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V pondělí 2. ledna bude 

Infocentrum Tanvald zavřeno 
z důvodu inventury. 

Vánoční trh ve Wittichenau
 
  

hhV sobotu 3. prosince se konal v part-
nerském městě Wittichenau v Německu 
vánoční trh, kterým provázela pro 
Wittichenau  typická  „Vánoční žena“. 
Tradičně se trhu zúčastnila Základní 
umělecká škola z Tanvaldu.  Vystoupil 
její pěvecký sbor  Harmonia s orches-
trem školy. Jejich vystoupení mělo 
velký ohlas a svou profesionalitou a 
repertoárem bylo pro všechny přítomné 
nezapomenutelným zážitkem. Vánoční 
trh ve Wittichenau opět obohatila firma 
Detoa Albrechtice v Jizerských horách 
stánkem s dřevěnými hračkami, o které 
je mezi místními v předvánočním čase 
zájem.

 Na základě pozvání navštívila město 
Wittichenau delegace z Tanvaldu 
v čele se starostou města panem 
Vladimírem Vyhnálkem a také dele-
gace z partnerského města Lubomierz 
v Polsku.  Vedení všech tří partner-
ských měst chtějí pokračovat v dobré 
spolupráci. Hostem města Wittichenau 
byl i senátor Jaroslav Zeman.

-red-
Tanvaldská základní umělecká škola ve Wittichenau. Foto Antonín Bělonožník.

Vážení a milí čtenáři
Tanvaldského zpravodaje, do 
nového roku vám přeji hlavně hodně 
zdraví, štěstí a lásky. Věřím, že do 
nového roku vstoupíte správnou 
nohou a po vánočních svátcích 
budete dostatečně odpočatí.

Vladimír Vyhnálek, starosta města

Delegace z Tanvaldu u pomníku partnerství. Foto Antonín Bělonožník.

Senioři debatovali se starostou
 Každý rok starosta města pořádá 
malé posezení se seniory. Letos 
navštívil v pondělí 5. prosince dům 
s pečovatelkou službou a ve středu 
7. prosince penzion pro seniory. Na 
každém posezení měli senioři možnost 

popovídat si o problémech, které se 
jich týkají, přímo se starostou města. 
V domě s pečovatelkou službou byla 
k dispozici i Vladimíra Součková, 
která řídí tanvaldské oddělení sociální 
práce a sociálních služeb. V penzionu 

pro seniory přišla se starostou i mís-
tostarostka města Hana Preislerová. 
Posezení se starostou je jednou z mála 
příležitostí být malou součástí chodu 
města.

-haj-

 Foto Lenka Hájková. Foto Lenka Hájková.

Novoroční výstup na Štepánku
se uskuteční 1. ledna 2017

od 10 do 16 hodin.
Všichni jste srdečně zváni!

Ples města 
Tanvald

 V sobotu 28. ledna 2017 se usku-
teční ve sportovní hale na Výšině 
Ples města Tanvaldu. K poslechu a 
tanci bude hrát Orchestr Vladimíra 
Janského. Občerstvení, předtančení, 
tombola. Vstupné 200 Kč. Předprodej 
vstupenek v městském infocentru 
od 4. 1. 2017. 
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Rozsvícení vánočního stromu

Foto Antonín Bělonožník.

Foto Antonín Bělonožník. Foto archiv Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald.

 První adventní víkend byl rozsvícen 
vánoční strom na centrálním parkovišti 
v Tanvaldě. Bohatá návštěvnost opět 
ukázala, že rozsvěcení se stává jednou 
z nejoblíbenějších akcí v Tanvaldě. 
Hodně lidí určitě nalákalo i krásné 
počasí.

 K příjemné atmosféře přispěla 
tanvaldská ZUŠka, která opět zazpí-
vala řadu známých vánočních koled. 
Nechybělo ani bohaté občerstvení, 
nevyjímaje svařáček. Pro děti byl tra-
dičně připraven živý betlém.

-haj-

 Již poosmnácté jsme před Vánocemi 
vybírali peníze pro opuštěná a týraná 
zvířata, abychom alespoň maličko 
napravili prohřešky bezcitných a 
zlých lidí a abychom učili naše děti 
soucitu a ochotě pomáhat. A opravdu 
se naše chytré děti učí rychle. Vybrali 
jsme téměř 8 000 Kč a rozdělili jsme 
je mezi „spádové“ útulky. I přes 

nadmíru hnusné počasí se v neděli 
11. prosince vydaly děti z primy do 
útulku v Lučanech a dovezly tam krmení 
za 4 500 Kč. Zbývajících 3 500Kč jsme 
poslali do útulku v Krásném Lese, aby 
tam za ně pořídili další zateplený kotec 
pro velké psy.
 Někdy jsou děti dobrým příkladem 
i pro dospělé.

Dana Honzová

Děti z gymplu a Vánoce v útulcích
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…. Střípky zázraků, které čas už nevrátí …

 

Od 19. listopadu 2001 se datuje 
otevření Mateřské a dětského centra 
Maják v prostorách bývalé rehabilitace 
na Výšině, kde se začali pravidelně 
setkávat rodiče s malými dětmi.
 Rodiče, především maminky na 
rodičovské dovolené, se svými dětmi 
dostali možnost se společně scházet, 
trávit spolu svůj čas, navzájem si pomá-
hat, vyměňovat zkušenosti, vzájemně 
sdílet podobné problémy. Jejich děti 
se již od nejútlejšího věku přirozenou, 
hravou a nenásilnou formou dostávají 
do kontaktu s vrstevníky, poznávají 
širší svět. Každé dopoledne je možné 
prožít v Majáku, v případě chuti účast-
nit se miniprogramu zaměřeného na 
pohybové, výtvarné, hudební, tvořivé, 
vzdělávací aktivity. Výsledkem je 
pomoc při výchově dětí, zvýšení rodi-
čovských kompetencí, seberealizace. 
Mimo pravidelnou činnost probíhá 
řada jednorázových akcí, z těch, co 
se realizují od vzniku centra, jsou to 

např. Mikulášská nadílka, Karneval 
pro nejmenší, burzy oblečení, Cesta 
lesem pohádek aj.  Odpoledne probí-
hají v Majáku širší aktivity pro děti a 
rodiče, většinou pravidelné vzdělávací 
programy nebo jednorázové semináře 
a besedy. 
 Činnost centra je založená přede-
vším na dobrovolnické bázi. Nicméně 
za 15 let své existence se vyvinula do 
současného stavu s širokou nabídkou 
služeb pro rodiny s dětmi celého mik-
roregionu. Tato situace si vyžádala pro-
fesionalizaci organizace. V současné 
době má centrum 3 zaměstnance na 
stálý pracovní poměr (2,2 úvazky). 
V průběhu roku v centru působí řada 
externích pracovníků, většinou odbor-
níci na úzce specializované služby. 
 Od září 2016 je MDC Maják organi-
zací doprovázející pěstounské rodiny. 
Ve spolupráci s městem a s organizací 
D.R.A.K. zde zahájil pravidelná setká-
vání Senior klub II. Výšina. Věra Černá

Výtah na radnici je již v provozu

Foto Antonín Bělonožník

 Dne 6. 12. 2016 byl dán do provozu 
výtah v budově radnice. Jak jsme již 
dříve informovali, došlo ke stavbě 
výtahu po mnohaletém tápání a stře-
tech názorů, zda v historické budově 
tanvaldské radnice je vhodné, nebo 
není vhodné vybudovat výtah, který 
by umožnil bezbariérový přístup do 

1. a 2. poschodí.  Po konzultacích 
s odborníky a architekty byla zvolena 
varianta stavby moderního výtahu 
v ocelové prosklené výtahové šachtě, 
s dvoustraně prosklenou kabinou, 
v prostoru mezi schodištěm. Jedná se 
o kompromisní řešení, které zásadně 
nenaruší historický interiér budovy. 
První ohlasy ze strany návštěvníků 
radnice na nový výtah jsou vesměs 
kladné. Výtah bude sloužit nejen imo-
bilním občanům, ale usnadní přístup 
i starším lidem, kteří ve velké míře 
po zřízení výtahu volali. V souvislosti 
s výtahem bude v posledním lednovém 
týdnu 2017 přemístěna ze zadního 
traktu budovy pokladna MěÚ. Ta bude 
nově v 1. poschodí vedle kanceláří 
matriky a živnostenského úřadu.
Všechny tři budovy, v nichž se 
nachází pracoviště Městského úřadu 
Tanvald, tak mají bezbariérový 
přístup s výtahy.  Zřízení výtahu, 
včetně souvisejících stavebních prací 
v budově radnice, přišlo na  téměř 
1.800.000 Kč. Město Tanvald celou 
částku zaplatilo z vlastních prostředků.

