronájmu nebytových prostor mezi městem
Tanvald a panem Bc. Dušanem Václavíčkem
dle předloženého návrhu.
*RM souhlasí s vyřazením části území vyznačené v grafické příloze z CHKO Jizerské
hory. Jedná se zejména o souvisle zastavěné
části měst Tanvald a Desná, obce Albrechtice
v Jizerských horách a v oblasti Tanvaldského
Špičáku.
*RM po projednání bere na vědomí zprávu o přijatých stížnostech, peticích, ostatních podáních,
podnětech a podáních Veřejného ochránce práv
za rok 2016.
*RM souhlasí s pokácením 6 ks smrků a 2 ks
borovic nacházejících se v okolí sportovní
haly na Výšině, na pozemkových parcelách
č. 375/109 a 375/110 v katastrální území Tanvald, dle předloženého návrhu odboru rozvoje
a KV s tím, že dřevo bude použito pro potřeby
města nebo prodáno dle platného ceníku.
*RM projednala žádost Úřadu práce ČR, Krajské 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 bydlení ubytovací zařízení a vydává nesouhlasná
vyjádření.
*RM rozhodla pořídit pro účely Střediska technických služeb automobil VIVARO B Vivaro Van
L2H1 2,9 t 1,6 CDTI (88 kW/ 120 hp) MT6 od
firmy EURO CAR Vik, s.r.o. Lučany nad Nisou
za nabídnutou cenu 577.600 Kč včetně DPH.
*RM schvaluje realizaci zakázky „Zpracování
a vytvoření podkladů, technických materiálů
a žádosti k dotaci na VO ve městě Tanvald“
a podání žádosti o dotaci do programu
EFEKT2 2017.
*RM jmenuje členy pracovní skupiny prevence
kriminality ve složení:
Mgr. Vladimír Vyhnálek, Hana Preislerová, nadp.
Jan Hlubuček, Jiří Horáček, Václav Hošek,
Mgr.
Josef Abraham,
Tomáš
Kasper,
Mgr. Božena Fejfarová, Mgr. Vladimíra Součková, Ing. Věra Černá, Mgr. Helena Beranová.

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

Pokyny k nálezu volně žijícího
uhynulého ptactva v souvislosti
s výskytem ptačí chřipky
Při nálezu uhynulého volně žijícího ptáka občanem, případně městskou policií apod. je zapotřebí, aby tito nebo zástupce městského
či obecního úřadu v prvé řadě kontaktoval krajskou veterinární správu
na tel. čísle: 720 995 207, 485246691 nebo 775869078.
Pracovník krajské veterinární správy nález vyhodnotí z hlediska
rizika ptačí chřipky a rozhodne o dalším postupu spočívajícím buď v přímé
likvidaci uhynulého ptáka místně příslušným úřadem (jako každého jiného
uhynulého zvířete na území obce nebo města), nebo spočívajícím ve výjezdu
inspektora krajské veterinární správy na místo nálezu (v případě odběru uhynulého ptáka na vyšetření ve veterinárním ústavu). Inspektor krajské veterinární správy následně rozhodne o případné potřebě součinnosti s Hasičským
záchranným sborem, jejichž jednotky prostřednictvím operačního střediska
HZS povolá.
-red-
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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:

AKCE NA ÚNOR PRO DOSPĚLÉ:
2. 3. 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 Kč.

2. 3. Turnaj v ping-pongu
- turnaj o ceny. NOVÝ STŮL!
7. 3. Maškarní diskotéka
- začátek bude v 15:00.
Masky podmínkou!
9. + 10. 3. Výroba keramických
zápichů
- přijď si do Klubu vyrobit dekoraci
na Velikonoce.
16. + 17. 3. Velikonoční dílny
- šití výrobků z filcu, ozdobné velikonoční dekorace z filcu
22. 3. Vědecká laboratoř
- vyzkoušíme některé ze známých
i neznámých pokusů a ověříme si přírodní vědy praxí. Začínáme ve 14:30.
28. 3. Odpoledne společenských her
- zahrajeme si různé obměny her,
jako je Mafie, městečko Palermo
a další. Začínáme ve 14:30.
Klub volného času a ICM jsou otevřeny
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

13. 3. Setkání občanů
s poslankyní Janou Hnykovou
- začátek v 15:00 vstup volný, občerstvení zajištěno! Pořádá Senior klub
Tanvald.

Informace, společenská rubrika

Senior klub
Šumburk n.D.

Vás zve na promítání
Básničky a písničky pro naše
babičky
Místo konání:
Hasičská zbrojnice dobrovolných
hasičů , Tanvald Šumburk n. D.
- společenská místnost
(nová hasičárna)
Datum konání:
21. 3. 2017 v 15:00 hod.
Srdečně zve Senior klub Tanvald

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

29. 3. Dopolední velikonoční dílny
- zkusíme si vyvrtat vyfouklé vajíčko
madeirovou
technikou.
Vejdumky
vítány! Start v 10:00, vstup 20 Kč.

