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Tanvaldské hudební jaro zahájeno

V pondělí 15. května 2017
proběhnou pravidelné
prodejní trhy na centrálním
parkovišti.
Prvomájový výstup na
Tanvaldský Špičák - 18. ročník
1. května 2017 od 11 do 16 hodin
Rozhledna a Chata Špičák
během akce otevřeny.
Na vrcholu každý, kdo dorazí pěšky,
obdrží číslovaný diplom. V prodeji
budou opět příležitostné pohlednice.
K dobré náladě přibalte,
prosíme, tašku na odpadky,
které cestou potkáte.
Srdečně zvou a těší se
pořadatelé a Obr ze Špičáku
se svými manželkami :-)

Na fotografii vidíte vystoupení tanečního oboru ZUŠ Tanvald, které společně s vystoupením

Poctu Janu Heřmanovi složila svým klavírním vystoupením italská klavíristka Eloisa Cascio.

hudebního oboru ZUŠ Tanvald a výstavou výtvarných prací Střediska volného času Tanvald

Foto Antonín Bělonožník.

zahájili 1. koncert THJ s názvem Pocta Janu Heřmanovi. Foto Antonín Bělonožník.

Vítání občánků

Tradiční zájezd
pro tanvaldské seniory do partnerského
města Wittichenau se uskuteční v úterý
6. června. Cena zájezdu je 230 Kč.
Odjezd z centrálního parkoviště v 7.00.
Zájemci o zájezd se mohou přihlašovat
od úterý 9. května v Infocentru Tanvald.
-red-

Tanvaldské
senior kluby

V úterý 11. února jsme v obřadní
síni tanvaldské radnice přivítali nové
občánky města Tanvald. Mezi miminky
byla i Nelly Stránská, která je prvním
tanvaldským miminkem narozeným
v roce 2017. Touto významnou a slavnostní událostí v životě všech rodičů
a jejich miminek provázel starosta
Vladimír Vyhnálek, matrikářka Eva
Fidrová a za KPOZ Iva Pavelková.
Ještě jednou všem rodičům gratulujeme a miminkům přejeme hodně
zdraví a spoustu radostných chvil.
-haj-

pořádají 30. května zájezd do Prahy
pro tanvaldské seniory s návštěvou
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky a s komentovanou
prohlídkou kostela sv. Tomáše. Cena
zájezdu je 120 Kč. Platba ihned při
přihlašování! Při přihlašování je nutno
mít s sebou občanský průkaz.
Přihlašování
a
další
informace
o zájezdu od úterý 9. května
v Infocentru Tanvald.
-red-
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Foto Lenka Hájková.

Uklid'me svět, uklid'me Česko 2017 v SVČ Tanvald
T ak, jako v minulém roce, i letos jsme
se my, ve Středisku volného času
Tanvald, zapojili do celorepublikové
úklidové akce “ Ukliďme svět, ukliďme
Česko “ , jejíž hlavní termín připadl
na sobotu 8.4.2017. Přestože počasí
neslibovalo nic dobrého, sešli jsme se
v 9:00 před budovou SVČ a vyrazili
na naplánovanou trasu. U autobusu
jsme měli sraz s turistickým oddílem z
Desné, který vede paní Eva Jiráková
a které moc děkujeme za významné
navýšení účasti.
Šli jsme přes Terezínku, Muchov
a Dolní Smržovku až k chatě Pod
Špičákem, kde jsme úklid zakončili
opékáním buřtů.
Nakonec jsme ani nezmokli a v
počtu 25 lidí jsme z lesa přinesli zhruba
240 kg odpadu, což znamená 10 kg na

osobu! Možná by stálo za to zamyslet
se nad tím, jak se chováme ke svému

okolí a místu, kde žijeme.

Lucie Jakouběová.

Lucie Jakouběová

Informace, kultura

Tanvaldský zpravodaj / květen 2017

Začala revitalizace městského stadionu

Na začátku měsíce dubna byly
zahájeny práce na revitalizaci městského stadionu na sídlišti Výšina.
Zhotovitelem projektu je na základě
provedeného
výběrového
řízení
firma SWIETELSKY stavební s.r.o.,
se sídlem Pražská tř. 495/58, České
Budějovice. Náklady projektu jsou přes
19 mil. Kč. Práce by měly být dokončeny do 1. září 2017.
Záměrem města je, z již zastaralého
a jednostranně využívaného sportoviště, vybudovat víceúčelový areál, který
bude sloužit celoročně sportovcům
a široké veřejnosti. Každý návštěvník
si určitě vybere z rozmanité nabídky
ploch určených pro různá sportovní
odvětví. Mimo atletické dráhy zde

vznikne in-line dráha, plochy pro skok
do výšky a do dálky a pro badminton,
plocha s prvky workoutu, boulder stěna,
kurt pro plážový volejbal a další. Pro
potřeby školní družiny zde bude vybudováno venkovní víceúčelové hřiště.
V zimním období se počítá s tím, že na
spodním hřišti bude kluziště. Součástí
této revitalizace je i vybudování osvětlení víceúčelového hřiště a vnější
spojovací lávky do 2. NP sousední
budovy č.p. 589 ul. Sportovní. Město
má zájem na vytvoření vhodných podmínek pro posílení výchovy ke sportu a
zdravému životnímu stylu, neboť město
Tanvald vždy bývalo a chce být i nadále
městem, kde to sportem žije.

V sobotu ráno děti spořádaly ke
snídani buchty od maminek a zbytek
času vyplnily jarní dílničkou a hraním
společenských her, které máme ve
fondu knihovny.
Chtěli bychom poděkovat vedení
města Tanvaldu za finanční příspěvek
na konání celé akce, Městské policii
zastoupené paní Livií Steinerovou za
velmi zajímavé povídání a soutěže,
Martinu Hejdukovi a Elišce Volkové
za zdravotnickou soutěž, SZŠ Turnov
zastoupenou
paní
Neumannovou

Janou za poskytnutý zdravotnický
materiál, paní Janě Hadravové za
výzdobu sálku, maminkám za výborné
buchty ke snídani, a dále těmto sponzorům: Pekařství Jan Mašek, panu
Miloši Kozákovi a paní Janě Kolínské.
Fotografie si můžete prohlédnout ve
fotogalerii na našich internetových
stránkách https://www.tanvald.cz/kulturaasport/mestskaknihovnatanvald/
fotogalerie.html nebo ve vstupní části
knihovny na nástěnce.
Knihovnice

-red-

Foto Valentýna Scheibe.
Foto Antonín Bělonožník.

Středisko volného času
Tanvald má nový automobil
Nabídka služby Střediska
volného času Tanvald

Koordinační plán. Archiv města Tanvald.

Noc s Andersenem v knihovně
Již podesáté se naše knihovna
připojila k celostátní akci „Noc
s Andersenem“, kterou vyhlašuje SKIP
ČR. Z 1.4. na 2.4. u nás spalo 11 dětí,
2 knihovnice, 2 pomocníci a 1 strážnice
MP Tanvald. Celý večer byl věnován
bezpečnosti.
Nejprve se děti prostřednictvím naší
autorské pohádky seznámily s želvičkami, které je provázely po celou noc.
Želví hrdinky si chtěly vyjet na výlet na
kole, ale chyběla jim správná výbava
a potřebné znalosti. Děti jim pomáhaly
získat povinnou výbavu kola v jednotlivých soutěžích. Aby měly dost síly
a energie, posilnily se nejprve pizzou.
Zajímavé povídání a soutěžní úkoly si
pro ně připravila paní Livia Steinerová,
strážnice MP Tanvald. A tak se děti
proměňovaly střídavě ve značky
a dopravní prostředky a drandily si to po
parkovišti u knihovny, co jim síly stačily.
Následně jsme se vydali na neznámé
místo, téměř všichni si tipovali kino,
ale vyklubala se z toho služebna MP
Tanvald. Zde si děti prohlédly místnosti
a policejní auto a dozvěděly se o práci
strážníků v našem městě. Vyzkoušely
si i pouta, vše pak zúročily v testu po

Tanvaldský zpravodaj

2

návratu do knihovny.
Na závěr na ně čekali studenti
SZŠ Turnov Martin Hejduk a Eliška
Volková, kteří převlečeni do uniformy
bláznivých zdravotníků učili děti
poskytovat první pomoc. Děti si tak
mohly vyzkoušet fiktivní přivolání
pomoci telefonem a následný rozhovor s operátorem. Nechybělo ani
praktické ošetřování několika úrazů
na spolunocležnících. Následně se ve
skupinkách vydaly hledat knihovnice,
které zraněné čekaly na záchranu.
Ta se povedla a vše dobře dopadlo. Pro
želvičky získaly jednotlivé týmy povinné
vybavení kola, a tak naše kamarádky
mohly vyrazit na vysněný výlet.
Za odměnu dostal každý nocležník
dárek v podobě knížky, spousty drobností a sladkosti.
Pak se všichni uvelebili ve spacácích a navzájem jsme si četli ukázky
z knížek, které si děti přinesly z domu.
Usínali jsme za poslechu pohádky
Pan Buřtík a pan Špejlička od Zdeňka
Svěráka a kolem jedné již bylo slyšet
hluboké oddechování.

Středisko volného času Tanvald
(dále SVČ) nabízí možnost využití osmi
míst v novém automobilu pro dopravu
k lékaři, na úřady či nákupy v Tanvaldu.
Služba je určena výhradně pro občany
s trvalým pobytem v Tanvaldu od 65
let věku nebo držitele průkazu ZTP.
Dopravu bude možno využívat v pondělí a ve středu od 6:45 hod do 14:00
hod. po objednání na tel. čísle 778 158
035 (pondělní dopravu nutno objednat v pátek do 14:00 hod., středeční

dopravu - vždy v úterý do 14:00 hod.).
Úhrada služby je stanovena na 20 Kč
za cestu tam a 20 Kč za cestu zpět.
Trasa: SVČ Tanvald – Český
Šumburk – Světlá – Tanvald
– Žďár – Horní Tanvald – Tanvald.
Nástupní a výstupní místa
dle požadavků zájemců.
Tato služba bude ve zkušebním provozu po dobu dvou měsíců a bude
zahájena 02. 05. 2017.

Nový automobil pro Středisko volného času Tanvald. Foto Antonín Bělonožník.