-MěÚ-

Foto archiv MDC Maják.

Energetické úspory v bytových domech
Na co lze získat evropské dotace 

zaměřené na úsporu energií v bydlení?
 Žadatelům o podporu z evropských 
fondů se otevřela nová možnost, jak 
spolufinancovat projekty zaměřené na 
zvýšení energetických úspor v bydlení. 
V Integrovaném regionálním operač-
ním programu (IROP) je na ně pro 
celé programové období 2014–2020 
vyčleněno 623 milionů eur, tedy skoro 
sedmnáct miliard korun. V aktuální 
výzvě „Energetické úspory v bytových 
domech II“ je k dispozici skoro devět 
miliard korun.

Celková výše finančních prostředků 
ve specifickém cíli 2.5 IROP „Snížení 
energetické náročnosti v sektoru 
bydlení“: téměř 17 miliard Kč
Celková výše finančních prostředků 
v aktuální výzvě č. 37 „Energetické 
úspory v bytových domech II“: 8,75 
miliardy Kč, z toho podíl Evropského 
fondu pro regionální rozvoj: 3,5 mld. Kč 
a podíl státního rozpočtu ČR až 5,25 
mld. Kč. 

Ve které lokalitě je možné žádat o 
podporu? 
Na území celé ČR mimo území hl. m. 
Prahy.

Kdo může žádat o podporu?
Vlastníci bytových domů a společenství 
vlastníků jednotek, kromě fyzických 
osob nepodnikajících. 
Bytovým domem se rozumí stavba pro 
bydlení, která obsahuje čtyři nebo více 
bytů a ve které více než polovina podla-
hové plochy odpovídá požadavkům na 
trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.

Na co je možné žádat o podporu?
· Zlepšení tepelně-technických 
parametrů stavebních konstrukcí 
bytového domu

· Instalace systémů nuceného 
větrání s rekuperací odpadního 
vzduchu
· Výměna zdroje tepla pro vytápění
· Výměna zdroje tepla pro přípravu 
teplé užitkové vody
· Instalace solárních kolektorů nebo 
fotovoltaických systémů
· Instalace zařízení pro kombinova-
nou výrobu tepla a elektřiny využí-
vající obnovitelné zdroje nebo zemní 
plyn a kryjících primárně energe-
tické potřeby budov, ve kterých jsou 
umístěny

Další informace, které byste měli 
vědět:
Garantovaný podíl podpory při splnění 
minimálních požadavků vyplývajících 
ze specifických kritérií přijatelnosti: 
30 % z celkových způsobilých 
výdajů.

Vlastníci bytových domů, kteří prove-
dou důkladnější zateplení, než jsou 
minimální požadavky, obdrží podporu 
ve výši 40 % z celkových způsobilých 
výdajů. Požadavky jsou následující:
1. úspora celkové dodané energie 
minimálně 40%,
2. klasifikační třída celkové dodané 
energie B nebo lepší,
3. kritéria pro nákladově optimální 
úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, 
§6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energe-
tické náročnosti budov.

Projektové záměry a žádosti je 
možné konzultovat s pracovníky 
Centra pro regionální rozvoj České 
republiky  - pro Liberecký kraj 
je kontaktní osobou Ing. Andrea 
Faltusová, tel. 488 570 935, e-mail: 
andrea.faltusova@crr.cz

Foto Antonín Bělonožník
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Krimi okénko 
Městská policie: 725 095 123, 483 394 575

Policie ČR: 158

Celkem poklidný předvánoční čas 
narušili jen dva výtečníci na Mikuláše 
a jeden chmaták.

Mikuláš za všechny drobné
Mikulášem asi nebyl muž, který vpod-
večer číhal v Horské ulici pod základní 
školou, a když okolo procházela 
žena středního věku s kabelkou přes 
rameno, vystoupil ze tmy a neurvalými 
slovy ji požádal o její majetek. Žena 
se však nedala a tak došlo k přeta-
hované. Hrubá síla nakonec bohužel 
zvítězila, loupežník ženu strhl na zem 
a vytouženou kořist získal. Výsledkem 
byl asi zklamán, neboť kabelka neský-
tala zlato, ani drahé šperky, nýbrž 
jen nějaké drobné, nicméně to na 
závažnosti tohoto trestného činu nic 
neubírá a jeho pachatel si může jít 

posedět až na deset let. Že nedošlo 
k vážnějšímu zranění poškozené je 
jen jeho velké štěstí, ovšem sedět za 
to bude. A doufejme, že brzy, protože 
o takové „Mikuláše“ u nás opravdu 
nestojíme. Kdyby tenhle syčák příště 
napadl nemohoucí stařenku, mohlo by 
to skončit hůře.
Co takhle nějakého statného chlapa, 
že by to bylo v součtu fifty fifty? Jenže 
chlapi obyčejně kabelky nenosí. A taky 
by od nich mohl dostat na budku. Že? 

A městem se řítil Mikuláš
A další výtečník si na Mikuláše sednul 
za volant, třebaže měl vysloven zákaz 
řízení, a tím se dopustil trestného činu 
maření výkonu úředního rozhodnutí. 
A jak se na něj přišlo? Inu, řítil se 
Krkonošskou ulicí nepřiměřenou rych-

lostí, takže vzbudil pozornost policejní 
hlídky. Chápete to? Poněkud mdlé 
chování muže již pětatřicetiletého. 
Inu, rozum si s věkem vždy nepotyká. 
Takže každopádně z toho bude delší 
zákaz řízení, a protože to nebylo 
u tohohle „závodníka“ poprvé, možná 
i nějaký ten posez v chládku.

Na Vánoce s fernetem
Hezké Vánoce si asi chtěl udělat zloděj, 
který se vloupal do rekreačního objektu 
na Popelnicích. Rozbil sklo na verandě, 
vlezl dovnitř a ukradl dvě flašky fernetu 
a aku vrtačku Black and Decker. 
Ferneta nejspíš vypije, s vrtačkou buď 
půjde znova do akce, nebo se ji bude 
snažit střelit v hospodě za dalšího fer-
neta. Takže pozor, nekupovat, museli 
byste ji potom vrátit a peníze by byly 

nejspíš v nenávratnu. A pro všechny 
případy hlásit, neboť příště se takový 
chmaták může procházet zrovna ve 
vaší verandě, ve vašich bačkorách 
a chlastat při tom váš fernet. A to by se 
asi nikomu nelíbilo. Ať si takoví šlapou 
raději v erární cele, v erárních teplá-
kách a lemtají erární vodu z vodovodu. 
Co jiného bychom jim taky přáli, že?

Takže v roce 2017 tou správnou 
nohou kupředu a ať vás nepotká nic 
nepříjemného, ať se vám loupež-
níci, chmatáci a zlodějíčci vyhýbají 
a na silnicích potkávejte jen samé 
slušné řidiče.
To vám přeji za redakci i za tanvald-
skou policii.