Vás zve na besedu
Pásmo písniček a obrázků
Přijďte oslavit MDŽ, k tomu si dáme
kávu, čaj, něco sladkého,
popovídáme...

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.

Místo konání:
MDC Maják, U Školky 579,
Tanvald Výšina
Datum konání:
9. 3., od 15:00 hod.

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

Na setkání se těší děti a kolektiv
Střediska volného času Tanvald
Srdečně zveme
Senior Klub II Tanvald Výšina

V březnu 2017
oslaví životní jubileum
Václav Hubený
Milada Válková
Miroslava Žáková
Olga Vojtíšková
Walter Nitsche
Zdeňka Divíšková
Miroslav Kroupa
Miroslav Morávek
Dagmar Hájková
Květoslava Tomešová
Vlasta Samková
Věra Tischerová
Helena Dostálová
Krystyna Krůželová
Ladislav Jedlička
Eva Vidnerová
Květa Medlíková

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

Uplynulý rok 2016 v Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald
Kino Jas Járy Cimrmana je vybaveno moderním zařízením. V září roku
2009 zde Město Tanvald nechalo nainstalovat technologii digitálního kina dle
standardu DCI. Zakázku provedla firma
AV MEDIA, a.s. Praha. Nyní mohou
diváci vidět projekce 2D a 3D filmů dle
současných hollywoodských standardů
DCI. Úroveň D-Cinema nabízí kvalitnější promítání ve vyšším rozlišení
než Full HD. Celková kapacita je 306
míst, přičemž na balkoně najdete 111

shlédlo celkem 9.760 diváků, což je
průměr cca 44 diváků na jedno představení. Ze zahraničních filmů byla
největší návštěvnost na filmech Doba
ledová: Mamutí drcnutí (536 diváků),
Hledá se Dory (418 diváků) a na filmu
Zootropolis : Město zvířat (334 diváků).
Z českých filmů byla nejúspěšnější
filmová pohádka Anděl páně 2 (1.078
diváků), Lichožrouti (385 diváků),
Lída Baarová (343 diváků), komedie
Padesátka (250 diváků) a Teorie tygra

Foto archiv MěÚ Tanvald.

a dole 195 křesel. Kino je víceúčelové
s možností konání divadelních představení, koncertů, výstav, přednášek
a velkoplošného promítání z různých
nosičů v digitální kvalitě.
V roce 2016 se uskutečnilo celkem
221 filmových představení, která

(224 diváků). Kromě diváků filmových
představení přišlo do kina ještě přes
4.000 návštěvníků divadelních představení, koncertů, akademií, školních akcí
a dětských představení.
V lednu kino navštívil divadelní
soubor DAP z Prahy s klasickou pohád-

kou Sůl nad zlato. V únoru kino při
své návštěvě Jablonecka hostilo prezidenta ČR Miloše Zemana. V tomto
měsíci proběhla také v kině premiéra
divadelního představení Pohádka
o malé mořské víle a repríza divadelní
hry Tah dámou aneb napřed trochu
vína... Obě představení nastudoval
místní divadelní soubor E.F. Burian,
který v tomto roce oslavil již 70. výročí
založení souboru. V únoru si v kině také
zahrál DS J.K.Tyl z Josefova Dolu hru
Návštěva staré dámy a divadlo Studna
Hosín představilo pohádku Zakletá
princezna. V březnu představila při
cestopisné přednášce paní Radka
Tkáčiková Nepál. V uplynulém roce
se v kině opět konaly koncerty v rámci
60. ročníku Tanvaldského hudebního
jara 2016, např. koncert Hudební předjaří (účinkovali absolventi a pedagogové ZUŠ Tanvald), koncert Slovanské
tance (na klavír hráli Ivan a Lukáš
Klánský) anebo koncert Čtvero ročních
dob (hrál Český komorní orchestr se
sólistou na housle z Bulharska Mario
Hossenem). V rámci této akce v kině
proběhla vernisáž výstavy „V říši paní
Hudby“ DDM Ulita Tanvald. V dubnu
v kině vystoupil divadelní soubor L.S.D.
z Lučan nad Nisou s divadelní komedií
Žena v trysku století.
V květnu v kině vystoupila ZUŠ
Čelákovice s baletním představením
„O nešťastné lásce“ na motivy Labutího
jezera P.I. Čajkovského. V květnu
kino hostilo imitátora a baviče Petra
Martináka
a
zpěvačku
Simonu
Klímovou v zábavném pořadu „Šou,