Nabídka dopravy a doprovodu
v rámci pečovatelské služby
Pečovatelská služba Tanvald nabízí
v nezbytně nutných případech možnost
využití vozidla pečovatelské služby
Tanvald, které umožní imobilním
klientům z Tanvaldu zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím
– doprovod k lékaři, na úřady a zpět.
Služba doprovodu je zpoplatněna
dle platného ceníku terénní pečovatelské služby, kdy je hodinová sazba
130,- Kč. Cena úkonu je počítána
na základě skutečného času, který je

potřeba k jeho provedení (mimo dobu
jízdy). Za každých započatých 15 minut
je účtována jedna čtvrtina hodinové
sazby.
Úhrada za jízdu automobilem je
stanovena na 20 Kč za cestu tam
a 20 Kč za cestu zpět na území města
Tanvald. Do okruhu 15 km mimo
Tanvald je úhrada za jízdu 50 Kč tam
a 50.-Kč zpět. Službu je možno objednat na telefonním čísle 483 394 260
nebo 601 331 292 (pí. D. Tomešová),
vždy nejméně 1 den dopředu.
-red-
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Hotel BON vyhrál v soutěži
CZECH HOTEL AWARDS 2017
v kategorii 3* v Libereckém kraji
Hotel Bon byl opět nominován
do celorepublikové soutěže CZECH
HOTEL AWARDS 2017. Je to soutěž
o titul nejoblíbenějšího hotelu v České
republice za daný rok. Udílení cen
Czech Hotel Awards je největší a nejdůležitější hotelovou událostí, která
nemá v rámci České republiky obdoby.

Samotná koncepce akce si klade za
cíl představit široké veřejnosti skutečně
to nejlepší, co česká hotelová scéna
nabízí. Soutěží se v kategoriích 3*, 4*,
5* a Wellness&spa. Hotel Bon soutěžil
v kategorii 3* hotel v Libereckém kraji
a umístil se na krásném 1. místě.

-red-

Údržba zeleně pokračuje

U Coopu na Výšině byl vysazen nový strom. Foto Antonín Bělonožník.
INZERCE

DETOA Albrechtice s.r.o.
HLEDÁ PRACOVNÍKA na pozici obchodního referenta.
Požadujeme minimálně středoškolské vzdělání,
samostatnost, zodpovědnost, dobré komunikační
dovednosti, příjemné vystupování, dobrou
znalost alespoň jednoho cizího jazyka (AJ nebo NJ),
řidičský průkaz a ochotu cestovat, chuť učit se
novým věcem.
Nabízíme zajímavou a pestrou práci
v mladém kolektivu ve stabilní 100% české společnosti
s více jak 100letou tradicí.
Pracovní doba: 7:00 – 15:30.
Pracovní náplň:
- administrativa spojená s péčí o zákazníky
- aktivní podpora prodeje v ČR i zahraničí
Více informací a upřesnění pracovní náplně
Vám rádi poskytneme při osobním pohovoru.
Kontakt:
Jitka Drábková
Tel. 483 356 310, 721 660 522, jitka.drabkova@detoa.cz.

Teplárenství Tanvald s. r. o.
se daří snižovat cenu
tepelné energie
Až o tisíce korun si připlatí odběratelé centrálního zásobování teplem
(CZT) v některých lokalitách za letošní
zimu. To vyznívá z informací, které se
šíří napříč všemi médii. Jako argumenty pro navýšení plateb za CZT
jsou uváděny nižší průměrné venkovní
teploty oproti minulým rokům. Logicky
se nabízí vysvětlení, že čím více odběratelé topí, tím více spotřebují tepelné
energie.
Ne vždy tomu ale tak skutečně je,
a ne vždy to musí znamenat okamžité
navýšení nákladů na topení. Cena
tepelné energie je totiž složena z proměnných nákladových položek, jakými
jsou voda, elektrická energie, palivo

a další a stálých nákladových položek,
do kterých se počítají mzdy, revize,
opravy a jiné.
Pokud se tedy vyrobí více tepelné
energie, zvýší se pouze proměnné
náklady (nákup většího množství
paliva), ale stálé náklady se nezvyšují,
zůstávají stejné. V Teplárenství Tanvald
s. r. o. se jako dobří hospodáři snažíme
nakupovat co nejvýhodněji proměnné
nákladové položky a stálé nákladové
položky udržovat v nezbytné výši, pak
dokonce můžeme při zvýšené výrobě
cenu tepla zlevnit. A to se v Tanvaldě
daří. Oproti roku 2015 máme pro
konečné odběratele teplo levnější (viz
tabulka).

Rok

Průměrná
roční cena
tepelné
energie
v Kč/GJ

DPH
15% v Kč

Meziroční
snížení
v Kč (%)

Roční
měrné
náklady
na 1m2
(vytápění
+ teplá
užitková
voda)
v Kč

2014

564,10

84,61

-

287,09

2015

546,48

81,97

17,62
(3,12%)

286,55

2016

479,56

71,93

66,92
(12,24%)

254,16

201
(předpoklad)

460,00

69,00

19,56
(4,07%)

244,00

Pro letošní rok předpokládáme, že
průměrná celoroční cena bude okolo
460,- Kč + DPH/GJ. Na rok 2018 se
nám podařilo nakoupit palivo (zemní
plyn) cca o 16 % levněji než v roce

2017. Cenový pokles bude pokračovat, předpokládáme, že cena tepelné
energie v roce 2018 bude na úrovni
400,- Kč+ DPH/GJ.

Martin Vávra
Jednatel Teplárenství Tanvald s.r.o.

Downův syndrom: handicap
lidí, kteří se odmítají vzdát
Možná vás překvapí informace,
že lidé s Downovým syndromem umí
být extrémně houževnatí a odmítají se
vzdát. Proto při příležitosti Světového
dne Downova syndromu podpořilo
město Tanvald v čele s místostarostkou
Hanou Preisslerovou tyto lidi a připojilo
se 21. března k Ponožkovému dni.
Downův syndrom je genetické onemocnění způsobené poruchou 21.
chromozomu. Lidé s Downovým syndromem trpí často různými tělesnými
postiženími a zpomaleným duševním
vývojem. V České republice se s tímto
onemocněním narodí jedno z 1500 dětí.
Ty se kvůli svému charakteristickému
vzhledu musí potýkat nejen s mnoha
zdravotními omezeními a překážkami,
ale i s předsudky svých vrstevníků.

I přes tuto diagnózu však mohou žít
plnohodnotný život a být úspěšné.
V Tanvaldě a blízkém okolí máme
například několik velmi úspěšných
sportovců s Downovým syndromem,
účastníků jak republikových, tak
mezinárodních soutěží: Dita Anderová
–běh na lyžích a stolní tenis, Dana
Pusztaiová – gymnastika, Marie Sofie
Řezníčková – sportovní příprava dětí
do 10let
-zsynPozn. red.: Houževnatost těchto
sportovců se potvrdila při nedávné
akci v rakouském Schlamingu, kde
nás úspěšně reprezentovala na
Zimních hrách speciální olympiády Dita
Anderová. Více viz. sportovní rubrika
na konci zpravodaje.

-red-
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Zajímavosti, informace, krimi
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Středisko volného času v Tanvaldě Vás zve
do nově otevřeného Klubu volného času
a Informačního centra pro mládež!

Krimi okénko

Městská policie: 725 095 123,
483 394 575
Policie ČR: 158
Kobra 11 řádila v Tanvaldě
Honičku jak ze známého televizního
seriálu zažil v dubnu Tanvald. Hlídka
dopravní policie pronásledovala podezřelý vůz přes Plavy a Velké Hamry
směrem do Tanvaldu. Řidič nezastavil
na pokyn hlídky a snažil se ujet. Prorazil dokonce i narychlo zbudovaný zátaras, přičemž zranil jednoho příslušníka
místního OO PČR, kterého vozidlem
odmrštil na vozovku. Jen se štěstím
tento muž vyvázl pouze s lehkým zraněním. Konečnou zastávkou bezohledného řidiče se stal kruhový objezd,
kde ho policisté přitlačili a za použití
donucovacích prostředků zpacifikovali. Jak se ukázalo, vozidlo bylo týž den
ukradeno v Německu a pachatel, muž
polské státní příslušnosti, jej vezl do
Polska. Nebyl ovšem sám. Jednalo se
o skupinu pachatelů, která postupovala
koordinovaně. Druhého výtečníka totiž
policie dopadla v Novém Městě pod
Smrkem, kde zajistila další kradené
vozidlo. Takže místo do Polska putovali
oba zloději do vazby v České republice.
Dítě se střetlo s autobusem
Pětileté děcko se bez dozoru prohánělo po autobusovém nádraží. Že se
to nemá a je to nebezpečné, to jeho
rodiče nejspíš nevědí, anebo je jim to
šumafuk. Dítě totiž bez rozhlédnutí seběhlo z nástupního ostrůvku do vozovky právě v momentě, kdy do zastávky
přijížděl autobus. Naštěstí narazilo do
jeho zadní boční části a utrpělo pouze
lehčí zranění, ovšem stát se to o zlomek sekundy dříve či později, mohlo
skončit pod koly autobusu. A následky
si jistě dovedete představit. Snad si to
umějí alespoň dodatečně představit
i nezodpovědní rodiče a příště se to již
nebude opakovat.
Zloděj si políčil na seniora
Pod záminkou pronájmu garáže se
vloudil neznámý poberta do bytu seniora na tanvaldské Výšině. V nestřeženém okamžiku zde ukradl peněženku
se 700 korunami. Pachatel, muž ve
věku kolem 40 let, vyšší postavy, zhruba kolem 190 cm, hladce oholený a s
krátce střiženými hnědými vlasy, poté
v klidu odešel ještě dříve, než okradený pán zjistil ztrátu peněz. Možná jste
ho viděli. Tento muž se pohyboval ve
Vnitřní ulici poblíž čísla 572 v sobotu
25. března zhruba mezi 11. – 14. hodinou. Pokud máte k pachateli jakoukoliv informaci, sdělte ji prosím buď
na linku 158, nebo přímo na OO PČR
v Tanvaldě.
-vho-

AKCE NA KVĚTEN V KLUBU VOLNÉHO ČASU:

AKCE NA KVĚTEN PRO DOSPĚLÉ:

4. a 5. 5. PŘÁNÍČKA K SVÁTKU MATEK
Tvoření přáníček, Z-karet, kterými můžete
obdarovat svoji maminku. Dílny probíhají obě odpoledne.

4. 5. VÝROBA MÝDEL
Vyberte si vlastní barvu, vůni i tvar mýdla.
Cena jednoho výrobku 20 Kč. Start v 10:00.