-vho-

V minulém roce uplynulo 70 let od požáru 
„dolní“ přádelny bavlny Johann Priebsch a dědicové, 

v Dolní Smržovce
 Požár vypukl v pondělí 1. dubna 
1946 v dopoledních hodinách a ještě 
při ranní cestě do učňovské školy 
v Jablonci nad Nisou, nic nenasvěd-
čovalo blížící se zkáze této továrny. 
O několik hodin později, kolem deváté 
hodiny dopolední už vystupoval ze sed-
lové střechy továrny na východní straně 
dým. Hlavní silnice mezi Smržovkou a 
Tanvaldem byla vzápětí uzavřena a 
k požáru se sjížděly hasičské sbory 
nejen z blízkých továren, ale i okolních 
obcí. Protože se jednalo o závažnou 
událost, v tehdy ještě ne úplně konso-
lidovaném pohraničí, dorazil k požáru 
kolem poledne se svojí technikou i 
oddíl profesionálních hasičů z Prahy. 
Ti se také ihned ujali spolu s dalšími 
hasičskými sbory hasebních a záchran-
ných prací. Během odpoledních hodin 
byl požár lokalizován jen na sedlovou 
střechu továrny, která z větší části 
shořela, jak dokládá fotografie z knihy 
Jaroslava Rýdla: Paměť Tanvaldska. 
Nedošlo však k prohoření dřevěné 
podlahy v horním sále továrny a tím 
ani k dominovému efektu a propadnutí 
dalších stropů se stroji a transmisemi 
až do přízemí a tím totálnímu zničení 
továrny, jak bylo tehdy u podobných 
požárů textilek obvyklé.
 Byl to jeden z mála požárů textil-
ních továren, ne-li jediný, kdy bylo 
uchráněno nejen strojní zařízení, ale 
také obvodové zdi a celá řada dalších 
objektů a zařízení těsně souvisejících 
s hlavní budovou zasaženou požárem. 
V první řadě byla zachována plně 
funkční kotelna továrny včetně parních 
strojů a strojovny s transmisními pohony 
pro jednotlivé sály přádelny. Požáru 
unikla také veliká údržbářská dílna na 
východní straně továrny, bytový dům 
těsně navazující na budovu továrny 
a hlavní vjezd do továrny s vrátnicí. 

Bez poškození zůstala také odpa-
dová přádelna nad pravým břehem 
Kamenice. Dodnes je také funkční 
vodní elektrárna, která byla od požáři-
ště vzdálena cca 60 metrů. Bytový dům 
byl ještě dlouhá léta obýván nájemníky, 
údržbářskou dílnu začalo od roku 1949 
využívat dopravní oddělení n.p. Seba 
a prostory odpadové přádelny byly 
zčásti využívané jako garáže pro vozy 
dopravního oddělení. 
 Byl to možná jediný požár textilní 
továrny se sedlovou střechou v povodí 
Kamenice, který neskončil jejím totál-
ním zničením, jako ve většině jiných, 
známých případech. Pokusím se jako 
laik naznačit, proč se hasičům podařilo 
tehdy uchránit veliké hodnoty národního 
majetku tehdejších Pojizerských bavl-
nářských závodů. Byly to především 
lépe vycvičené a také vybavené dob-
rovolné hasičské sbory. Připomínám, 
že tovární hasičský sbor tanvaldských 
textilních závodů měl tehdy již velice 
výkonnou parní stříkačku, která měla 
jediný handicap – uvedení do plného 
výkonu trvalo nejméně 30 minut. Svou 
zásluhu na úspěšném zásahu měl tehdy 
nepochybně také energický zásah 
Pražského profesionálního hasičského 
sboru, který se velmi rychle, během 
tří hodin dostavil do Dolní Smržovky 
a ujal se hasebních prací. Přítomnost 
pražských hasičů v Dolní Smržovce, 
v tehdy ještě nekonsolidovaném pohra-
ničí, byla velice důležitá jistě nejen 
pro profesionální zásah. Konečně 
velmi významný byl také dostatek 
vody v bezprostřední blízkosti požáru, 
v náhonu pro vodní elektrárnu a také 
ve víceúčelové budově, která byla na 
druhé straně státní silnice. Nikde jsem 
však zařízení nenalezl, údaje o tom, 
zda bylo v sálech továrny instalováno 
skrápěcí zařízení (tzv. sprintery), které 

automaticky při vzrůstu teploty v sálech 
nebo skladech začaly intenzivně zkrá-
pět požárem ohrožený objekt. Takové 
zařízení bylo tehdy už v mnoha textil-
kách obvyklé.
 Při požáru nedošlo k žádným obětem 
na životech, ani nějakým zraněním. 
Bohužel, příčina požáru nebyla nikdy 
zcela objasněna, a bylo tak ponecháno 
volné pole nejrůznějším úvahám a 
fámám, kterých bylo v pohraničí v té 
době velice mnoho.
 Velice zajímavý je také další osud 
požárem poškozené továrny. Po del-
ších úvahách bylo národním podnikem 
PBZ a jejich nadřízeným orgánem 
v průběhu roku 1946 rozhodnuto, že 
továrna již nebude obnovena a jsem 
přesvědčen, že to bylo rozhodnutí 
správné. Veškeré strojní zařízení 
bylo demontováno a během podzimu 
1946 a zimy 1947 bylo přesunuto na 
těžce válkou postižené Slovensko. 
Dodnes si vzpomínám na dřevěnou 
rampu mezi prvním sálem a silnicí 
Smržovka-Tanvald, kudy bylo veškeré 
strojní zařízení vyhořelé továrny 
odváženo na nádraží v Tanvaldu a 
železnicí na Slovensko. Nebyl to tehdy 
v Severočeském pohraničí jediný 
případ přesunu textilek na Slovensko. 
Budova přádelny byla postupně zbou-
rána a použitelný materiál, zejména 
dřevo i opracovaný kámen, dobře 
posloužilo obyvatelstvu z okolí. Po čase 
zůstalo po bývalé továrně jen rumiště 
s částečně odkrytými kamennými 
klenbami, který byly po několika letech 
po požáru také rozebrané na různé 
soukromé stavby v okolí. A právě tam 
se stal tehdy jediný smrtelný úraz, který 
je možné dávat do spojitosti s požárem 
továrny. Při rozebírání jedné klenby 
došlo k jejímu náhlému zhroucení a 
řidič Tatry 111 Jaroslav Nosek, který 

nakládání přihlížel, byl hrubými kopáky 
klenby zavalen a přes okamžitou 
pomoc ještě tentýž den v tanvaldské 
nemocnici zemřel.
Jen s velikým štěstím však nedošlo 
v roce 1950 k dalšímu smrtelnému 
úrazu na pozůstatcích vyhořelé továrny. 
V uvedeném roce bylo rozhodnuto, že 
bude zbourán i léta nepoužívaný tovární 
komín, který byl postaven na cca 4 m 
vysokém kamenném soklu. Bourání 
probíhalo za velké pozornosti občanů 
(snad to bylo dokonce v neděli), kteří 
této mimořádné akci přihlíželi z louky 
pod silnicí vedoucí na Hamrska. Dva 
pracovníci se jistě cítili na vysokém 
soklu komína jako velikém jevišti. Je 
velmi pravděpodobné, že ono bourání 
továrního komínu bylo zachyceno na 
mnoha amatérských i profesionálních 
fotografiích. Zcela jistě takové fotogra-
fie měl ve svém archivu i Jaroslav Rýdl. 
Technologie bourání továrních komínů 
byla tehdy již dostatečně známá a spo-
čívala nejčastěji v tom, že se na straně, 
kam má být komín položen, částečně, 
a hlavně postupně odbourávala menší 
část zdiva komínu a ihned nahrazo-
vala dřevěnou výztuhou. Následně se 
kolem výdřevy zapálil oheň a po pro-
hoření výdřevy a ztráty její pevnosti se 
komín zřítil do požadovaného směru. 
Dělníci, kteří celou akci prováděli, však 
neodhadli okamžik, aby kamenný sokl 
komína před jeho zhroucením včas 
opustili. Když se komín začal naklánět, 
po žebříku se podařilo kamenný sokl 
komína opustit pouze jednomu, druhý 
se zachránil seskokem a způsobil si 
zranění končetin. Teprve zbouráním 
továrního komína byla stoletá historie 
„dolní“ přádelny firmy Johann Priebsch 
Erben uzavřena. 