dva tři...“, Michala Nesvadbu v dětském
pořadu „Michal je kvítko“ a Tomáše
Pfeiffera, který zahrál na tzv. vodnářský
zvon s unikátní parabolickou projekcí.
Městské kino v roce 2016 v červnu
opět hostilo Divadlo Járy Cimrmana
s představením „Posel z Liptákova“.
Představení bylo vyprodáno skoro do
posledního místa. V říjnu se uskutečnil
z kina přímý přenos Českého rozhlasu
představení divadelní hry „Cimrman
v říší hudby“ v rámci oslav padesáti let
Divadla Járy Cimrmana. V kině se loni
uskutečnila řada školních a dětských
pořadů, výchovných koncertů a koncertů místní ZUŠ. V říjnu proběhl již
48. ročník mezinárodního soutěžního
festivalu Humor v amatérském filmu
HAF 2016. V soutěži bylo celkem 39
filmů od 24 autorů. V říjnovém měsíci
kino představilo divákům také divadelní
pohádkovou hru „Zubatá story“, kterou
uvedl DS Vojan Desná – Mladá Haluz
ve spolupráci s Lučanským spolkem
L.S.D.. V listopadu vystoupil v kině
divadelní soubor Krakonoš z Vysokého
nad Jizerou s hudebním představením
„Zločin v Posázavském Pacifiku“.
V květnu a v listopadu v kině vystoupila travesti skupina Techtle Mechtle
a Screamers z Prahy se svými zábavnými pořady. Na závěr roku vystoupila s
adventním koncertem folková skupina
Kantoři v pořadu „Dobrý večer Tobě“.
Městské kino Jas je mnohoúčelovým
kulturním stánkem pro občany všech
věkových kategorií z Tanvaldu a širokého okolí.
Petr Hampl
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Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald
Březnové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz
Tradiční burza dětského oblečení
– POZOR – ÚPRAVA TERMINU !!!
od středy 22. 3. do úterý 28. 3. 2017
středa 22. 3.: příjem věcí v 8:00 - 17:30
čtvrtek 23. 3.: příjem věcí v 8:00 - 17:30
pátek 24. 3.: příjem věcí v 8:00 - 12:00 a prodej v 13:00 - 17:30
sobota 25. 3.: prodej v 8:00 - 11:00 a 14:00 - 17:30
neděle 26. 3.: prodej v 8:00 - 11:00 a 14:00 - 17:30
pondělí 27. 3.: prodej v 8:00 - 17:30
úterý 28. 3.: třídění
čtvrtek 30. 3. 16:00 – 18:00
a sobota 1. 4. 9:00 – 10:00 vyúčtování a výdej
Věci přijímáme čisté a nepoškozené !!!
Za každý kus se účtuje 1,50 Kč + 10% z prodeje. Na bleší trh lze pronajmout
stůl za 100 Kč. Tabulky k rozepsání kusů si vyzvedávejte v Majáku. Stará čísla
nelze použít, vyzvedněte si v Majáku čísla nová !!!
Upozorňujeme na termíny letošních letních
PŘÍMĚSTSKÝCH LETNÍCH TÁBORŮ V MAJÁKU:
17. 7. - 21. 7. Mladý táborník
24. 7. - 28. 7. Strašidelný týden
31. 7. - 4. 8. Letní olympiáda
7. 8. - 11. 8. Cestománie
14. 8. - 18. 8. Týden plný řemesel
Vhodné pro děti ve věku 4-10 let. Základní program je od 7:30 do 15:30.,
možnost rozšířeného hlídání 6:00 - 17:00.
Protože stále probíhají dotační řízení na tyto prázdninové programy,
nemůžeme ještě zveřejnit cenu.
Upřesnění budou na webu centra a v dalších číslech měsíčníku.
Dále nabízíme
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 prohlášení, kde rodiče uvedou všechny případné zdravotní problémy
např. alergie. Pokud budete chtít děti hlídat delší dobu, musí sebou mít svačinu, pití popřípadě 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

Středisko volného času Tanvald
(dříve Dům dětí a mládeže ULITA)
Akce v březnu:
V pondělí 20. 3. je uzávěrka výtvarné soutěže „Naše město očima dětí“.
Soutěže se mohou zúčastnit děti od mateřských škol po střední školy v kategoriích dle věku. Práce musí být označena jménem autora, školou a třídou,
kterou navštěvuje (u MŠ věkem). Nejlepší práce budou odměněny věcnou cenou
a diplomem a vystaveny v Městském kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě
u příležitosti zahájení festivalu Tanvaldské hudební jaro.
V pátek 24. 3. se náš divadelní kroužek „Strčprstskrzkrk“ zúčastní oblastního
kola Dětské scény 2017 „O Desenského medvěda“ ve Skláři v Desné s představením „Honza a kouzelník“. Akce začíná v 9:00.
V úterý 21. 3. od 17:30 do 20:30 se koná „Kurz šití patchworku pro
dospělé“. Mohou se přihlásit i začátečníci. Účastníci kurzu se naučí vytvořit
motiv květiny, tzv. Drážďanský talíř.
Ve čtvrtek 2. a 9. 3. od 17:00 proběhne kurz „Jarní keramika pro dospělé“.