10. 5. TURNAJ V DESKOVKÁCH
Jaká hra ti půjde nejlépe, a porazíš v ní všechny ostatní?
Hry jako Ubongo, Jungle speed atd.

10. 5. AZ - KVÍZ
Dopoledne strávené nad oblíbenou vědomostní soutěží.
Vstup 20 Kč. Start v 10:00,

12. 5. VÝROBA MÝDEL
Vyrobíme si voňavá jarní mýdla.
Akce proběhne od 14:00 a vstup je 40 Kč.

20. 5. PROMÍTÁNÍ FILMU
K dispozici budou 3 filmy z filmotéky Jeden svět.
Vyberte si ten nejzajímavější. Vstup 30 Kč. Start v 10:00.

19. 5. PŘESPÁVAČKA S DESKOVKAMI
VÍCE INFO SE OBJEVÍ BĚHEM DUBNA NA WEBU
DDMTANVALD.CZ NEBO NA FB A PLAKÁTECH

KAŽDÝ DEN OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 8:00 DO

24. 5. ODPOLEDNE S POKUSY
Ověříme si některé fyzikální zákony za pomoci pokusů.
Vstup jako každé odpoledne 20 Kč start v 15:00.
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

12:00 JE MOŽNO VYUŽÍT POSILOVACÍ STROJE:
BĚHÁTKO, VESLAŘSKÝ A ELIPTICKÝ TRENAŽER
(ŠLAPÁTKO) ZA SYMBOLICKÝ POPLATEK 50 Kč.
NOVĚ MŮŽETE VYUŽÍT I PING-PONGOVÝ STŮL!!!
Každé pondělí od 17:00 probíhá relaxační cvičení
pro dospělé a seniory!
info na tel.: 778 158 034 Jakouběová

Pozvánka na 3. koncert THJ
Pocta Jarmile Novotné – Stabat Mater
(12. května)

Operní pěvkyně, ale i zpěvačka
a filmová herečka Jarmila Novotná
(1907-1994) zahájila svoji uměleckou
dráhu již v osmnácti letech jako elévka
Národního divadla. Po několik měsíců
byla žačkou Emy Destinnové. V té
době ji pozval Otakar Ostrčil k hostování do Národního divadla v roli
Mařenky v Prodané nevěstě. V letech
1935 až 1956 vystupovala v newyorské
Metropolitní opeře jako sólistka.
V roce 1947 hrála v protiválečném
americko-švýcarském filmu (režie Fred
Zinneman) „Poznamenaní“, který byl
nominován na Oscara. Dětskou roli
jejího syna ztvárnil český chlapec Ivan
Jandl, který za svoji roli Oscara získal.
Na sklonku života napsala vzpomínkovou knihu „Byla jsem šťastná“.
Poctu Jarmile Novotné hodlají složit
sopranistka Štěpánka Heřmánková,
mezzosopranistka
Eliška
Mourečková, trumpetista Miroslav
Laštovka a varhaník Vladimír
Roubal.
Štěpánka Heřmánková je stálým
hostem divadla J. K. Tyla v Plzni, hostovala v Národním divadle, spolupracuje s předními českými symfonickými
orchestry. Pokračuje ve studiu u profesorky Evy Zikmundové. Koncertuje
nejen v Praze, ale také v Rakousku,

Německu a Holandsku.
Eliška Mourečková působí v současné době ve Státní opeře v Praze,
účastnila se mnoha mistrovských kurzů
(např. u Dagmar Peckové). Během
studií získala Cenu Beno Blachuta za
nejlepší interpretaci lidové písně a III.
cenu na Písňové soutěži Bohuslava
Martinů.
Miroslav Laštovka působil již během
studií jako první trumpetista ve
Středočeském symfonickém orchestru
v Poděbradech. V roce 1987 se stal
prvním
trumpetistou
Mezinárodní
filharmonie mládeže řízené Jiřím
Bělohlávkem. V roce 1988 získal
1. cenu na soutěži trumpetistů v Brně.
V současné době je členem orchestru
Národního
divadla.
Spolupracuje
jako sólista s komorními orchestry
Virtuosi Pragense a Musici di Praga.
Již několik let spolupracuje s předními
českými sólisty – Lubomírem Brabcem,
Václavem Hudečkem, Jaroslavem
Svěceným
a
Ivanem
Ženatým.
Zajímavá je jeho spolupráce s Alfredem
Strejčkem.
Vladimír Roubal působí od roku 1990
jako ředitel chrámové hudby Královské
kanonie premonstrátů v Praze na
Strahově. Vyniká svojí schopností
improvizace, je držitelem dvou prvních

cen na improvizačních soutěžích.
Koncertoval v mnoha evropských
státech, ale i v USA a Japonsku.
Natočil řadu CD, zkomponoval hudbu
k několika filmům (např. In nomine
patris – o čihošťském faráři Toufarovi,
v hlavní roli Viktor Preiss), spolupracuje s Českým rozhlasem i s rozhlasem v dalších zemích – Německu,
Nizozemí, Japonsku a USA – při
nahrávání snímků historických varhan.
V roce 2007 hrál ve strahovské bazilice
pro první dámu USA Lauru Bushovou.
„Stabat Mater dolorosa, juxta
crucem lacrimosa…“
„Stála Matka uplakaná pod křížem
jak bolest samá…“
Takto začíná jedna ze sedmi největších latinských sekvencí všech dob.
Jímavá slova vyjadřující bolest matky
nad ztrátou syna se stala inspirací
pro umělecké vyjádření všech žánrů
v celém průběhu historie od 13. století
do současné doby.
Skladatelů, kteří zhudebnili tento text,
je do dneška víc než 600.
Na našem koncertě uslyšíme ukázky
od tří z nich: od Giovanni Battisty
Pergolesiho, Antonína Dvořáka a Jana
Křtitele Vaňhala.

Libuše Vedralová
předsedkyně festivalového výboru THJ

Zápis do první třídy na Šumburku do Masarykovy školy
Zápis do první třídy na naši šumburskou školičku proběhl tentokrát později
– až 3. dubna. Starší spolužáci pro své
nové budoucí kamarády vyrobili nápadité dárky - housenky z podkolenek,
panenky z vařeček, papírové sovičky
a další drobnosti. S výzdobou školní

Tanvaldský zpravodaj

4

budovy jsme si hlavu lámat nemusely
– díky tvořivým výtvarníkům z našich
tříd máme školu veselou celoročně.
Víme, že nejeden budoucí prvňáček při vstupu do nového prostředí
a setkání s novými lidmi musí překonávat větší či menší obavy, proto my,

učitelky, při zápisu dbáme na to, aby
se děti mohly cítit bezpečně, uvolněně.
Samozřejmě musíme zjistit, zda je dítě
pro vstup do školy zralé – zjišťujeme,
jestli dokáže vyslovit všechny hlásky,
spočítat tečky na hrací kostce, najít
rozdíly na obrázcích, zda drží správně

tužku… Úkoly byly připraveny tak, aby
děti zaujaly, což se, myslíme, povedlo.
Snad si tedy budoucí prvňáčci ze své
první návštěvy odnesli příjemné dojmy.
My v to doufáme a těšíme se na ně!
Učitelky Šumburačky
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Školství

Něco málo z dění na Sportovce
Vítězství našich dívek roč. nar.
2007 – 2005 ve vybíjené v okresním
březnovém kole nám umožnilo postup
do krajského finále. To se konalo 25.
4. až po uzávěrce zpravodaje, tudíž
výsledek není uveden. Ale už samotný
postup je velikým úspěchem a zaslouží
si obrovskou gratulaci.
1. ročník regionální soutěže v recitaci „Jizerská lyra“ je za námi. Soutěže
se zúčastnilo celkem pět okolních
škol – Velké Hamry, Desná, Šumburk,
Smržovka a naše škola. Porota
porovnávala výkony 26 dětí. Celkové
vítězství zůstává na naší škole, ale
putovní talíř převzala Masarykova
škola (Šumburk), která bude pořádající
dalšího ročníku v roce 2018. Děkujeme
všem účinkujícím, publiku i porotě.
Věříme, že tato soutěž podpoří ještě
více zájem žáků o poezii a recitaci.
3. dubna se konal zápis nových
prvňáčků do naší školy. Děti musely
prokázat, že do školy už opravdu patří.
Jejich budoucí učitelé je prověřovali,
zda-li poznají barvy, geometrické
tvary, jestli umí správně vyslovovat,
či uchopit tužku a jiné dovednosti,

které by budoucí prvňáček měl umět.
Spolu s rodiči se děti podívaly do
hudebny, kde měly za úkol zazpívat
písničku, poznat rozmanité hudební
nástroje. Dále děti pokračovaly do třídy
s interaktivní tabulí a nakonec je čekala
překážková dráha v malé tělocvičně.
Věříme, že se všem 37 dětem u nás
líbilo a v září se společně uvidíme na
slavnostním zahájení nového školního
roku.
Zatímco
někteří
deváťáci
se
12. dubna potili u přijímaček na střední
školy (1. kolo), zbytek žáků z devátého
ročníku společně s učiteli připravili pro
prvostupňové děti velikonoční dílničky.
Školní hymna, kterou nazpívali všichni
žáci I. i II. stupně pod vedením studia
T. Marka a která bude školu reprezentovat při různých příležitostech, je
na světě. Poslechnout si ji můžete na
webu školy.
A poslední důležitá informace,
talentové zkoušky: do tříd s rozšířenou
výukou tělesné výchovy se budou
konat 3. května. Podrobné informace
na www.zstanvald-sportovni.cz

O HELPÍKŮV POHÁR
V úterý 28. 3. 2017 (na DEN
UČITELŮ) se v hlavní budově
Masarykovy ZŠ čp. 416 konalo školní
kolo soutěže O HELPÍKŮV POHÁR.
Zúčastnili se ho žáci třetích až pátých
tříd. Nejdříve nám školitel první pomoci
pan Miroslav Gorčik ze Záchranné
služby Jablonec n. N. přednášel
o zásadách poskytování první pomoci
a ukazoval obrázky na interaktivní
tabuli. Po přestávce následoval
písemný test s dvaceti otázkami, který
zkontroloval naši pozornost při výkladu.
Z mojí zkušenosti již vím, že se vyplatí
poslouchat. Dvoučlenné týmy nejprve
vybíraly jednu správnou odpověď,

pak pan školitel provedl vyhodnocení.
Nakonec jsme si ověřili získané
vědomosti i prakticky – resuscitace
na figuríně, stabilizovaná poloha. Byla
jsem ve dvojici s Julčou Honců z 5. B
a v testu jsme ztratily pouze dva body,
což nám zajistilo postup s dalšími
dvěma dvojicemi do krajského kola,
které se uskuteční dne 10. 05. 2017
v Jablonci nad Nisou.
Školení i soutěže zaměřené na
poskytování první pomoci mě baví.
Nejde o to, jak se umístíte, ale o to,
abyste se nebáli a uměli v běžném
životě pomoci druhým.