Jan Šálek
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Romodrom o.p.s.
sociální služba terénní programy Liberec

 

Nemocnice v Tanvaldu uspěla 
v celostátním žebříčku hodnocení 
nemocnic „Nemocnice ČR 2016“ 
hned v několika kategoriích. V celo-
státním srovnání se tanvaldská 
nemocnice umístila v kategorii 
„Bezpečná nemocnice – seznámení 
hospitalizovaných pacientů s riziky 
zákroku“, kde obsadila 2. místo, 
a v kategorii „Bezpečnost a spoko-
jenost hospitalizovaných pacientů“ 
se umístila na 3. místě. V rámci 
Libereckého kraje nemocnice 
uspěla také v celkové spokojenosti 
ambulantních a hospitalizovaných 
pacientů. 
 Nemocnice Tanvald se v kategorii 
„Bezpečnost a spokojenost hospitalizo-
vaných pacientů“ umístila na 1. místě 
v rámci Libereckého kraje, s 3. místem 
uspěla i v kategorii „Bezpečnost 
a spokojenost ambulantních pacientů“. 
Tanvaldská nemocnice se umístila 
i v celorepublikových kategoriích. Zde 
obsadila 2. a 3. místo v kategoriích 
„Bezpečnost a spokojenost hospitalizo-
vaných pacientů“ a „Bezpečná nemoc-
nice – seznámení hospitalizovaných 

pacientů s riziky zákroku“. 
„Pozitivní hodnocení našich pacientů,  
které dopomohlo k umístění tanvaldské 
nemocnice hned v několika kategoriích, 
vnímáme jako velký úspěch. Spokojený 
pacient je pro nás naprosto klíčový 
a výsledek tohoto hodnotícího projektu 
dokládá, že jdeme správným směrem. 
Je to pro nás také velká motivace, 
abychom v naší snaze poskytovat 
pacientům tu nejlepší péči nepolevo-
vali,“ uvedla Dagmar Dvořáková, ředi-
telka komunikace společnosti VAMED 
Mediterra, která tanvaldskou nemocnici 
provozuje. 
 Celostátní hodnotící projekt 
„Nemocnice ČR 2016“, který pravi-
delně pořádá organizace HealthCare 
Institute, probíhal od 1. února do 31. 
srpna letošního roku. Letos se do pro-
jektu zapojilo 155 nemocnic s akutními 
lůžky a výsledky jsou přístupné obyva-
telům České republiky. V rámci tohoto 
projektu byly nemocnice komplexně 
hodnoceny ve čtyřech klíčových oblas-
tech: Bezpečnost a spokojenost hos-
pitalizovaných pacientů, Bezpečnost 
a spokojenost ambulantních pacientů, 
Bezpečnost a spokojenost zaměst-
nanců nemocnic a Finanční zdraví 
nemocnic.

Lenka Mrkvová

Pracovní doba: Sociální službu posky-
tujeme v pracovních dnech a to v době 
od 8.00 – 16.00 hod.
Adresa kanceláře:    
Příční 279, Liberec 7, 460 07

Jméno vedoucího pracovníka:  
Mgr. Andrea Šťastná
Telefonní číslo pracovníka:    
739 630 282
Email: andreastastna@romodrom.cz

Jméno pracovníka:   
Radek Šandor
Telefonní číslo pracovníka:    
734 635 911
Email: radeksandor@romodrom.cz

Pracovníci pro Tanvald
Jméno pracovníka:   
Eva Gáborová
Telefonní číslo pracovníka:    
776 114 850
Email: evagaborova@romodrom.cz

Jméno pracovníka:   
Patrik Kotlár
Telefonní číslo pracovníka:    
778 540 738
Email: patrikkotlar@romodrom.cz

Oblasti pomoci a podpory:
Služba terénní programy obsahuje tyto 
základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím,

b) pomoc při uplatňování práv, opráv-
něných zájmů a při obstarávání osob-
ních záležitostí, (bydlení, dluhy, práce, 
dávky, ochrana spotřebitele, trestní 
právo, sociálně zdravotní poradenství)

Poslání organizace: 
"Známe svoji cestu" l 
- Džanas peskero drom
Prosazování práv a integrace osob 
ohrožených sociálním vyloučením.

Cílová skupina:
Etnické menšiny. Osoby žijící v soci-
álně vyloučených komunitách nebo 
osoby ohrožené soc. vyloučením. 
Osoby, které vedou rizikový způsob 
života, nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy. Osoby od 15 - 65. Let 
věku

Cíle sociální služby:
Cíle sociální služby terénní programy 
je poskytování sociálních služeb lidem 
z výše uvedené cílové skupiny, kterým 
hrozí sociální vyloučení anebo které 
jsou sociálním vyloučením zasaženy, a 
to s cílem pomoci jim zmírnit či odstra-
nit dopady sociálního vyloučení.

Principy pro poskytování sociální 
služby:
Bezplatnost, diskrétnost, nestrannost, 
podpora samostatnosti, individuální 
přístup, odbornost, respektování svo-
bodné vůle uživatele, nezávislost

maximální počet otevřených dlouhodobých individuálních plánů 
(v jednu chvíli) 10

maximální počet aktivních klientů (v jednu chvíli – u SAS je klientem 
rodina, o ostatních služeb jednotlivci) 10

maximální počet jednorázových zakázek (v jednu chvíli) 10

maximální počet kontaktů (v jednu chvíli) 5

Andrea Šťastná

Nemocnice Tanvald se může 
pochlubit spokojenými pacienty

Archiv Tanvaldský zpravodaj.

NOVINKA PRO PŘEDŠKOLÁKY A DĚTI, KTERÝM NEJDE ČTENÍ
 Každý rodič si jistě přeje, aby jeho 
dítě ve škole dobře prospívalo, aby 
se naučilo dobře číst, psát a počítat. 
V současné populaci předškolních dětí 
se často setkávám s dětmi, které mají 
v některé oblasti svých schopností, 
které jsou nutné pro správné osvojení 
čtení, určitý deficit. Správným trénin-
kem ho je možné eliminovat.
 Jednou z možností, jak zajistit 
dítěti jednodušší start ve škole, je 
projít s ním kurzem, který vypracoval 
profesor Elkonin. Jedná se o speciální 
trénink jazykových schopností, které 
jsou zcela nezbytné a klíčové pro 
správný nácvik čtení a psaní. V před-
školácké populaci je značná skupina 
dětí, která je ohrožena z hlediska roz-
voje těchto schopností. Jedná se o děti 
v dlouhodobé logopedické péči, děti s 
odkladem školní docházky, děti z rizi-
kových těhotenství, děti s narušeným 
rozvojem řeči apod.
Pro koho je trénink fonematického 
uvědomování (Elkoninův trénink) 
určen

- pro všechny děti v předškolním 
věku před vstupem do ZŠ 
jako stimulační program
- pro děti s odkladem školní docházky
- pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči 
  (nesprávná výslovnost, dysfázie, 
  opožděný vývoj řeči…)
- pro děti jejichž rodiče jsou dyslektici
- pro děti s vývojovými poruchami
- pro děti z cizojazyčného prostředí 
- pro školní děti, které jsou ve čtení 
  slabé v prvních letech školní docházky  
Jak program probíhá:
 Trénink jazykových schopností vyvo-
zuje u dětí předškolního věku vědomou 
orientaci ve fonologické struktuře 
jazyka, což je uvědomování si hláskové 
struktury jazyka a schopnost vědomé 
manipulace s těmito hláskami. Celá 
metodika je zpracovaná přitažlivou 
formou příběhu, děti poznávají Krajinu 
slov a hlásek a seznamují se s jejími 
obyvateli. Například Mistr Délka prodlu-
žuje hlásky ve slovech, Mistr Slabika 
dělí slova na slabiky atd.
 Děti se mohou programu účastnit 

buď individuálně 
(80 Kč za lekci), 
nebo skupinově 
(50 Kč za lekci), 
v obou přípa-
dech pracují 
v přímé interakci 
se speciálním 
pedagogem.
 Program je 
rozdělen na 32 
lekcí, které pro-
bíhají v týdenním 
intervalu. Dítě 
k stimulačnímu 
programu potře-
buje pracovní sešit – tzv. Hláskář 
(hradí rodiče). Na konci každé lekce 
je rodičům dána instrukce, jak je nutné 
s dítětem do dalšího týdne pracovat.
 Ve škole na Horním Tanvaldě 
kurz probíhá již druhým rokem 
v rámci přípravné třídy, nově bude 
kurz otevřen pro ostatní zájemce 
v odpoledních hodinách každé pon-
dělí pod vedením Lenky Machové.  