Tanvaldský zpravodaj / březen 2017
Dětem navštěvujícím školu nabízíme tyto letní tábory:
„Toulavé boty 2017“ - příměstský tábor formou každodenních výletů 3. - 14. 7.
Pondělí 3. 7. - rozhledna Nad Prosečí
Úterý 4. 7. - zámek Lemberk
Pátek 7. 7. - Tanvaldský vyhlídkový okruh
Pondělí 10. 7. - Včelí naučná stezka Harrachov
Úterý 11. 7. - zámek Zákupy
Středa 12. 7. - rozhledna Nisanka a Muzeum obrněné techniky ve Smržovce
Čtvrtek 13. 7. - vodopády Kamenczyka ve Sklářské Porebě
Pátek 14. 7. - Dlaskův statek v Dolánkách
Na výlety jezdíme převážně vlakem z hlavního nádraží v Tanvaldě. Po předchozí dohodě je možno přistoupit na trase. Dítě nemusí absolvovat celý tábor,
může se zúčastnit jen pár vybraných výletů, ale za absolvování všech výletů
obdrží na památku velkou keramickou botu. Celková cena tábora činí 1220 Kč,
v ceně je zahrnuto jízdné a vstupné (zámky, výstavy, muzea, rozhledny).
„První výtvarný příměstský tábor“ 17. - 21. 7. 2017:
Koná se ve Středisku volného času Tanvald denně od 8:30 do 16:00.
Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky a naučí se s nimi pracovat. Bude pro
ně připravena keramika, batika, pedig, šití, tiffany, mozaika, decoupage, výroba
mýdla, bižuterie a v neposlední řadě kresba a malba několika druhy barev.
Cena tábora činí 2000 Kč. V ceně je zahrnut oběd a veškerý výtvarný materiál,
svačinu si děti přinesou z domu.
„S Myšákem v Lužických horách“
- pobytový tábor pro děti od 6 let 21. - 25. 8. 2017:
tábor pro mladší děti zaměřený na turistiku, skautské a tábornícké dovednosti,
hry a soutěže v přírodě i v klubovně. Cena: 2500 Kč, v ceně je zahrnuto ubytování s plnou penzí, jízdné, vstupy, materiál na tvoření a soutěže.
„Plzeňsko – kraj barokních a přírodních skvostů“
- pobytový turisticko-poznávací tábor pro děti od 8 do 16 let
konaný 26. 8. - 2. 9. 2017:
navštívíme unikátní klášter Plasy, město Plzeň (katedrála sv. Bartoloměje,
muzeum loutek, historické podzemí), nejmenší město ve střední Evropě
Rabštejn nad Střelou, přírodní rezervaci Údolí Střely, zámek Chyše a skalní
město Viklany. Kromě výletů budou mít děti pestrý program i v místě ubytování.
Cena tábora činí 3900 Kč, v ceně je zahrnuto ubytování s plnou penzí, jízdné
včetně přepravy při výletech v místě pobytu, veškeré vstupy (zámky, muzea
a jiné turistické cíle), materiál a odměny na hry a soutěže.
Bližší informace o všech táborech a přihlášky na ně obdržíte ve Středisku
volného času Tanvald (tel.č.: 483 394 301, 778 158 035, 036, 037).

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní akce:
2. 3. ČT 19 hodin Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald
Cestopisná přednáška Radky Tkáčikové: Narphu (Nepál)
Letošní novinka - Narphu (Nepál). Severně od
masívu Annapuren se rozkládá u hranice s Tibetem izolovaná oblast Narphu silně ovlivněná
tibetskou kulturou. Suchá, ale barevná hornatá
poušt ukrývá mnohá tajemství a buddhistické
kláštery. Pozoruhodné vesničky, pastevecké
oblasti, buddhistické festivaly a přechod sedla nad
Foto archiv Radka Tkáčiková.
jezerem Tilicho, jednoho z nejvýše položených
a nejkrásnějších v masívu Gangapurny a návrat údolím Kali Gandagi
– nejhlubším údolím světa. Oblast otevřená pouze několik let a v květnu 2016
naše první návštěva této před světem skryté oblasti. Vstupné: 50 Kč
23. 3. ČT 19 hodin Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald
Jack Popplewell: Paní Piperová zasahuje
Divadelní představení detektivní komedie o třech
dějstvích v podání divadelního souboru J. K. Tyl
Josefův Důl. Vstupné: 50 Kč
Josefodolský soubor si vybral tuto komedii ze
dvou důvodů – za prvé je to čtyřicet let, kdy naši
předchůdci v souboru tuto komedii rovněž hráli a
dle pamětníků s ní slavili úspěchy až na národní
přehlídce ve Vysokém nad Jizerou. A za druhé
Foto archiv DS J. K. Tyl Josefův Důl.
současná hlavní představitelka v letošním roce
oslaví své životní jubileum, a tudíž jí režisér nadělil dárek ve formě titulní role.