Blanka Křížková, 4. B

Jana Tůmová

Foto VJ.

Škola hrou

Archiv ZŠ Sportovní Tanvald.

Archiv ZŠ Sportovní Tanvald.

Foto Antonín Bělonožník.

Jan Amos Komenský by měl jistě
radost z letošního Dne učitelů v ZŠ
Údolí Kamenice v Tanvaldu. Hned ráno
si žáci četli a povídali o Učiteli národů,
vytvářeli vlastní knihu Orbis pictus, soutěžili ve skládání puzzle s Komenského
portréty, počítali s dvousetkorunami
a odhadovali a přepočítávali počty
hrachu, fazolí či rýže. Věřili byste,
že v půlkilogramovém balení hrachu
napočítáte 1726 kuliček?
Krásné počasí přímo vybízelo
k výuce a pracím na školním pozemku
a odměnou pro děti byly pak jarní
dětské hry či chůze na chůdách. Nám
učitelům udělala radost také návštěva
a květinová pozornost zastupitelů
města. Děkujeme jim i našim žákům za
hezký svátek všech učitelů.
Ivana Horčičková

Foto Ivana Horčičková.

Foto Ivana Horčičková.
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Zastupitelstvo, rada, informace

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 15. 03. 2017
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
smluvní zřízení práva stavby na pozemkové
parcele č. 1837/4 v katastrálním území Tanvald
pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
smluvní zřízení práva stavby na pozemkové
parcele č. 2593/6 v katastrálním území Šumburk nad Desnou pro paní Kubínovou.
*RM rozhodla schválit podání 2 žádostí z Operačního programu životního prostředí z prioritní
osy Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, první žádost na park u památníku TGM,
park u fontány a druhou žádost na park
u kruhového objezdu.
*RM rozhodla schválit Příkazní smlouvu na
zajištění technického dozoru investora na akci
„Realizace energetických úspor objektu sportovní haly, ul. U Stadionu č.p. 588, Tanvald“
mezi městem Tanvald a panem Josefem Vernerem dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 11/2017:
VÝDAJE
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU – celkem
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
technické zhodnocení vozu Opel Movano
– uchycení hasičského vybavení
50.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 50.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 12/2017:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na činnost odborného lesního hospodáře
111.403 Kč
Výdaje
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – výkon státní správy celkem
na činnost odborného lesního hospodáře
111.403 Kč
*RM rozhodla udělit souhlas Mateřské škole
Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace:
a) s pořízením DHM – 3 ks interaktivních LCD
panelů za celkovou cenu do 198.000 Kč;
b) s použitím prostředků fondu investic organizace ve výši 198.000 Kč na pořízení DHM
uvedeného v bodě a)
*RM rozhodla stanovit:
a) komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky
„Realizace energetických úspor v objektu sportovní haly, ul. U Stadionu, č.p. 588, Tanvald“
ve složení:
1) Mgr. Antonín Bělonožník, místostarosta
města
2) Jiří Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV
3) Monika Brezarová, úřednice odboru rozvoje
a KV
Náhradníci:
1) Hana Preislerová, místostarostka města
2) Ing. Jindřich Kozlovský,
vedoucí odboru SÚ a ŽP
3) Zdeněk Havel, technik odboru rozvoje a KV
b) komisi pro hodnocení nabídek veřejné
zakázky „Realizace energetických úspor v objektu sportovní haly, ul. U Stadionu, č.p. 588,
Tanvald“ ve složení:
1) Mgr. Antonín Bělonožník, místostarosta
města
2) Jiří Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV
3) Monika Brezarová, úřednice odboru
rozvoje a KV
4) Ing. Milan Kozák, člen rady města
5) Daniel Šimek, člen rady města
Náhradníci:
1) Hana Preislerová, místostarostka města,
2) Ing. Jindřich Kozlovský,
vedoucí odboru SÚ a ŽP
3) Zdeněk Havel, technik odboru rozvoje a KV
4) MUDr. Martin Šťastný, člen rady města

5) RNDr. Jaroslav Týl, člen rady města
*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 2017/2018 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
2017/2018.
*RM souhlasí s pokácením 1 ks lípy nacházející
se u komunikace v ul. Palackého, na pozemkové parcele č. 1938/1 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 1 ks túje nacházející se u č.p. 580, ul. Na Balkáně, Tanvald, část
Šumburk nad Desnou, na pozemkové parcele
č. 496/7 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 27 ks bříz a jív
nacházejících se na okraji sjezdovky na Výšině, na pozemkových parcelách č. 361/108
a 375/104 v k. ú. Tanvald, dle předloženého
návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že pokácení
provede provozovatel vleku TJ Tanvald a dřevní
hmotu si ponechá pro vlastní potřebu.
*RM souhlasí s pokácením 3 ks jasanů nacházejících se v horní části hřbitova na Horním
Tanvaldě, na pozemkové parcele č. 630 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 rozhodla schválit dle předloženého návrhu
Smlouvu o dočasném užívání plochy v Harrachově mezi městem Tanvald a městem Harrachov k zajištění místa pro posuzování a ověřování způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění
k řízení silničních motorových vozidel.
*RM rozhodla schválit Smlouvu o poskytování
servisních služeb mezi městem Tanvald a společností AUTO KOUTEK, s.r.o. se sídlem Tanvaldská 1141, Liberec dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje poskytnout panu Karlu Soldátovi, vedoucímu družstva fotbalistů z Tanvaldu,
finanční dar ve výši 2.500 Kč na pokrytí nákladů
spojených s účastí družstva na 20. ročníku fotbalového halového turnaje, který se uskutečnil
11. března 2017 v partnerském městě Wittichenau, a tento dar uvolnit z rozpočtové kapitoly
Výdaje na spolupráci s družebními obcemi.
*RM:
1/vzala na vědomí zprávu o provedené
inventarizaci majetku a závazků města Tanvald
k 31. 12. 2016;
2/ projednala návrh na vzdání se práva k pohledávkám, který je přílohou inventarizační zprávy
za rok 2016 a rozhodla:
a) vzdát se práva k pohledávce za paní Mikovou
ve výši 3.092,08 Kč za nájemné a služby uvedené v příloze č. 3 inventarizační zprávy za rok
2016 pod bodem a);
b) doporučit zastupitelstvu města vzdát se
práva k pohledávce za paní Kiňovou ve výši
22.021,23 Kč za nájemné a služby uvedené
v příloze č. 3 inventarizační zprávy za rok 2016
pod bodem b).

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

Svazek obcí MIKROREGION TANVALDSKO, město TANVALD,
Areál U Čápa, ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO JÁRY CIMRMANA
srdečně si dovolují pozvat Vás na slavnosti
DIVADLO JÁRY CIMRMANA DĚTEM:
12. ROČNÍK SPANILÉ JÍZDY CYKLOSTEZKOU JÁRY CIMRMANA
a SLAVNOST POD MAJÁKEM JÁRY CIMRMANA
ve dnech 10. a 11. června 2017
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 29. 03. 2017
*RM vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 1859/2 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) v katastrálním území Tanvald,
označené podle návrhu geometrického plánu č.
1691-5/2017 jako pozemková parcela č. 1859/4
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře
260 m2.
*RM souhlasí s ukončením pronájmu pozemkové parcely č. 1193/2 (trvalý travní porost) o
výměře 970 m2 v katastrálním území Šumburk
nad Desnou ke dni 31. 03. 2017.
*RM bere na vědomí výpověď pana Františka Jílka z pronájmu nebytových prostor č. 4
v objektu č.p. 583, ul. Horská ke dni
30. 06. 2017.
*RM projednala žádost o.p.s. Hospic sv. Zdislavy o poskytnutí peněžitého daru a doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
a) poskytnutí peněžitého daru o.p.s. Hospic sv.
Zdislavy ve výši 33.000 Kč
b) rozpočtové opatření:
DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY – celkem
peněžitý dar Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 		
33.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod z HV minulých let 			
+ 33.000 Kč
c) Darovací smlouvu č. 1/2017 o poskytnutí peněžitého daru
*RM rozhodla:
1) poskytnout Okresnímu mysliveckému spolku
Jablonec nad Nisou, se sídlem Poštovní 3, Jablonec nad Nisou peněžitý dar ve výši 1.000 Kč a
tuto částku uvolnit z rozpočtové kapitoly Dotace,
příspěvky a dary
2) provést rozpočtové opatření č. 14/2017 spočívající v uvolnění finančních prostředků na poskytnutí peněžitého daru:
VÝDAJE
DOTACE, PŘÍSPĚVK A DARY - celkem
dotace nerozdělené		
- 1.000 Kč
peněžitý dar OMS Jablonec nad Nisou		
1.000 Kč
*RM po projednání žádostí o poskytnutí dotace
z rozpočtu města na činnost v roce 2017 rozhodla z důvodu nedodržení termínu pro podání
žádostí neposkytnout dotace následujícím žadatelům:
- Občanské sdružení D.R.A.K., z.s. Liberec
- Honební společenstvo Velké Hamry
- Oblastní charita Most, c.o.
- TJ Velké Hamry
*RM rozhodla:
1) poskytnout investiční dotaci z rozpočtu
města Tanvald v roce 2017 TJ SOKOL Český
Šumburk na II. etapu výměny oken v budově
sokolovny ve výši 30.000 Kč
2) uzavřít příslušné veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města
Tanvald č. 35/2017 dle předloženého návrhu
3) provést rozpočtové opatření č. 15/2017:
VÝDAJE
DOTACE, PŘÍSPĚVKY a DARY – celkem		
- 30.000 Kč
dotace Tělocvičné jednotě SOKOL Český Šumburk
na výměnu oken v budově sokolovny – II. etapa
30.000 Kč
*RM projednala žádost Tenisového klubu
Tanvald, z.s. a doporučuje zastupitelstvu města
schválit:
1) poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města Tanvald Tenisovému klubu Tanvald, z.s.
na II. etapu opravy tenisového areálu v roce
2017 ve výši 52.000 Kč
2) uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy
o
poskytnutí
neinvestiční
dotace
z rozpočtu města Tanvald dle předloženého návrhu č. 37/2017
3) rozpočtové opatření:
VÝDAJE
DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY - celkem
dotace Tenisovému klubu Tanvald na 2. etapu
opravy tenisového areálu		
52.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod z HV minulých let
+ 52.000 Kč
*RM projednala žádost TJ Jiskra Tanvald, z.s.
a doporučuje zastupitelstvu města schválit:
1) poskytnutí dotace z rozpočtu města Tanvald
ve výši 20.000 Kč na činnost TJ Jiskra Tanvald,
z. s. v roce 2017
2) uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpoč-