V Majáku kurz vede každý čtvrtek Jana 
Hýsková.
 Chcete-li ulehčit vašemu dítěti start 
do školy, chcete-li zajistit maximální 
rozvoj jeho schopností, můžete se 
do kurzu přihlásit na telefonním 
čísle 776 267 573 (Lenka Machová) 
a 607 776 314 (Jana Hýsková). 

Lenka Machová

 Foto Lenka Machová.
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne 28. 11. 2016  
*RM rozhodla v souladu se Smlouvou o ná-
jmu pozemků uzavřenou se spol. TABYS s.r.o.  
a na základě předloženého výsledku hospoda-
ření schválit nájemné z pronájmu lesů ve vlast-
nictví města za rok 2016 ve výši 163.909 Kč.
*RM v působnosti valné hromady rozhodla 
poskytnout v souladu s článkem III, bodu 4 
Smlouvy o výkonu funkce jednatele TABYS 
s.r.o. jednateli společnosti odměnu za úspěš-
né zabezpečení a realizaci výměny stoupaček 
a souvisejících stavebních prací v objektu vlast-
něném TABYS s.r.o. čp. 552 v Palackého ulic 
 a za technické řešení a přípravu opravy zatep-
lení a fasády tohoto objektu.
*RM projednala stížnost pana Bohuslava Bursy 
na společnost TABYS s.r.o., bere ji na vědomí 
a konstatuje, že její vyřízení přísluší jednateli 
společnosti TABYS s.r.o.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit:
1) rozpočet města Tanvald na rok 2017 takto: 
celkové příjmy ve výši   
111.966.733,00 Kč 
financování ve výši     
23.333.420,85 Kč
celkové zdroje ve výši    
135.300.153,85 Kč
běžné výdaje ve výši   
104.706.171,00 Kč
kapitálové výdaje ve výši    
30.293.982,85 Kč

celkové výdaje ve výši   
135.300.153,85 Kč

2) závazné ukazatele rozpočtu v členění dle 
předloženého a zveřejněného materiálu „Návrh 
rozpočtu města Tanvald na rok 2017“.
*RM schvaluje Plán inventur k provedení řádné 
inventarizace majetku a závazků města Tanvald 
ke dni 31. 12. 2016 dle přílohy.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 87/2016:
Příjmy 
OSTATNÍ A NAHODILÉ PŘÍJMY – celkem   
 + 115.094 Kč
Výdaje
Vnitřní správa - celkem
Místní zastupitelské orgány - celkem  
finanční plnění občanům   
+ 115.094 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Koncepci prevence kriminality města Tanvald 
na období 2016-2020 dle předloženého návrhu.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Plán odpadového hospodářství města Tanvald 
na období 2017 – 2021 zpracovaný Ing. Petrem 
Bělochem v červenci 2016.
*RM projednala zprávu odboru rozvoje a KV 
a bere na vědomí, že projekt „Vyhlídka nad 
Tanvaldem – cesta u bobové dráhy“ neuspěl 
v rámci projektu „Rozhledny, vyhlídky a stezky 

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

pro rozvoj cestovního ruchu v Euroregionu 
Nisa“.
Rada města rozhodla pokračovat v projek-
tu rozdělením do menších dílčích projektů  
po 2-5 partnerech a pověřuje starostu města jed-
náním s Euroregionem Nisa o výběru partnerů  
na vytvoření společného projektu.
*RM rozhodla poskytnout peněžité dary fyzic-
kým osobám, které nejsou členy zastupitel-
stva města, za výkon funkce člena Komise pro 
občanské záležitosti v roce 2016.
*RM souhlasí s pokácením 2 ks bříz a 2 ks 
osik rostoucích za řadovými domy v ulici  
Na Balkáně, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou, pozemkové parcele č. 496/7, katastrál-
ní území Šumburk nad Desnou, dle předložené-
ho návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo 
bude prodáno dle platného ceníku.
*RM v souvislosti s projektem města Ha-
rrachov na zřízení Komunitního domu  
pro seniory v Harrachově souhlasí s posky-
továním pečovatelské služby dle § 40 zákona  
č. 108/2006 Sb. v Komunitním domu pro seniory 
v Harrachově.
*RM schvaluje služební cestu starostovi dne 03. 
12. 2016 do partnerského města Wittichenau za 
účelem setkání představitelů partnerských měst 
Tanvald, Wittichenau a Lubomierz  a zhodnoce-

ní spolupráce těchto partnerských měst v roce 
2016. 

*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dne 14. 12. 2016 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. Rozpočet města na rok 2017
6. Majetkoprávní záležitosti 
7. Schválení podání žádosti o dotaci na MŠMT  
ČR – Revitalizace městského stadionu Výšina  
Tanvald    
8. Koncepce prevence kriminality města 
Tanvald na období 2016-2020
9. Schválení Plánu odpadového hospodářství   
města Tanvald
10.  Delegování zástupců města na valné hro-
mady obchodních společností s majetkovou 
účastí města konané v roce 2017 
11. Schválení poskytnutí peněžitého daru 
Mikroregionu Tanvaldsko
12. Náměty, připomínky, diskuze
13. Závěr

Adventní čas v Mateřských školách Tanvald
 Ve všech MŠ bylo v tento sváteční 
čas napilno. Peklo se cukroví, chys-
taly se dárečky, přáníčka a vánoční 
vystoupení pro rodiče. Předškoláčci 
z MŠ U Školky vystoupili 8. 12. 2016 
s vánočním programem pro Senior 
klub v Majáku. Děti z MŠ Wolkerova 
zazpívaly 20. 12. 2016 v Penzionu pro 
seniory na Šumburku. Zástupci z řad 
dětí všech MŠ Tanvald se zapojili do 
programu Vánočního svařáku dne 16. 
12. 2016.

Děti a kolektiv MŠ Tanvald Vám přejí 
krásný nový rok.

Blanka Bryscejnová, ředitelka MŠ

Foto Eva Černá.
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V lednu 2017
oslaví narozeniny

Srdečně

blahopřejeme

oslavencům

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

Zdeněk Ležák
Maruše Rymlová

Libuše Preislerová
Jiří Kubínek

Marie Horecká
Vladimír Flekna

Alena Draxlerová
Eva Šídová

Miroslav Urbánek 
Jarmila Papírníková

Jiří Betka
Marie Hofírková

Jaroslava Novotná
Ladislav Samek
Antonín Šilhán

Alžběta Kalaziová
Magdalena Palová

Senior klub
Tanvald 

Vás zve na besedu
Starý Tanvald  

ve vyprávění a promítání 
dobových fotografií Miroslava 

Duška
Místo konání: 

Hasičská zbrojnice dobrovolných 
hasičů, Tanvald Šumburk n. D. - 

společenská místnost 
(nová hasičárna) 
Datum konání:

17. 1. 2017 v 15:00 hod.

Srdečně zveme!

Středisko volného času v Tanvaldě Vás zve 
do nově otevřeného  Klubu volného času 

a Informačního centra pro mládež!
AKCE NA LEDEN PRO DOSPĚLÉ:
10.1. Dopolední Bingo herna 
         Vstup 20,- start 9:00
18.1. Dopolední promítání
      Promítání filmu s tématikou      
         lidských práv. 
         Možnost výběru témat. 
      Vstup 20,- start v 9:00
24.1. Dopoledne pro    
         všechny tvořivé
         Malování textilních tašek
         Start v 9:00, vstup 50,-

Každé pondělí od 17:30 
probíhá relaxační cvičení 
pro dospělé a seniory!

AKCE NA LEDEN V KLUBU 
VOLNÉHO ČASU
9.1. Turnaj v piškvorkách - budeš 

nejlepší v této klasické hře?
11.1. Nátáčení “Zpráv z klubu”  
         aktuality v regionu, 
         vyzkoušej si  práci moderátora!
17.1. Výtvarná dílna - výroba    
         masek z papíru nebo filcu. 
23.1. Turnaj ve fotbálku 
25.1. Odpolední promí-
tání začátek v 15:30
30.1. Klubový maraton - 
společnými silami uběhneme 
maraton! (převlečení s sebou!)
PŘIPRAVUJEME PŘESPÁVACÍ 
AKCI, SLEDUJTE NÁSTĚNKY 
A NÁŠ FACEBOOK!
Klub volného času a ICM jsou ote-
vřeny každý všední den od 12-17 hod
Vstup je 20,- Kč za odpoledne 
nebo 500,- Kč za školní rok, info 
na tel: 778 158 034 Jakouběová

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Vás zve na besedu
"Jak se nestát oslíčkem otřes se"
O tom, jak nenaletět podvodníkům 
a zlodějům budou besedovat Vác-

lav Hošek a Jiří Horáček

Místo konání: 
MDC Maják, U Školky 579, 

Tanvald Výšina
Datum konání: 

5. 1. 2017 v 15:00 hod.