Na kurzy patchworku a keramiky pro dospělé se přihlašujte u Dany Humlové,
tel. č.: 778 158 036.

Připravujeme na duben :
10. 4. Travesti show skupiny Screamers a Techtle Mechtle
v pořadu ,,20 LET S VÁMI,,

Nabízíme mateřským a základním školám dopolední výtvarné dílny zaměřené na jaro, Velikonoce a Svátek matek. Zájemci z řad pedagogů se mohou
domluvit na tel. č.: 483 394 301, 483 396 946.

13. 4. Divadelní představení komedie „Manželský čtyřúhelník“.
Hrají Dana Homolová, Michaela Badinková, Daniel Rous a Martin Kraus.
20. 4. Divadelní představení „Královny“ DS Vojan Hrádek nad Nisou
Vše v Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald v 19 hodin.
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Kultura, informace, inzerce

Městská knihovna Tanvald
„Noc s Andersenem“ se bude konat 31. 3. - 1. 4. 2017, je určena pro děti
v rozmezí 7 - 11 let, přihlašovat děti můžete osobně v naší knihovně.
Neváhejte, počet spacích míst je omezen.

březen 2017

Výstavní sálek: 6. 2. - 2. 3. 2017
„Recyklohrátky, aneb jak to vidíme do budoucna“
- výstava prací studentů Gymnázia a Obchodní akademie Tanvald.
Březen – měsíc čtenářů
* Po celý měsíc březen bude probíhat pro přihlášené čtenáře individuální kurz
na PC. „Džunglí internetu“ je provedou studenti Gymnázia a Obchodní akademie Tanvald pod vedením RNDr. Jarmily Moravcové.
* V tomto měsíci bude pro nově přihlášené čtenáře zhotovení průkazky zdarma.
„Josef Čapek“ – výstavka knižních titulů z našeho fondu ke 130. výročí narození významného českého malíře, spisovatele, esejisty a dramatika.
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
Masaryk

Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance
a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana
Masaryka, se vrací do doby těsně před druhou světovou
válkou. Ve třicátých letech vrcholí Masarykova diplomatická kariéra, kterou tráví převážně ve Velké Británii, kde
se snaží dostat světové mocnosti na stranu Československa. Muž, oceňovaný jako brilantní řečník, zábavný společník a milovník života, má
však i svou temnou stránku. Masaryk hledá únik před svým jménem, před odpovědností
i před sebou samým v hýřivém životě, alkoholu a drogách, ale také v neustálém sebetrýznění.
Tehdejší velvyslanec v Londýně se najednou ztrácí z veřejného života. Přerušuje kontakt
s politickými kolegy i s přáteli. Na několik měsíců mizí, kamsi do Ameriky...

Kong: Ostrov lebek

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

Strhující původní dobrodružný film režiséra Jordana
Vogt-Robertse vypráví příběh nesourodého týmu badatelů, vojáků a dobrodruhů, kteří se spojili, aby prozkoumali tajemný, stejně nebezpečný jako krásný, ostrov
v kdesi v Pacifiku, který není zanesen do žádné mapy.
Odříznuti od všeho, co znají, vstupují na území mohutného Konga a zažehávají tak nejstrašnější boj člověka s přírodou. Jejich cesta za poznáním se mění v boj
o přežití a útěk z prapůvodního Ráje, ve kterém není pro člověka místo.

Kráska a zvíře

V hrané adaptaci animované klasiky Kráska
a zvíře společnosti Disney, jež je ohromující filmovou
oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů vůbec,
velkolepým způsobem ožívají příběh a postavy, které
diváci znají a zbožňují. Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé
dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím
zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného prince.
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Sport