tu města Tanvald dle předloženého návrhu
č. 36/2017
3) rozpočtové opatření:
VÝDAJE
DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY - celkem
dotace TJ Jiskra Tanvald
20.000 Kč			
FINANCOVÁNÍ
převod z HV minulých let
+ 20.000 Kč
*RM projednala žádost Gymnázia a Obchodní akademie Tanvald, příspěvkové organizace, o spolufinancování obnovy počítačové sítě
a rozhodla i vzhledem k již dříve poskytnutým
dotacím na činnost školy v roce 2017 se na spolufinancování této akce nepodílet.
*RM souhlasí s předáním DVD přehrávače Philips 2850/58, inventární číslo 323033000003
v pořizovací ceně 1.030 Kč Mateřské škole Tanvald, příspěvkové organizaci, U Školky 579,
Tanvald k hospodaření.
*RM bere na vědomí zprávu týkající se plánu
oprav místních komunikací v roce 2017 předloženou odborem rozvoje a KV.
*RM po projednání nabídky pana Martina Vávry na prodej jeho 29% podílu ve
společnosti Teplárenství Tanvald, s.r.o. za
cenu 10.295.000 Kč doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr na koupi podílu
nebo jeho části v souladu se společenskou
smlouvou maximálně za cenu uvedenou
v nabídce.
*RM doporučuje zastupitelstvu města část stavební parcely č. 21 o výměře cca 10 m2 a část
pozemkové parcely č. 483/5 (zahrada) o výměře cca 20 m2 v katastrálním území Šumburk
nad Desnou neprodávat.
*RM trvá na ukončení nájemní smlouvy na byt
vel. 1+1, ul. Větrná 558/41, Tanvald uzavřené
s paní Janou Ševčíkovou na dobu určitou ke dni
31. 03. 2017.
*RM souhlasí s užíváním nebytového prostoru
kulturní místnosti v Penzionu pro seniory Vítězná 593, Tanvald, Šumburk nad Desnou Českobratrskou církví Evangelickou, Ochranovský seniorát - Tanvald, zastoupenou Ph. Mgr. Hanou
Jaluškovou za účelem pořádání pastoračních
setkávání s občany Tanvaldska v období od 01.
01. 2017 do 31. 12. 2017 s tím, že bohoslužby
se budou konat každou neděli od 10 hodin.
*RM rozhodla schválit výměnu zadních vchodových dveří a dveří do přístavby minibazénu
v budově gymnázia č.p. 305, ul. Školní, Tanvald
a provést rozpočtové opatření č. 13/2017:
VÝDAJE
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Školní 305 - gymnázium - celkem 		
+ 62.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 62.000 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 2016:
1) Mateřské školy Tanvald, U Školky 579,
příspěvková organizace – zisk 14.810,73 Kč
2) Základní školy Tanvald, Sportovní 576,
příspěvková organizace – zisk 51.494,38 Kč
3) Masarykovy základní školy a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace – zisk 176.671,50 Kč
4) Střediska volného času Tanvald, příspěvková
organizace – zisk 69.531,18 Kč
5) Základní umělecké školy Tanvald, Nemocniční
339,
příspěvková
organizace
– zisk 36.698,08 Kč.
a rozhodla:
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		
10.299,38 Kč
fond odměn		
41.195,00 Kč
4/ schválit příspěvkové organizaci Středisko
volného času Tanvald rozdělení hospodářského
výsledku do fondů organizace takto:
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rezervní fond		
59.531,18 Kč
fond odměn		
10.000,00 Kč
5/ schválit příspěvkové organizaci Základní
umělecká škola Tanvald, Nemocniční 339 příděl
hospodářského výsledku v plné výši do rezervního fondu organizace.
*RM rozhodla udělit souhlas Základní škole
Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace:
a) s pořízením DHM – 2 ks lednic do ŠR Scolarest za celkovou cenu 93.799 Kč
b) s použitím prostředků fondu investic organizace ve výši 93.799 na pořízení DHM uvedeného v bodě a)
*RM souhlasí s pokácením 6 ks javorů nacházejících se u komunikace v ul. U Lesíka,
na pozemkové parcele č. 375/129 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 schvaluje program zasedání zastupitelstva
města dne 19. 04. 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. Schválení účetní závěrky za rok 2016
6. Schválení závěrečného účtu za rok 2016
7. Majetkoprávní záležitosti
8. Návrh na odkup podílu ve společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o.
9. Smlouva o partnerství mezi Jelenohorským
okresem a městem Tanvald
10. Náměty, připomínky, diskuze
11. Závěr

Informace, společenská rubrika, rada

Senior klub
Šumburk n.D.
Vás zve na besedu
Naše partnerská města
Místo konání:
Dům pro seniory 593
Šumburk n. Desnou Tanvald
Datum konání:
16. 5. 2017 v 15:00 hod.
Na setkání se těší
Richard Seidel
tajemník MěÚ

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 10. 04. 2017
*RM vydává záměr na prodej částí pozemkové
parcely č. 2750 (ostatní plocha – jiná plocha)
v katastrálním území Šumburk nad Desnou
označených podle geometrického plánu číslo
1049-068/2016 ze dne 3. 3. 2017 jako pozemková parcela č. 2750/2 (ostatní plocha – jiná plocha)
o výměře 6 m2 a stavební parcela č. 1129/4
(zastavěná plocha) o výměře 1 m2 za účelem
narovnání majetkoprávního vztahu týkajícího se
staveb výrobního areálu firmy 4soft s.r.o., se
sídlem Krkonošská 625, Tanvald, část Šumburk
nad Desnou.
*RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu pozemků ve vlastnictví města Tanvald
- pozemkové parcely č. 1185/2 (trvalý travní
porost) o výměře 1673 m2, pozemkové parcely
č. 1193/2 (trvalý travní porost) o výměře 970 m2
a části pozemkové parcely č. 1125/1 (lesní pozemek) o výměře cca 2693 m2 vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou za pozemky
ve vlastnictví pana V. Háka - pozemkovou parcelu č. 1125/11 (lesní pozemek) o výměře 1811
m2, pozemkovou parcelu č. 1933/8 (lesní pozemek) o výměře 1613 m2, pozemkovou parcelu
č. 1245 (lesní pozemek) o výměře 3238 m2 vše
v katastrálním území Šumburk nad Desnou.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 16/2017:
Příjmy
Příjmy z daní a poplatků - celkem
Daň z příjmu právnických osob za město
2.827.200 Kč
Výdaje
Ostatní výdaje – celkem			
+ 2.827.200 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
účetní závěrku města za rok 2016.
*RM po projednání návrhu Závěrečného účtu
města Tanvald za rok 2016 doporučuje zastupitelstvu města schválit hospodaření města
Tanvald za rok 2016 bez výhrad.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit uvolnění finančních prostředků ve výši
654.700 Kč na investiční akce týkající se veřejného osvětlení a ve výši 188.600 Kč na opravy
veřejného osvětlení a schválit rozpočtové opatření:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Veřejné osvětlení – celkem			
+ 843.300 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
+ 843.300 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
investice a opravy následujících místních komunikací v roce 2017:
1/ Celoplošná oprava asfaltobetonové vozovky včetně parkoviště ulice Větrná ve výši
775 tis. Kč
2/ Rozšíření parkoviště pod objektem č.p. 553
vedle bývalého výměníku garáže TS ve výši
1.337 tis. Kč
3/ Celoplošná oprava komunikace ve výši 610
tis. Kč a opravy chodníků a obrub ve výši 594
tis. Kč za objektem č.p. 615 – 619 ulice U Lesíka
4/ Celoplošná opravu asfaltobetonových povrchů, v úseku ulice Smetanova procházející
sídlištěm Šumburk ve výši 563 tis. Kč, a opravu
chodníků včetně obrub ve výši 1.019 tis. Kč

5/ Oprava přístupových chodníků u objektu č.p.
568 – 571 ve výši 137 tis. Kč
6/ Oprava opěrné zídky s oplocením nad bytovými objekty č.p. 44, 55, 144 ve výši 434 tis. Kč
7/ Demolice lávky u objektu bývalého nákupního střediska sídliště Výšina ve výši 689 tis. Kč
a schválit rozpočtové opatření:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Silnice a místní komunikace – celkem
celoplošné opravy místních komunikací		
1.948.000 Kč
demolice lávky k objektu č. p. 582, 583, ulice
Horská				
689.000 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
– celkem
parkoviště ul. Horská pod č. p. 553		
1.282.000 Kč
rekonstrukce chodníku ul. U Lesíka za č. p. 615619
594.000 Kč
rekonstrukce chodníků ul. Smetanova sídliště
Šumburk		
1.019.000 Kč
provozní výdaje		
+ 626.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
+ 6.158.000 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit
s pořízením malotraktoru KIOTI CK2810
za cenu 1.185.775 Kč s DPH od prodejce Nářadí Bartoš, s.r.o., U Potoka 1482, 460 01 Frýdlant
a schválit rozpočtové opatření:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár – celkem
pořízení
malotraktoru
KIOTI
CK2810
1.185.775 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
+ 1.185.775 Kč
*RM souhlasí s vyřazením osobního automobilu Škoda Octavia Combi, RZ 3L8 5151 z majetku města prodejem za odhadní cenu ve výši
125.000 Kč stanovenou odborným odhadem
prodejcem Zdeněk Kučera – AUTOSPORT, se
sídlem Kunratická 1145, Liberec 15 a schvaluje
výkupní smlouvu OV –VS17/25 dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla prodloužit termín vystěhování
paní J. Ševčíkové z bytu č. 41, Větrná 558, Tanvald do 30. 06. 2017.
*RM projednala návrh ředitelky Mateřské školy Tanvald, U Školky 579 na omezení provozu
mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2017
bez připomínek.
*RM souhlasí s prodloužením nájmu nemovitostí mezi pronajímatelem Římskokatolická farnost
Šumburk nad Desnou a nájemcem Mateřská
škola Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace pro účely zařízení MŠ Wolkerova.
*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 souhlasné vyjádření.
*RM nedoporučuje zastupitelstvu města vydávat Obecně závaznou vyhlášku města Tanvald
č. 1/2017 o nočním klidu.