Srdečně zveme
Senior Klub II Tanvald Výšina

Den otevřených dveří na gymnáziu
 Ve středu 7. prosince 2016 proběhl 
na gymnáziu tradiční Den otevřených 
dveří. Pro návštěvníky jsme kromě 
výstav v odborných učebnách připravili 
i aktivity, do nichž se mohli zapojit 
nejenom zájemci o studium, ale i jejich 
sourozenci a rodiče. V průběhu odpo-
ledne si děti mohly vyzkoušet různé 
fyzikální pokusy a odhalit podstatu 
některých fyzikálních jevů. Dvakrát 
proběhl blok ukázkových pokusů 
z chemie. V učebně biologie si mnozí 
z příchozích otestovali svoje znalosti 
v přírodopisném kvízu a využili příle-
žitost pracovat s mikroskopem. Vedle 
tradiční výtvarné dílny zaměřené letos 
na výrobu svíček probíhala během 
odpoledne i dílna hudební. Účastníci si 
vyráběli jednoduché hudební nástroje, 

které si odnesli domů. Část programu 
DOD byla vyhrazena přípravě na přijí-
mací zkoušky z matematiky a českého 
jazyka. Na tyto aktivity budou navazovat 
i další dva přípravné kurzy k přijímacím 
zkouškám. Z matematiky plánujeme 
na čtvrtek 12. ledna a 9. února 2017. 
Na závěr programu DOD se konala 
informační schůzka s ředitelem školy 
Františkem Brusem. Rodiče a zájemci 
o studium získali potřebné informace o 
termínech a formě přijímacích zkoušek 
a také o počtu přijímaných žáků pro 
školní rok 2017/2018. Pro nový školní 
rok přijímáme 30 žáků do primy, 30 
žáků do 1. ročníku oboru Obchodní 
akademie a 14 žáků na doplnění 
třídy kvinta osmiletého gymnaziálního 
oboru.

Iva Herrmannová

Archiv Gymnázia a Obchodní akademie Tanvald.

Ukázka sebeobrany u nás ve škole
 Koncem listopadu proběhlo na naší 
škole (ZŠ Horní Tanvald) zajímavé 
setkání s velitelem Městské policie 
města Tanvaldu Jiřím Horáčkem.
 Téma bylo pro děti hodně přitažlivé. 
Týkalo se základních prvků sebeobrany 
v případě osobního ohrožení. V úvodu 
byli žáci seznámeni s pravidly sebe-
obrany a na konkrétních příkladech 
upozorněni, jak možnému ohrožení 
předcházet.
 Poté následovaly praktické ukázky, 

které si mohli vyzkoušet navzájem mezi 
sebou. Zajímavá byla také diskuze, kdy 
je pan Horáček seznámil s možnostmi 
provozování bojových sportů. Poutavě 
si s nimi povídal o důležitosti sportov-
ních aktivit, o zdravém životním stylu. 
 Beseda se našim žákům líbila, byla 
pro ně obohacením o další zkušenosti 
a hlavně poučením, kde a kdy mohou 
prvky sebeobrany použít.

Hana Budínová

Foto Ivana Horčičková.

 Děti z naší přípravné - pohádkové 
třídy si i letos užívaly těšení na Vánoce. 
Naučily se nové koledy, vystřihovaly 
čertíky a tvořily ozdoby na vánoční 
stromeček. Ve školní družině vyrobily 
také adventní věnečky ze slaného těsta 
a potěšily jimi své blízké doma.
 Přípravná třída je na naší škole 
otevřena již druhým rokem. Je určena 
především pro děti s odkladem školní 
docházky, ale i pro děti pětileté, u 
kterých je předpoklad problematičtěj-

šího začlenění do školního kolektivu 
a obtížnějšího zvládání výuky (např. 
v důsledku vady řeči).
 Děti v současné třídě čeká ještě 
několik měsíců zábavného učení a her 
a v září snadnější nástup do 1. třídy 
ve školách našeho regionu  - školáci 
z nich budou v Kořenově, v Desné, 
na Smržovce i v Tanvaldě. A tak jim 
přejme, ať i v nových školách zažijí 
stejně takovou radost z vánočního 
těšení! Hana Svobodová

Vánoce v pohádkové třídě
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Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald

Lednové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz

Pondělí:  
9:00 – 12:00 program pro rodiče s dětmi, tématické dopoledne 
dle dětských říkanek, dílna, zdravotní cvičení pro rodiče s dětmi na míčích
16:00 – 17:20 tradiční čínské dechové a relaxační cvičení Tchaj-ťi čchi kung, 
přihlášky a info u R. Nepimachové, tel. 723 464 655
Úterý:
9:00 – 12:00 program pro rodiče s dětmi zaměřený na rozvoj řeči (písničky, 
říkadla, rytmizace), podpora sociálních vztahů, sdílení problémů, výměna 
zkušeností
12:00 – 18:00 trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina, logo-
pedická reedukace s Mgr. Hýskovou, tel.: 607 776 314
Středa: 
9:00 – 11:00 setkávací dopoledne seniorů - testy paměti, stolní hry, 
křížovky, sdílení vzájemných vztahů, informace na čísle: 734 754 654
9:00 – 12:00 hravá a tvořivá dopoledne pro předškoláky (bez rodičů) 
- výtvarně-keramická dílna, pohybové hry, informace na čísle: 774 825 085
14:00 – 18:00 program Maxík - speciální program pro předškoláky a pro děti 
s odloženou školní docházkou, Mgr. Lenka Kořínková mobil: 602 411 462 
17:00 – 18:30 jóga s Majdou, nutné objednat se na tel. 607 916 131
19:00 – 20:00 zdravotní cvičení pro ženy s Rozárkou v prostorách 
MDC Maják
19:00 – 20:15 tradiční čínské dechové a relaxační cvičení Tchaj-ťi čchi kung, 
přihlášky a info u R. Nepimachové, tel. 723 464 655
Čtvrtek
9:00 – 12:00 program pro rodiče s dětmi zaměřený na ekologickou výchovu, 
dílna, zdravotní cvičení 
12:00 – 18:00 trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina, 
logopedická reedukace s Mgr. Hýskovou, tel.: 607 776 314
16:00 – 18:00 setkávání rodin, podpora sociálních vztahů, herna, 
dílna, zpívání
15:00 – 17:00 Senior klub II. Výšina – první čtvrtek v měsíci – setkávání 
seniorů s programem
Pátek
9:00 – 12:00 Baby Club - setkávání maminek a jejich miminek, volejte na tel. 
774 825 085

Akce v lednu 2017:
KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ – 14. 1. od 16.00 hod. – přehlídka masek, 
soutěže, karnevalové veselí, vstupné 30,- Kč

Děkujeme za podporu:
Městu Tanvald, Městu Desná v J.h., Libereckému kraji, Nadaci pro záchranu 
a obnovu Jiz.hor, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu práce v Jablonci 
n/N a všem ostatním sponzorům, kteří nás po celý rok podporují

Městská knihovna Tanvald

Výstavní sálek
„Knihovna a Infocentrum“  - výstava fotografií mapující činnost infocentra 
a knihovny, které ve stávajících prostorách fungují již 20 let.  

John Ronald Reuel Tolkien - knižní výstava k 125. výročí narození anglické-
ho prozaika, filologa a kritika 

„Advent“ - tak se jmenovala beseda pro žáky 9. třídy z Masarykovy ZŠ 
Tanvald. Byla to hodinka plná soutěží a smíchu, zakončená vyráběním papíro-
vého řetězu na čas. Tyto řetězy zdobily dětskou část knihovny v čase vánoč-
ním a za to jim moc děkujeme.