Pod Můstkem lítaly kostky
Že se v hospůdce Pod Můstkem
v Tanvaldě na Výšině jenom nepije
a nehulí, o tom jsem už psal. Zdejší turnaje v kulečníku jsou již známé v celém
okolí, ale to, co bylo k vidění o vánočních svátcích, to se asi v jiné restauraci
hned tak nevidí. Znáte „člověče nezlob
se“? Už už se chystáte vítězně zakončit hru, když tu soupeř hodí kostkou
šestku a ještě jednu a k tomu na potvoru jedničku a v poslední možné chvíli
vás vyhodí z políčka. To je k zlosti, že?
Je to jenom hra, ale stejně. Tak takhle
se válelo na dvou šachovnicích zrovna
o Vánocích. Soutěžilo se urputně, sem
tam i nějaké to ostřejší slůvko padlo,
sem tam si někdo dokonce rval vlasy,
ale pod krkem se nedrželi. Však to
říkám pořád, že v Tanvaldě je slušných

lidí většina, a to platí jak na ulicích, tak
i po hospodách. Vyhrál Jarda Morgen,
ředitel turnaje. Neptejte se mě, jak to
udělal, ale cinknutou kostku určitě
neměl. To by mu na to jinak přišli
a hodili by ho jistojistě do závěje. Je
to sice člověče nezlob se, ale „vocaď
pocaď“, že?
Konečné pořadí turnaje:
1. Jarda Morgen
2. Emil Rak
3. Evička Součková
4. Ríša Souček
5. Bohouš
6. Milan + Ronny
7. Slavia Kenny
8. Chachar Ivan

-vho-

Lyžařský výcvik 7.A
Na pondělí 23. ledna jsem se moc
těšil, poprvé jsem totiž stál na běžkách.
Byl jsem z toho nadšený, i když mě po
nějaké době začaly bolet nohy a ruce.
Nejprve jsme se dozvěděli něco málo
o běžkách, mazaní a také jsme se je učili
sami navoskovat. Poté jsme se přesunuli k lesíku a výuka mohla začít…učili
jsme se základní věci, jak vstát, když
spadneme, jak se ve stopě pohybovat
a udržet balanc na tenkých prkýnkách,
stromeček do kopce a také pluh, hlavní
pomocník při jízdě dolů. Paní učitelka
pluh nazývala pizzou a běh byl pro nás
špagety…podle tvaru lyží…asi nás
paní učitelka chtěla nalákat na lyže
přes jídlo. Zpočátku jsem padal, ale po
ujetých 10 kolečkách jsme se zlepšili
a posunuli jsme se blíže k motokrosu,
kde byly větší kopce a vždycky jsem se
těšil, až je sjedu dolů.
Ve středu jsme už sjížděli fakt „maso“
prudké kopce, takže jsme už byli připravení vyrazit na nějaký delší výlet.

A tak jsme ve čtvrtek jeli do Kořenova
a udělali jsme velký okruh kolem rozhledny Štěpánka. Měl jsem toho „plné
kecky“. Nakonec jsme se okruhem vrátili k chatě Hvězda, kde jsme si dali čaj
a něco k snědku a navíc jsem poradil
paní učitelce, aby si dala kávu a ona si
ji dala. Byl to nejlíp strávený den.
V pátek jsme se odhodlali a vyrazili
na výlet přes hranice, do Polska.
V Harrachově jsme přešli hranice
a dojeli jsme až ke kamenné hospodě
v osadě Orle. Byl to úžasný den, nádherná trať a super příroda a prostě jsme
si užívali prima den. Na zpáteční cestě
jsme se v nádražní restauraci složili
a dohromady si koupili pizzu. „Lyžák“
byl zatím ta nejlepší věc, kterou jsem
ve škole zažil, a kdyby to šlo, rád
bych si ho zopakoval. Těch pět dní
bylo super.
Dominik Smrčka a Pepa Kerbic
ze 7.A Masarykovy ZŠ Tanvald

Foto archiv Masarykova ZŠ Tanvald.

12. ročník sportovního klání
- NO - KO - KO

V sobotu 4.2.2017 se sešla ve sportovní hale v Tanvaldě skupina sportu
chtivých mužů, kteří změřili své síly
v sálových sportech - nohejbalu - košíkové a kopané.Po velmi dobrých sportovních výkonech bylo v jednotlivých
disciplínách dosaženo následujících
výsledků:
Nohejbal - 1. místo DESKO
Desná, 2. místo Fotbalisté,
3. místo Greens, 4. místo Klatan
Košíková - 1.místo Klatan,
2.místo DESKO Desná, 3. místo
Greens,4. místo Fotbalisté
Kopaná - 1. místo DESKO
Desná, 2. místo Greens, 3. místo
Klatan, 4. místo Fotbalisté

Celkové pořadí:
1. místo - DESKO Desná vedené
svým kapitánem Zděnkem Matěáskem
a hráči Pieterem, Karlem, Špačkem,
Ježkem, Schmiedem, Nepimachem
a Tomkem
2. místo - Klatan
3. místo - Green
4. místo - Fotbalisté
Velké poděkování za uspořádání této
zajímavé akce patří především hlavnímu organizátorovi Karlu Soldátovi
i všem aktérům za vzorný sportovní
přístup a chování.
Miroslav Šír