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

Senior klub II.
Tanvald - Výšina
Vás zve u příležitosti
Dne matek
na pásmo písniček a básniček
dětí z MŠ U Školky
Místo konání:
MDC Maják, U Školky 579,
Tanvald Výšina
Datum konání:
4. 5. 2017 od 15:00 hod.
Srdečně zveme
Senior Klub II Tanvald Výšina

V květnu 2017
oslaví životní jubileum
Pavel Mach
Miroslav Bartoš
Egon Schöffel
Jiří Šimánek
Libuše Mikulášková
Květa Gubíková
Jiřina Průchová
Manfred Jäger
Petr Hovorka
Magdalena Moravcová
Marie Šíbová
Eva Hengalová
Jiří Bartoníček
Dagmar Hanušová
Jiří Josífek
Rudolf Novák
Jiří Běhal
Felicja Maria Olahová

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!)

Dejte šanci svému zdraví -„Den zdraví“
Zveme občany tanvaldska ve čtvrtek
11. května na „Den zdraví“, který se
uskuteční od 10. – 17. hodin na parkovišti vedle České spořitelny.
Dozvíte se, jak mohou malé změny
životního stylu přinést velký prospěch
pro celkové zdraví. Na širokou veřejnost čeká na osmi stanovištích několik
druhů zdravotních měření a testů. Po
absolvování všech stanovišť můžete
využít bezplatné osobní poradenství
životního stylu. Součástí programu

bude také nabídka literatury pro
zdraví těla, duše i ducha. „Den zdraví“
ukončíme večerní přednášku, která
proběhne od 18 hodin ve středisku
volného času.
Téma večerní přednášky je „Rovnováha
ve výživě – harmonie v životě“. Co
udělat, aby mi nic nechybělo a nic
nepřebývalo? Tajemství rovnováhy
v každé oblasti života. Přednáší Roman
Uhrin, autor knihy o zdraví, poradce
životního stylu.
Vendula Mužíčková

Pivo, grilovačku i koncert Marcela
Zmožka nabídne party Pochoutkového
roku s Českým rozhlasem Liberec
Velká party s pivem a grilováním
Pochoutkového roku Českého rozhlasu
Liberec se připravuje na čtvrtek 4.
května na Mírovém náměstí v Jablonci
nad Nisou. Těšit se můžete na
vystoupení Jany Chládkové, Marcela
Zmožka nebo Josefa Zocha. Mluveným
slovem vás provede moderátor Patrik
Rozehnal, kterého možná znáte z
nedělních Pochoutek nebo pořadu
Humoriáda, sekundovat mu bude Iveta
Kalátová, moderátorka Dopoledne pod
Ještědem.
Hasit žízeň všech příchozích bude
retro pivovarský vůz, ze kterého
budeme čepovat pivo i limonádu, na
grilu připravíme masové speciality, pro
děti nafoukneme skákací hrad a chybět

nebude stan Českého rozhlasu Liberec
s hosteskami, které budou rozdávat
drobné pozornosti z rozhlasu. A to
zdaleka není všechno.
Chcete se dozvědět víc? Poslouchejte
Český rozhlas Liberec a nezapomeňte
– ve čtvrtek 4. května v centru Jablonce
od dvou odpoledne do půl šesté – roadshow Pochoutkového roku s Českým
rozhlasem Liberec. Na viděnou nebo
na slyšenou na 102,3 FM (Jablonec,
Liberec, Turnov); 107,9 FM (Smržovka,
Desná, Harrachov, Lomnice); 103,4
FM (Semily); 97,4 FM (Frýdlant
a Nové Město pod Smrkem, Hejnice,
Raspenava); 94,3 FM (Česká Lípa).
Rozhlas Sever
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Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald
Květnové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz
4. 5. Procházka s pejsky – pro rodiny s malými dětmi – společná návštěva útulku v Lučanech, v 9:00 hod na místě – za příznivého počasí
– sledujte web centra
11. 5. v 16:00 – 19:00 hod. interaktivní beseda pro širokou veřejnost na téma
Zlobící děti - modelové konstelace s Mgr. Igorem Pavelčákem – Rodiče jsou
šťastní, když děti jsou šťastné. Nikdo však nemůže jít životem a neubližovat.
Když děti „zlobí“, rostou k samostatnosti. Když zlobí „moc“, je dobré se podívat,
co se doopravdy děje. (realizuje MAS Rozvoj Tanvaldska)
12. 5. v 19:00 hod. oslava Svátku matek – setkání maminek
16. 5. v 17:00 Den rodin – povídání na téma „náhradní rodiče“ – jak pomoci
dětem, které žijí v ústavních zařízeních, kde je o ně postaráno, rodinu jim však
ústav nenahradí…
CESTA LESEM POHÁDEK – 4. června v areálu autokempu
– hledáme DOBROVOLNÍKY – hlaste se na tel. 734 754 654
PORODNÍ PARTY – workshop s odborníkem na téma porodu, porodního plánu, šestinedělí, kojení, doporučení pro zdravý a bezpečný porod. Individuální
konzultace lze dohodnout na místě. Zájemci, hlaste se na telefon či e-mail MDC
Maják, poté bude stanoven konkrétní termín.
MAXÍK – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní
docházkou (Akreditováno MŠMT ČR – č.j. 32 809/2010-25-778)
- co by Vaše dítě mělo zvládat při vstupu do školy:
· grafomotorické dovednosti (uvolnění ruky, správný úchop tužky)
· rozvoj sluchového vnímání – rozlišování hlásek, slabik, slov
· rozvoj zrakového vnímání – rozlišení barev, tvarů, rozdíly
· předčíselné představy
· rozvoj poznávacích funkcí – paměť, pozornost
· rozšiřování slovní zásoby
· přesné instrukce, materiály a zácvik rodiče pro práci s dítětem doma
· Kontakt: Mgr. Lenka Kořínková, speciální pedagog, tel. 602/411462,
lenkakor@seznam.cz
· Cena individuálního kurzu je 1.000 Kč/dítě,
rodiny evidované v hm. nouzi zdarma.
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 s 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

Městská knihovna Tanvald
„Skřítek Knižníček“ - výstava obrázků z výtvarné soutěže pro děti z mateřských škol, které byly u nás na knihovnické hodince. Vítězné obrázky a jména
výherců, kteří obdrželi knihu, budou zveřejněny ve fotogalerii na našich internetových stránkách https://www.tanvald.cz/kulturaasport/mestskaknihovnatanvald/fotogalerie.html
„Národní obrození, Marie Kubátová a Dobrodružství“ - to jsou názvy tří
besed, kterými prošli žáci 6., 7. a 8. tříd ze ZŠ Masarykova Zásada. Osmáci
se proměnili ve sběratele lidové slovesnosti (utvářeli příběh ze střípků slov).
Šesťáci zkoušeli porozumět textu v krkonošském nářečí a následně jej převyprávět. A sedmáci se ponořili do tajemných hlubin knih, ve kterých hledali
nápovědu pro vyřešení tajenky. Fotografie jsou uveřejněny na našich internetových stránkách https://www.tanvald.cz/kulturaasport/mestskaknihovnatanvald/
fotogalerie.html
„Šijeme patchwork“ - knižní výstava z našeho fondu ve vstupní části knihovny

Středisko volného času Tanvald
Akce SVČ Tanvald v květnu 2017:
Ve čtvrtek 4. a 11.5. od 17:00 proběhne v letošním školním roce již poslední
kurz „Keramika pro dospělé“. 4.5. - modelování, 11.5. - glazování.
Ve středu 10.5. od 17:00 se koná Tiffany dílna „Dárek pro maminku“ pro děti
od 10 let. Děti si vyrobí skleněnou vitráž jako dárek ke Dni matek.
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Ve středu 17. 5. pořádáme pro mateřské školy z Tanvaldu „Hravé putování
jarní přírodou“. Akce začíná v prostoru u Bobovky v 9:00. Na trase na děti
čeká plno zábavných úkolů a v cíli malá odměna. Zveme i rodiče s dětmi!
Ve čtvrtek 25. 5. v 16:30 se koná v kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě „Akademie Střediska volného času Tanvald“,na které vystoupí všechny naše
taneční skupiny, divadelní kroužek představí svou pohádku „Honza a kouzelník“, se kterou se účastnil divadelní přehlídky „O Desenského medvěda“, a děti
z bubenického kroužku rozezní sál svými drumbeny.
Vstupné je dobrovolné.
Srdečně zveme rodiče, kamarády a přátele SVČ Tanvald!
Upozorňujeme, že kroužky v tomto školním roce končí v pátek 2.6.
V sobotu 3. 6. se koná „Dětský den se Zubačkou“ v Kořenově, kde budeme
mít pro děti
připravené soutěže a výtvarnou dílničku.
V neděli 4. 6. proběhne v Tanvaldě „Cesta lesem pohádek“, na jejíž organizaci se také podílíme.
Na letní prázdniny jsme pro děti připravili několik táborů. Některé jsou již
obsazené, ale volná místa ještě nabízíme na těchto prázdninových akcích:
3.- 14. 7. - příměstský tábor „Toulavé boty“ ( výlety do okolí)
9. -15. 7. - pobytový tábor pro mládež od 10 do 15 let na Lyžařské boudě
v Krkonoších
17. - 21. 7. - příměstský výtvarný tábor (různé výtvarné techniky
v dílnách SVČ Tanvald)
26. 8. - 2. 9. - pobytový tábor Plzeňsko – Plasy
Bližší informace o všech akcích a táborech obdržíte na tel. č. 483 394 301,
483 396 946, 778 158 035, dále na webu ddmtanvald.cz a Facebooku.

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní akce v kině JAS:
2. 5. ÚT 19 hod
Jaroslav Havlíček: Petrolejové lampy
Divadelní představení. Historická sága dvou rodů. Hraje Divadlo V Roztocké
– Jilemnice.
Vstupné: 50 Kč.
12. 5. PÁ 9,30 a 11 hod Taneční představení: Výlet
Představení tanečního oboru ZUŠ Čelákovice. Příběh o tom, co neuvěřitelného
se může stát na obyčejném výletě... Vstupné: 20 Kč.
16. 5. ÚT 17 hod
„Maminkám“
Pořad ke Dni matek. Vystoupí děti ZŠ Plavy a soubor scénického tance T. I. K.
a PATZ z Jilemnice.
Vstupné: dobrovolné.
18. 5. ČT 17 hod
Vstupné: dobrovolné.