„Pohádková hodinka“ - s dětmi ze 3. třídy ZŠ Zásada jsme se ponořili do 
pohádkového světa. Nejen, že jsme se dozvěděli o pohádkách něco nového, 
ale také jsme se proměnili v pohádkové bytosti a vyzkoušeli si jejich život na 
vlastní kůži.

„Noc s Andersenem“ se bude konat 31. 4. - 1. 4. 2017, přihlašovat se může-
te již od 23. ledna osobně v naší knihovně. Neváhejte, počet spacích míst je 
omezen.

Městská kulturní kancelář Tanvald
18. 1. ST 9,30 hod Kino Jas Járy Cimrmana
O křišťálovém srdci
Divadelní představení pohádky o dobrosrdečné a milé Alžbětce. 
Hraje CziDivadlo Praha. Vstupné 30 Kč.

28. 1. SO 20 hod Sportovní hala Výšina Tanvald  
Ples města Tanvald
K poslechu a tanci bude hrát Orchestr Vladimíra Janského. Občerstvení, 
předtančení, tombola. Vstupné 200 Kč. Předprodej vstupenek v městském 
infocentru od 4. 1. 2017. 

29. 1. NE 14 hod Sportovní hala Výšina Tanvald
Dětský karneval
Soutěže masek o ceny, občerstvení, hudba.
Masky vstup zdarma, ostatní 30 Kč.

Připravujeme na únor :
2. 2 . 2017 9, 30 hod Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald     
Malá čarodějnice
Divadelní představení. 
Pohádka je plná kouzel, překvapení a skvělých efektů.
Malá čarodějnice je velmi mladá, je jí pouze 127 let. Žije v malé chaloupce s 
havranem Abraxasem, který umí mluvit. Moudrý havran na Malou čarodějni-
ci dohlíží, protože ta dělá mnoho různých hloupostí a lumpáren. Ne vždy se 
mu to však daří. Malá čarodějnice je "dobrá čarodějnice" a známe ji všichni 
z Večerníčku!

Středisko volného času Tanvald
(dříve Dům dětí a mládeže ULITA)

Kroužky začínají pracovat v úterý 3.1.2017.

Ve čtvrtek 19.1. od 17:00  proběhne v prostorách Klubu volného času 
„Setkání táborníků z Rychlebských hor“. Pro děti budou připraveny CD
s fotkami z tábora, hry a malé občerstvení.

V neděli 29.1. spolupořádáme s TJ Jiskra Tanvald 
„Dětský maškarní karneval“ od 14:00 ve sportovní hale na Výšině.

V pátek 3.února jsou pololetní prázdniny a u nás se koná pro děti navštěvují-
cí školu „Zábavný den“ od 9:00 do 13:00. Na programu je výtvarná činnost, 
promítání filmu, soutěže a hry. Cena: 100,-Kč.

Od února budou probíhat kurzy keramiky pro dospělé. Ve čtvrtek 2.2. od 
16:30 do 19:00 bude dílna modelování a ve čtvrtek 9.2. od 16:30 do 19:00 
následná dílna glazování. Zájemci se mohou přihlásit u Dany Humlové 
(tel.č. 778 158 036).

Přejeme vám všem příjemný a úspěšný start do nového roku 2017 a ať 
se vám po celý rok dobře daří!

Foto archiv CziDivadlo Praha.
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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

leden 2017

Spojenci
V roce 1942 pracuje Max Vatan (Brad Pitt) jako spoje-
necký špión. Jeho nový úkol ho přivede do Casablanky. 
Zde předstírá, že je manželem Marianne Beausejour 
(Marion Cotillard), odbojářky, která pracuje v němec-
kých budovách a je pro Maxe cenným zdrojem informa-
cí. Během nebezpečné hry s falešnými identitami se do 
sebe zamilují a rozhodnou se, že začnou nový život v Anglii, nyní již jako rodiče 
společného potomka. Jenže tento sen o novém životě musí Max opustit, když se 
o Marianne dozví, že je dvojitá agentka a dostane za úkol ji zabít...

Ozzy
Ozzy je přátelský bígl, který žije idylickým životem v ro-
dině Martinsových. Jeho páníčci se ale musí za prací 
přesunout do Japonska. Má to jeden háček: pes s nimi 
nesmí. Martinsovi se tak rozhodnou, že Ozzyho dají do 
luxusního psího hotelu zvaného Modrá zátoka. Po od-
jezdu rodiny však Ozzy zjistí, že tohle perfektní místo 
je jen zástěrkou jeho majitele. Právě ten vozí psy do 
skutečné Modré zátoky, což je psí vězení, které i psi řídí. Ozzy se rozhodne napláno-
vat útěk a ve štychu nenechá ani své nové psí přátele Chestera, Fronkyho a Doca. 
Z vězení se musí utéct nenápadně, ale hlavně rychle a chlupatě!

Všechno nebo nic
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné 
kamarádky a taky spolumajitelky malého knihkupectví 
v centru města. Linda je rozvedená, vzdělaná, praktic-
ká, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak 
chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce, kte-
rá sice muže přitahuje jako magnet, ale její živelnosti 
žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. Aktivně. 
V obchodě s nimi pracuje Edo, který taky touží po lásce na věky věků, ale jako plachý, 
citlivý a introvertní gay to má těžké... Životy téhle trojice nakonec stejně zamotá něko-
lik mužů. Lindě charismatický developer Jakub, který není tím, kým se zdá být. Vandě 
bývalý profesor z vysoké školy Aladar, jehož je ochotná si vzít, „protože ji má rád". 
A Edo se už zase přizpůsobuje dalšímu příteli, Leovi... Nakonec ale všechno dopadne 
úplně jinak, než všichni čekali...

FILMOVÉ TIPY 

Adventní dílny ve Středisku 
volného času Tanvald

 Od listopadu probíhají ve Středisku 
volného času Tanvald různě zaměřené 
adventní dílny, kterých se účastní děti 
i dospělí. 
 Peče se cukroví a perníčky, vyrábí se 
vánoční dekorace z tiffany a keramiky, 
šijí se patchworkové vánoční doplňky, 
vaří se voňavá netradiční mýdla.
 V sobotu 3. 12. 2016 pořádalo 
Středisko volného času Tanvald (bývalý 
Dům dětí a mládeže) „Dárkování“. 
Akce byla určena  dětem, které 

si chtěly vlastnoručně vyrobit dárečky 
pro své nejbližší. A našlo se jich hodně. 
Do Střediska volného času dorazilo 
40 natěšených výtvarníků ve věku od 
7 do 18 let a vyrobili krásné vánoční 
ozdobičky, dárečky a dokonce i origi-
nální krabičky na ně. Čtyři hodiny utekly 
jako voda a děti odcházely spokojené 
a těšící se na radost, kterou svými 
výrobky určitě svým blízkým udělají.

Lucie Jakouběová

Foto archiv Středisko volného času Tanvald.

Foto archiv Středisko volného času Tanvald.

Foto archiv Středisko volného času Tanvald.
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Basketbalisté mají první výhru
 Po nešťastné porážce v Liberci 
v prodloužení se basketbalisté TJ SEBA 
na závěr roku předvedli dvakrát doma 
v derby s jabloneckými týmy. A soupeři 
to byli tradiční, i když rozdílní. Bižuterie 
B je týmem ze spodku tabulky, kdežto 
Draci jsou finalisté posledního ročníku.
 Proti Bižuterii to však domácí dlouho 
neměli jednoduché. Tradičně nepřesný 
úvod a skóre 4:10 v 5.minutě nevěstily 
nic dobrého. Sice se jim ještě v první 
části povedl obrat, ovšem po první 
půli hosté vedli o bod. Teprve ve třetí 
části získali tanvaldští mírně navrch a 
v závěrečné čtvrtině již projevili lepší 
fyzickou kondici a celkem přesvědčivě 
vyhráli. Hlavním tahounem byl tento-
krát Dolenský, jehož úspěšné trojkové 
střely přišly vždycky včas.
 Proti favorizovaným Drakům domácí 
začali trošku zakřiknutě a již v první 
čtvrtině prohrávali až o 14 bodů, takže 
konečné skóre této části o 10 bodů 

bylo ještě milosrdné. V dalším průběhu 
utkání se však domácí vzepjali k výbor-
nému výkonu a na soupeře se dotáhli. 
V závěru šli dokonce do tříbodového 
vedení, ale hosté kontrovali trojkou 
Fišera a v závěru rozhodl dvěma pro-
měněnými šestkami Bartoš o těsném 
vítězství Draků. Šestky tedy rozhodly 
a platí to i v celém utkání. Domácí 
totiž stříleli celkem 14 trestných hodů 
a proměnili pouhých 5, což na výhru 
nestačilo. Výborně zahrál Jakub Kozák, 
ovšem šestky 1 z 6 jsou tristní a bude je 
muset potrénovat.