PŘEBOR LIBERECKÉHO KRAJE
v běhu na lyžích
Přebor se uskutečnil v sobotu
11. 2. na běžeckých tratích na tanvaldské Výšině. Zázemí a start závodu byly
v prostorách autocampu. 182 závodníků v kategoriích od těch nejmladších
benjamínků až po dospěláky se zledovatělé, profilově náročné tratě zhostilo
na výbornou. Díky rozmarům počasí se
sněhová pokrývka změnila v kluziště.
Pořadatelé, kterým byl tradičně oddíl
TJ SEBA Tanvald, udělali maximum pro
to, aby závod v takových podmínkách
mohl bezpečně proběhnout.
Na domácí půdě se dařilo i malým
lyžníkům z tanvaldského klubu TJ
SEBA. I přesto, že se nestali přeborníky
kraje, odnesli si hned několik stříbrných
a bronzových medailí a krásných
umístění v první desítce. Výsledky
a fotodokumentaci můžete shlédnout na webových stránkách oddílu
www.tjsebatanvald.cz

či www.lyzovanidetem.cz.
Závod se vydařil více než dobře,
poděkování patří zejména pořadatelům
TJ SEBA Tanvald, ochotným rodičům,
pomocníkům, sponzorům a partnerům (firmě 4 Soft, Štěpin, Sport Albi,
pekařství Jan Mašek, SVČ Tanvald
a dalším), personálu autocampu za
poskytnuté zázemí a občerstvení, všem
závodníků, klubům, trenérům, kteří na
tanvaldské závody přijeli. Doufejme, že
to nebyly naše poslední závody v této
sezóně, ale že sníh vydrží a nám se
opět po letech podaří zorganizovat
a uskutečnit „Skicros na běžkách“ na
sjezdovce na Výšině. Tímto jste všichni
srdečně zváni, a to nejen závodníci,
ale i diváci, pro které je závod též
velmi atraktivní. Propozice včetně termínu budou umístěny na webu oddílu
www.tjsebatanvald.cz.

SKOL

Foto Radek Luňáček.

Basketbalisté letos hrají jen o páté místo
S tradičním rivalem Bižu B Tanvaldští
dlouho jen dotahovali a teprve v závěru
poločasu odskočili na příjemných
9 bodů. Na začátku druhé půle domácí
dotáhli na rozdíl jediného bodu díky
trojkám Mátla, ovšem závěr třetí
čtvrtiny vyzněl jednoznačně pro hosty.
V závěru ještě SEBA svůj náskok
zvýraznila a v pohodě si dokráčela pro
2 body. Střelecky se dařilo zejména
Lankašovi a mladému Kozákovi.
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V dalším utkání v Jablonci vedoucí
Draci potvrdili svou pověst a prakticky
již v úvodních 10 minutách rozhodli
o svém vítězství. V druhé půli se
u hostů trochu střelecky probudil
Lankaš, znovu se dařilo Jakubu
Kozákovi, ale utkání již bylo ztraceno.
V domácí dohrávce proti liberecké
Slavii tanvaldští hráči kupili chybu na
chybu, nedařila se jim střelba z delší
vzdálenosti a tak v klíčovém utkání

o šanci postupu do semifinále neuspěli.
Většinu bodů obstarali podkošoví hráči
Kozákové otec a syn. Jediné, co tedy
může těšit, je fakt, že do týmu se už
definitivně zapracoval mladší Kozák
a pomalu ale jistě se stává střeleckým
tahounem.
TJ SEBA bude letos hrát pouze
ve skupině o 5. – 7. místo.
Bižuterie Jablonec B – SEBA
Tanvald 45 : 64

Střelci: Lankaš 24, Kozák J.
14, Kozák M. 8, Dolenský 6
Draci Jablonec – SEBA
Tanvald 81 : 46
Střelci: Kozák J. 20, Šikola
13, Lankaš 7, Dolenský 5.
TJ SEBA Tanvald – Slavia
Liberec B 62 : 69
Střelci: Kozák J. 18, Kozák M. 16,
Dolenský, Sova a Šikola po 6.