Koncert ZUŠ Tanvald pro veřejnost

23. 5. ÚT 17 hod Koncert ZUŠ Tanvald pro veřejnost
Vstupné: dobrovolné.
25. 5. ČT 16,30 hod 
Vstupné: dobrovolné.

Akademie Střediska volného času v Tanvaldě

30. 5. ÚT 19 hod
Tomáš Vůjtek: Spolu
Divadelní představení divadelní soubor Tyl z Železného Brodu.
Fiktivní rozhovor Adiny Mandlové a Lídy Baarové.
Vstupné: 50 Kč.
1. 6. ČT 17 hod Koncert ZUŠ Tanvald pro veřejnost
Vstupné: dobrovolné.
Další akce:
3. koncert 61. ročníku Tanvaldského hudebního jara 2017:
12. 5. 2017 (pátek) 19.00 hodin v Kostele sv. Františka z Assisi
Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald
POCTA JARMILE NOVOTNÉ
STABAT MATER
Štěpánka Heřmánková – soprán
Eliška Mourečková – mezzosoprán
Miroslav Laštovka – trubka pikola
Vladimír Roubal – varhany
Vstupné: 150 Kč
Připravujeme na červen:
10. 6. SO 19 hod
Dlouhý, Široký a Krátkozraký
Představení Divadla Járy Cimrmana z Prahy. Předprodej vstupenek od 10. 5.
pouze v pokladně kina vždy 1 hodinu před každým filmovým představením.
Vstupné: 400 Kč.
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Online předprodej vstupenek do kina Jas odkaz na www.tanvald.cz nebo na www.disdata.cz
Telefon do kina je: 483 394 324, internet: www.tanvald.cz. Program kina denně na RCL: 101,4 FM

KREDIT CENTRUM S R.O.
PŘIJME PRACOVNÍKA
NA POZICI STROJNÍKA
MALÝCH VODNÍCH ELEKTRÁREN.
NAŠE SPOLEČNOST HLEDÁ VHODNÉHO
KANDIDÁTA PRO OBSAZENÍ VOLNÉHO
PRACOVNÍHO MÍSTA NA POZICI STROJNÍKA
NA OBSLUHU MALÝCH VODNÍCH ELEKTRÁREN
NA TANVALDSKU V PLNĚ AUTOMATIZOVANÉM PROVOZU.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
POŽADUJEME:
* VZDĚLÁNÍ V OBORU ELEKTRO NEBO STROJÍRENSTVÍ
* MANUÁLNÍ ZRUČNOST, SPOLEHLIVOST
* VŠESTRANNOST, SAMOSTATNOST
* ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY B
* TRVALÝ POBYT V TANVALDU NEBO BLÍZKÉM OKOLÍ
NABÍZÍME:
* PRÁCI NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR
* DOBRÉ PLATOVÉ OHODNOCENÍ
* PESTROU NÁPLŇ PRÁCE

BLIŽŠÍ INFORMACE PRO VÁŽNÉ UCHAZEČE
POSKYTNEME NA MOB.: 724 038 285

FILMOVÉ TIPY
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády,
ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara
(Javier Bardem), kterým se podařilo uniknout
z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit o život každého piráta
- a zejména Jacka. Jackovou jedinou nadějí na přežití je bájný Poseidonův trojzubec,
ale pokud má mít šanci ho nalézt, musí přesvědčit ke spolupráci Carinu Smythovou
(Kaya Scodelario), geniální a krásnou astronomku, a Henryho (Brenton Thwaites),
tvrdohlavého mladého námořníka a člena královského námořnictva. Jedině s jejich
pomocí má kapitán Jack, svírající v rukách pevně kormidelní kolo Umírajícího racka, své zoufale nicotné a zchátralé lodi, naději nejen zvrátit nepřízeň osudu, se kterou se poslední dobou potýkal, ale také zachránit si život ve střetu s nejmocnějším
a nejděsivějším protivníkem, jakému byl kdy nucen čelit.

Strážci Galaxie Vol.2

V rytmu zbrusu nových Nejlepších hitů #2 pokračují ve filmu od studia Marvel Strážci Galaxie
Vol. 2 dobrodružství party superhrdinů, kteří se
vydávají až na samé hranice kosmu. Strážci se
musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství
rodičů Petera Quilla. Staří nepřátelé se stávají
spojenci a na pomoc našim super-hrdinům přicházejí i další oblíbené postavy z rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel.

Příšerky pod hladinou

Animovaná komedie Příšerky pod hladinou přinese podvodní zábavu na více, než jeden nádech.
Zemi zaplavily nekonečné oceány, lidstvo se odstěhovalo o dům dál a veškerý život na dokonale modré planetě obstarávají roztodivní tvorové
z hlubin. V jednom podmořském údolí žije chobotnička Deep, neurotická kreveta Alice a nemotorný mořský d‘as Evo. Tři kamarádi znamená taky
třikrát více průšvihů, ten poslední je ale opravdu
kolosální. Jejich údolí hrozí zkáza a naprosto nepravděpodobná sestava musí rychle
povýšit na hrdiny a najít záchranu. Cestou se k nim přidá muréna stejně hladová jako
osamocená a dohromady objeví vodní svět, o kterém neměli ani ponětí. Čekají je rybí
zombies, zpěvačka na Titanicu, zaplavená Broadway nebo chladná Arktida. Když je
všude voda, to největší dobrodružství je mokré!
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Sport, školství

Basketbalisté vybojovali šesté místo
Tanvaldští basketbalisté v oslabené
sestavě na Slavii prohráli o 22 bodů,
takže je čekal souboj o šesté místo
s tradičním rivalem Bižu B. A derby slibovalo zajímavý průběh, už jen proto,
že v Tanvaldu vyhráli domácí v prodloužení o bod. A bylo to zajímavé. Domácí
Bižuterie začala lépe a již v první čtvrtině
si vytvořila šestibodový náskok. Druhá
část pak byla zcela v režii domácích,
kteří dobře stříleli z dálky a pod košem
se prosadili zkušení borci Salaba

s Patschem, s nimiž marně bojoval
osamocený mladý Kozák. V půli to bylo
již o 16 bodů a na hosty, jimž se vůbec
nedařilo střelecky, by si nejspíš nikdo
nevsadil. V třetí části se hosté zlepšili,
již tolik nechybovali v rozehrávce a do
poslední části se šlo za stavu 52:40 pro
domácí, což je stále poměrně pohodlný
polštář. Jenže hosté se v závěrečné
čtvrtině neskutečně zvedli, zvýšili
agresivitu v obraně, pod košem posílili
o Kozáka staršího, laborujícího s bola-

vými achilovkami, ovšem proti domácím zcela čerstvého, a najednou bylo
všechno jinak. V páté minutě domácí
již vedli pouze o dva body a evidentně
jim docházely síly. V 7.minutě šli hosté
poprvé do vedení a během minuty si
vytvořili osmibodový náskok. Závěr byl
již zcela v režii Tanvaldu, v posledních
vteřinách domácí pouze zkorigovali
dvěma koši hrozivě narůstající skóre.

Bižuterie Jablonec B – TJ
SEBA Tanvald 60 : 74
Střelci: Kobr 17, Krajč 12, Salaba
a Krsek po 8 – Kozák J. 33, Sova
14, Kozák M. 11, Šikola 9.
Šestky: 8/5 – 21/15 – zejména
u Tanvaldu vynikající.
Konečné pořadí ve skupině: 5. VSK
Slavia Liberec B 6. TJ SEBA Tanvald
7. Bižuterie Jablonec B
-vho-

Konečný výsledek:

Přejezdem Krkonoš zakončili lyžaři z běžeckého oddílu
TJ Tanvald z. s. letošní zimní sezónu
Na první aprílovou sobotu vyrazilo
cca 30 lyžařských nadšenců (dětí
a rodičů z oddílu a jejich přátel) na
Krkonoše. Objednaným autobusem
jsme se přepravili na Horní Mísečky
a odtud už na běžkách stoupali na
Vrbatovku. Zde byla naše první občerstvovací stanice. Mamky, jak již bývá
mnoho let zvykem, připravily mraky
sladkých, slaných i tekutých pochutin.
Tudíž strachem, že přijde hlad a žízeň,
rozhodně nikdy netrpíme. Posilněni
jsme stoupali na Mohylu Hanče a
Vrbaty. Sluníčko a jasná obloha nám
dovolily se kochat nádhernými panoramaty. Z Mohyly jsme sjeli na Labskou
boudu a odtud vystoupali na Sněžné
jámy. Vytáté vršky nás donutily zout
lyže a šlapat pěšky. Sjezd přes Violík
až na Voseckou jsme si ale opět užili

na lyžích na jarním rozbředlém sněhu,
tudíž o „krkolomné“ pády nebyla
nouze. Poslední velký „picknick“ byl na
Vosecké boudě. Snažili jsme se dojíst
veškeré zásoby, ale nepovedlo se. A
následoval poslední táhlý sjezd podél
Mumlavy až do Harrachova. Cca 100
m nad Mumlavskými vodopády už po
sněhu nebylo ani památky, tak jsme
ski sundali, svázali, přezuli se a hurá
na linkový bus, který tam snad na nás
čekal jako na zavolanou. Vše vyšlo
tak, jak mělo. V Tanvaldě na Bobovce
jsme opekli naše první jarní buřtíky, na
které se všichni moc těšili, poseděli,
zhodnotili výlet a užili si to. S letošním
krásným lyžováním se loučíme jak
jinak než lyžařsky ... SKOL!
Jana Tůmová

Foto archiv TJ Tanvald z. s.