-vho-
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Sport, inzerce

Sjezdovky, běžky, snowboard, brusle….
na sportovní škole

Nemíníme tím půjčovnu sportovních
potřeb, ale aktivity, kterým se žáci naší
školy v zimě věnují. Letos se můžeme
všichni těšit a radovat z obrovské sněhové nadílky, z mrazivých dnů, zkrátka
a dobře z ideálních podmínek pro
zimní sportování. Naše škola leží na
strategickém místě, všechna sportoviště máme jako jedna z mála škol, jak
se říká „přímo u nosu“. Pěší chůzí se
za pár minutek dostaneme na běžecké
tratě u lesíka, na kluziště na tenisových
kurtech. Sjezdovka „Pionýrská“ je
pěšky též coby „kamenem dohodil“.
Na běžeckých tratích u lesíka jsme
mohli a můžeme vidět žáky sportovních tříd II. stupně, jež se učí technice
klasického i skateového způsobu
běhu. Sportovní třídy zde absolvovaly
povinné závody, které jsou jednou
z disciplín celoroční soutěže o nejlepšího Sportovce školy. Šesté a sedmé
ročníky sportovních tříd se navíc
každoročně vydávají (stejně tomu bylo
i letos) na týdenní běžecký kurz do
Jizerek.
Pro mnohé je populárnější sjezdové
lyžování, proto i více žáků disponuje
vlastní lyžařskou výbavou. I sama škola
je celkem slušně vybavena běžeckými
i sjezdovými komplety, škálou rozmanitých velikostí bot a délek lyží. Tož uvítá
řada žáků zejména z druhého stupně,
pro které jsou sportovní lyžařské
kurzy povinné. Lyže si půjčují i žáci

z I. stupně. Na sjezdovky tedy vyrážíme
i s mladšími dětmi. Někteří zvládají
jízdu na sjezdovkách výborně, jiní se
teprve lyžařským dovednostem učí.
O to více nás pak těší, když děti po
dvouhodinovce tělocviku sjedou bezpečně kopec v obloučcích a v odpoledních hodinách je pak vidíme zatáčet
na svahu s ostatními kamarády.
Pro starší žáky (osmé a deváté ročníky sport. tříd) je tanvaldská sjezdovka
velmi dobrou průpravou, kterou každoročně zúročí na lyžařsko-snowboardových kurzech v Harrachově. Letos
proběhly v posledním lednovém týdnu.
My, učitelé jsme byli na žáky naší
školy pyšní. Na svazích harrachovské
Čertovy hory jsme se za ně rozhodně
nemuseli stydět, ba naopak. Letošní
kurzy sice skončily, ale na pionýrce trénujeme dál, neboť nás v březnu čeká
závod v měřeném slalomu v Josefově
Dole, který je započítáván opět do
Sportovce školy.
Abychom nevynechali nesportovní
třídy II. stupně. Ty též povinně absolvovaly týdenní kurz na lyžích, z části
na běžkách, z části na sjezdovkách.
Zde už jsme tolik nebazírovali na výkonech. Cílem bylo je rámcově seznámit
s lyžařským sportem, přimět je k pohybové aktivitě, užít si kurz a to se splnilo.
Nesmíme opomenout bruslení…
vděčíme mrazivým dnům, kterých bylo
a je v letošní zimě dostatek a tenistům,

kteří připravili led. Jsme velmi rádi za
množství bruslí v půjčovně na kluzišti,
které si žáci mohou za symbolický
poplatek zapůjčit. Díky tomu se na kluzišti vystřídaly téměř všechny ročníky
(druháky počínaje, devátými ročníky
konče).
Rozhodně nás nemrzí, že přes zimu
nám sportovní hala tak trochu zeje
prázdnotou proto, že trávíme většinu
tělocviků venku. Jednou žijeme na
horách a tradice lyžařského sportu
tu byly od pradávna. Byla by ostuda,
kdybychom je nepředávali další generaci. Budeme věřit, že u velké většiny
dětí sportovní duch a nadšení vytrvají,
nenechají se zlákat moderními technologiemi a POHYB u nich zůstane
na prvním místě.
Závěrem děkujeme všem, kteří nám
ochotně při zimním sportování a radovánkách pomáhají a vychází vstříc.
Ať už to je personál kluziště, obsluha
areálu Pionýrka, jmenovitě pak Pavel
Sixta a dobrovolní pomocníci z řad
rodičů. Dále pak šikovní řidiči, jež
usedají za volant rolby, která upravuje
nejen sjezdovou trať, ale též běžecké
tratě za lesíkem. A v neposlední řadě
děkujeme všem učitelům, rodičům,
které děti ke sportování, ať už jakémukoliv, vedou a podporují je. Přejme
si, aby i ta příští zima byla stejně tak
„Ladovská“ jako je ta letošní.
Za učitele TV Jana Tůmová
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ODHAD
NOTÁŘSKÝ SERVIS
PRÁVNÍ SERVIS
INZERCE
KUPNÍ SMLOUVY
PŘEPISY
VKLAD NA KATASTR
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
A DALŠÍ...

TEL.: 702 473 848
realityhaas@seznam.cz
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Snadná půjčka

Volejte 606 528 199

17. ročník mezinárodního
veletrhu cestovního ruchu

Pražská 147/30, Liberec

www.euroregiontour.cz

www.financenter.cz
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.

Začněte s námi!
Hledáme posily do našeho
obchodního týmu
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www.eurrocentrumjablonec.cz
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