Ohlédnutí za děním v tanvaldských mateřských školách v březnu

Měsíc březen byl v Mateřských školách v Tanvaldu bohatý na různé akce.
Mezi některé z nich patří například
návštěva Městské knihovny Tanvald se
zapojením do výtvarné soutěže Skřítek
Knižníček.
Ve spolupráci s SVČ si děti mohly
při
výrobě
velikonoční
slepičky
(MŠ Wolkerova) a dárku pro maminky

(MŠ Radniční a MŠ U Školky) vyzkoušet práci s keramickou hlínou.
Nechybělo ani karnevalové veselí,
které probíhalo v MŠ Radniční a MŠ
U Školky v prostorách mateřské školy
a děti společně s rodiči z MŠ Wolkerova
si již tradičně během jednoho sobotního odpoledne užívali „Školkovský
maškarbál„ v Sokolovně na Českém

Šumburku.
Děti ze všech tří školek se zapojily
do výtvarné soutěže, které pořádá
pravidelně SVČ Tanvald, tentokrát na
téma Tanvald očima dětí.
Se zimou se loučily děti z MŠ
Wolkerova vynášením Moreny a jejím
následným vhození do říčky Desná.
A v neposlední řadě byla skupinka

dětí MŠ Wolkerova potěšit srdíčka
babiček do Penzionu pro seniory
u příležitosti MDŽ s pásmem básniček
a písniček. Ty zase udělaly radost
našim malým zpěváčkům malými
dárečky (některými i vlastnoručně vyrobenými). Moc děkujeme.
Kolektiv učitelek MŠ

Předškoláci ve škole
Předškoláci všech Mateřských škol
navštívili v březnu 1. třídy Základních
škol. Seznámili se s prostředím tříd,
tělocvičen, pozorovali výuku. Prvňáci
ukázali, jak už dokáží číst a psát. Děti

z MŠ se nenechaly zahanbit a svými
podpisy na tabuli stvrdily, že od září
do školy patří. Společně si zazpívaly
písničku a paní učitelky z MŠ potěšily,
že ji prvňáci nezapomněli. Předškoláky

Foto Miroslava Erbenová.
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nadchla hra pexeso, protože si ji
mohli zahrát na interaktivní tabuli.
V další první třídě se žáci stali učiteli
a s každým předškolákem vytvořili
jarní obrázek, který si odnesli domů.

Děti odcházely ze školy nerady a už se
těšily na zápis do 1. tříd.

Foto Miroslava Erbenová.

učitelka Mirka
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Sport, inzerce

Úspěšná reprezentace na Zimních hrách speciální olympiády 2017
Dovoluji si jen v několika poznámkách přiblížit naši účast na Zimních
hrách speciální olympiády 2017
v Rakousku. Zimní speciální olympiáda
probíhala ve 3 střediscích.
Sjezdové lyžování a snowboard
ve Schladmingu, Bežecké lyžování
v Ramsau pod Dachsteinem a v Grazu
soutěžili florbalisti.
Za TJ Seba Tanvald oddíl Handi
Sluníčko se zúčastnila za disciplínu
snowboard Denisa Trmalová a v disciplíně běžecké lyžování závodila Dita
Anderová.
ZSOH 2017 proběhly v termínu
14 – 25.3. 2017.
Naši reprezentanti dosáhli těchto
úspěchů:
Denisa Trmalová
stříbrná medaile - disciplína Super G
zlatá medaile - disciplína slalom

Dita Anderová
bronzová medaile - běh na 7,5 km
stříbrná medaile - běh na 5 km
stříbrná medaile - štafeta
ZSOH 2017 se zúčastnilo 3000 sportovců ze 110 zemní z celého světa,
1100 trenérů, 5 000 rodinných příslušníků, 3000 pořadatelů, 1000 novinářů a
2000 čestných hostů
Olympijské hry zahajoval rakouský
prezident H. Fischer, ukončení her
Arnold Schwarzeneger.
5. dubna přijala ministryně školství
K Valachová naše sportovce, kteří
úspěšně reprezentovali ČR v Zimních
světových hrách speciálních olympiád
2017.
Vaši sportovci Denisa Trmalová, Dita
Anderová a trenér Pavel Stejskal

Úspěšné tanvaldské sportovkyně s trenéry přijal na radnici starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek. Foto Antonín Bělonožník.

Lyžák na konci března?
Máte dojem, že v současném aprílovém počasí nemá smysl psát o sněhu,
lyžování a s tím spojených radovánkách? To ale nevíte nic o našem lyžáku,
tedy lyžařském kurzu kvinty Gymnázia
a Obchodní akademie Tanvald 20. -24.
března 2017 v Harrachově.
Myslím, že i když už se známe více

jak půl roku, tak jsme se na kurzu
poznali o mnoho lépe. Na první pohled
se sice zdálo, že nám počasí náš
pobyt na horách pokazí, ale opak byl
pravdou. Prvních pár dnů sice chvílemi
pršelo a bylo pod mrakem, ale lyžovat
se dalo, a poslední den, když jsme
šli k Mumlavskému vodopádu, nám

Foto archiv GOTan.

počasí přálo. Každý den po ránu byl
sníh skvělý, hezký a ztuhlý, ale odpoledne byl kvůli teplu už dost rozbředlý
a jezdilo se špatně. To ale neznamená,
že jsme si to pořádně nemohli užít.
Když jsme měli navíc omámené smysly
tak neskutečně skvělým jídlem u snídaně, oběda i večeře.
K jídlu jsme měli povětšinou teplá
jídla a snídaně byla formou švédských
stolů. Ty přišly po ránu vhod, protože
jsme toho, po někdy krušném vstávání,
mohli sníst tolik, kolik jsme chtěli. Oběd,
který byl asi hodinu po konci ranního
lyžování, byl taky úžasný – jídla rozmanitá, chutná a také sytá. Večeře, ta byla
také asi hodinu po lyžování, tentokrát
odpoledním. A byla srovnatelná ve
všech ohledech s obědem.
Pokoje byly hezké, byla tam televize
i wi-fi připojení. Spánek byl poměrně
dlouhý, záleželo na tom, na kdy si jednotlivé pokoje dohodly večerku. Strop
byl kolem jedenácté, budíček před
osmou. Obvykle se tedy člověk vyspal

slušně.
Ale lyžák není jen o lyžování, počasí
a jídle, že? Celý pobyt nás zase o něco
více stmelil dohromady. Po každém
lyžování, jak dopoledním, tak odpoledním, jsme měli volnou zábavu, kterou
jsme využívali naplno. Každý z nás své
volno prožíval jinak. Někteří seděli na
recepci na wi-fi, jiní se zase šli procházet po Harrachově a někdo byl jenom
na svém pokoji nebo na cizím. Večery
jsme měli prokládané přednáškami
o sjezdovém lyžování, běžkařském
lyžování, horské službě anebo jsme
si pustili film s patřičnou tématikou.
Po přednáškách jsme měli to, co
všechny zajímá nejvíce, a to je samozřejmě volný čas a večerka (většinou
spíše volný čas po večerce).
Dobře, přiznáváme se! Večerku
jsme tak úplně nedodržovali, ale
upřímně, kdo z vás by ji úplně striktně
dodržoval? Na bližší informace se nás
prosím neptejte, nebo to můžete zkusit,
ale ze zřejmých důvodů se to nejspíše
nedozvíte. Večerku jsme tedy spíše
nedodržovali, protože jsme si náš lyžák
chtěli prostě užít po našem.
Podobné kurzy prostě doporučujeme.
Nejen lyžařské.
kvinta

INZERCE

Foto archiv GOTan.
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INZERCE

Základní škola ve Velkých Hamrech přijímá žáky do budoucích 6. tříd
Ve školním roce 2017/18 otevírá Základní škola ve Velkých Hamrech dvě 6. třídy s malým počtem žáků ve třídě.
V současné době jsou volná místa a můžeme přijmout i žáky z okolních obcí.
Co nabízíme?
•
příjemné prostředí a vstřícný postoj k žákům i jejich rodičům
•
individuální přístup k žákům – možnost podpory formou doučování, asistentů pedagoga, školní
speciální pedagožky
•
posílenou výuku českého jazyka a matematiky – čtenářské dílny v nově zařízené školní knihovně, semináře
pro přípravu k přijímacím zkouškám
•
volitelné předměty – výběr z této nabídky: sportovní hry, informatika, řemeslné činnosti, využívání digitálních
přístrojů (foto, kamera), pokusy z fyziky a chemie, ekologický seminář, angličtina zábavně, plavání
•
řadu volnočasových kroužků zdarma - sportovní, badatelské, výtvarné, klub logiky a deskových her,
čtenářské kluby a další
•
moderní výukové prostory – učebna čtenářských dílen, PC učebna, rekonstruované dílny, interaktivní tabule
•
připravujeme modernizaci odborných učeben
o
s podporou výpočetní techniky – jazyková laboratoř a odborná učebna přírodních věd
o
učebnu řemesel – včetně keramické dílny
Více informací můžeme poskytnout nezávazně zájemcům telefonicky na telefonním čísle 777 914021
nebo přímo ve škole, popřípadě je najdete na webových stránkách školy www.zsvhamry.cz
Srdečně zve vedení Základní školy Velké Hamry, Školní 541 – příspěvková organizace.
Dne 2. 5. 2017 pro Vás otevíráme v budově bývalé
Zvláštní školy v Desné (Krkonošská 500)

SALON SOŇA

Nabízené služby:
* PROFI WELLNESS PEDIKÚRA - včetně peelingu, masáže nohou,
použ. přípravky z mrtvého moře
* LUXUSNÍ MANIKÚRA TRIND - s masáží rukou
* PROFI MODELÁŽ NEHTŮ - s možností ručního zdobení
* P - SHINE - druh japonské manikúry
* PARAFÍN RUKY
* PERMANENTNÍ GELLAK - lakování na přírodní nehty v UV lampě
Mám 11 letou praxi a před mateřskou dovolenou jsem
pracovala v Tanvaldě ve Studiu MARTINA. Soňa Lauerová

Těším se na Vás!

nejlepší ochrana
DŘEVA:
terasy, fasády,
pergoly, balkóny

349,2,5 l

Prodejna: Riegrova 38, Jablonec n.N. www.barvy-jablonec.cz

Tel.:723 290 593

REALITNÍ SLUŽBY
SMRŽOVKA
PRODEJ - PRONÁJEM
*
*
*
*
*
*
*
*

ODHAD
NOTÁŘSKÝ SERVIS
PRÁVNÍ SERVIS
INZERCE
KUPNÍ SMLOUVY
PŘEPISY
VKLAD NA KATASTR
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
A DALŠÍ...

TEL.: 702 473 848
realityhaas@seznam.cz

Snadná půjčka

Volejte 606 528 199

www.financenter.cz
Pražská 147/30, Liberec
Půjčíme Vám do 150 000 Kč
se splatností až 36 měsíců
Bez ručitele ● Půjčka na cokoliv ● Předčasné splacení ZDARMA

Spolupracujeme pro společnost TOMMY STACHI s.r.o.
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