SEBA Tanvald – Bižuterie 
Jablonec B 65 : 48
Střelci: Dolenský 17, Sova 12, 
Kozák M. 8, Pěnička 7.
SEBA Tanvald – Draci 
Jablonec 67 : 69
Střelci:  Kozák J. 19, Kozák M. 
a Lankaš 13, Dolenský 8.

V Tanvaldě se stále hraje 
Kamenická liga

Začátkem prosince se hrálo v tan-
valdské sportovní hale již 3. kolo 
Kamenické ligy.

Hrací systém připravovaný mladými 
hráči z Desné naplánoval celkem 20 
zápasů, po jejichž odehrání bylo stano-
veno následující pořadí: 
1.místo - Albrechtice ve složení: 
Mucska, Sedlák J., Sedlák M., 

Kulhánek, Dočekal, Pavlata a Vávra 
2.místo - Kořínek 
3.místo - Kopal  
4.místo - Bajza 
5.místo - Velké Hamry 
6.místo - Lučany  
7.místo - dorost Tanvaldska 
8.místo - Kolotoč

Miroslav Šír

TABULKA Vítěz. Poráž. Body Skóre
1. Slavoj Nebákov/Turnov 4 0 8 395 : 254
2. Draci Jablonec 4 0 8 289 : 217
3. TJ SEBA Tanvald 1 5 7 351 : 448
4. VSK Slavia Liberec B 2 2 6 262 : 243
5. Indiáni Liberec 2 1 5 202 : 223
6. BK Jilemnice 1 2 4 235: 209
7. Bižuterie Jablonec B 0 4 4 178 : 318

V lednu se v Tanvaldu hrají dva zápasy, začátky vždy v 18.10:
6.1.   Tanvald – Nebákov/Turnov (loňský vítěz)
20.1. Tanvald – Slavia Liberec -vho-

 Mrazivé dny před Mikulášem umož-
nily nastříkání kluziště na místních 
tenisových kurtech. Hned jsme toho 
využili a v rámci hodin tělesné výchovy 
jsme chodili bruslit. Vystřídala se tam 
řada tříd z prvního i druhého stupně. 
Ti starší již bravurně ovládali jízdu 
na bruslích. Bylo vidět, že i spousta 
prvostupňových dětí už na bruslích 
někdy stála a s chutí se proháněla po 
ledě. Někteří ovšem bruslili poprvé, 

ty první krůčky byly nejisté, ale po 
chvilce ježdění zjistili, že to jde 
a dokonce i jede. Tímto děkujeme per-
sonálu kluziště za ochotu a pomoc při 
půjčování a nazouvání bruslí, hlavně 
u malých dětí. Těšíme se, až skončí 
obleva a budeme zase moci vyrazit 
na kluziště.  Co si tedy přát do nového 
roku? Hodně vody a mrazivých dnů. 

Jana Tůmová

V Tanvaldě už se bruslí

Foto archiv ZŠ Tanvald.

Foto archiv ZŠ Tanvald.Zápas mezi Tanvaldem a Jilemnicí. Foto Lenka Hájková.
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 Již po několik let je na tanvaldské 
sportovce zvykem, že si žáci a učitelé 
před Vánoci zazpívají na schodech 
školy. Ani letos tomu nebylo jinak.
 Počasí nám přálo, tak jsme mohli 
opět zpívat před budovou školy, kde 
je hlediště pro diváky, rodiče a přátele 
naší školy oproti interiéru prostornější.
 Úderem 16. hodiny a uvítacím slovem 
paní ředitelky mohlo vše propuknout. 
Nejprve vystoupili ti nejmladší, letošní 
prvňáčci převlečení za Mikuláše, čerty 
a andílky. Prvňáčci z paralelní třídy 
zase v rukou drželi vánoční stromečky, 
o kterých si také zazpívali. Třeťákům 
se podařilo nacvičit anglickou vánoční 
hru o Santovi. 
 Vánoční sboreček tvořený žáky 
prvního stupně nám zazpíval klasické 
české vánoční koledy. Páťáci vystoupili 
s těžkým „kouskem", písní Adeste 
fideles, která stoupla na popularitě díky 
filmu Anděl páně. 5. B třída všem pří-
tomným připomněla často opomíjené 
vánoční tradice jako je krájení jablek, lití 
olova, význam jmelí, rozkvetlé barborky 
atp. Překrásný anděl seslaný z osmého 
ročníku uvedl další bod programu-šes-
ťáky. Ti si připravili píseň „Vánoční" 
v originále od zpěváků Johny Machette 
a Teri Blitzen. Sedmáci zase předvedli 
píseň od Lucky Vondráčkové „Vánoční 

strom". „Tisíc andělů" (pravda o něco 
méně) jich bylo z osmého ročníku. Ti 
zazpívali stejnojmennou píseň skupiny 
Čechomor. A závěr patřil tradičně uči-
telům. Píseň „Ladovská zima" Jarka 
Nohavici přetextovali na „Tanvaldskou 
zimu" a společně s filmovou projekcí 
jsme si přiblížili zimu v Tanvaldě, která 
se v posledních letech té ladovské 
úplně tak nepodobá. Třeba to letos 
konečně vyjde.
 K předvánoční atmosféře patří 
i vánoční nápoje a pokrmy. Dospěláci 
si mohli ve stáncích nabídnout vánoční 
svařák. K tomu zakousnout sladké 
koláče, štrúdly, štoly, perníky, jež 
napekli učitelé společně s žáky. A něco 
slaného… párky v rohlíku a chleby se 
sádlem také přišly k duhu.
 Poděkování patří všem, kteří se na 
zpívání podíleli a přidali ruku k dílu. 
Žáci, učitelé, ochotní rodičové, obrov-
ské díky patří technickým službám 
města Tanvald, jež navezly stánky, 
zajistily elektřinu a nasvícení, zvukaři 
a v neposlední řadě Sv. Petrovi, jež 
nám nadělil vskutku vánoční počasí. 
Závěrem přejeme všem krásné 
a poklidné vánoční svátky a v novém 
roce hodně radosti a hlavně zdraví. 

Jana Tůmová

Foto archiv ZŠ Sportovní Tanvald.

Sportovní škola v Tanvaldě 
zpívala na schodech

Česko – země neznámá 
po–pá | 13.00–14.00 
když se chcete vydat na výlet

Jana Chládková

Nové rádio pro  
Liberecký kraj

Liberecko | 102.3 FM 
Jablonecko | 102.3 FM 
Semilsko | 103.4 | 107.9 FM 
Českolipsko | 94.3 FM 
Frýdlantsko | 97.4 FM

Dobré ráno z Liberce 
po–pá | 5.00–9.00 
ranní informační servis

Jan Žíla a Tomáš Beneš

Dopoledne pod Ještědem 
po–pá | 9.00–12.00 
zábava, rady, informace

Iveta Kalátová

Písničky na přání 
po–pá | 12.00 a 17.00  
so–ne | 12.00  
to nejlepší na vaše přání

Míra Tartárek
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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.

INZERCE

Domov důchodců Velké Hamry
přijme vyučeného
kuchaře/kuchařku

Další informace na:
čísle 483 368 711

nebo osobně v DD Velké Hamry
od 6:00 - do 14:30 hodin.

Vážení čtenáři Tanvaldského zpravodaje,
přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně 
zdraví, které je to nejdůležitější, co v životě máme. Věříme, že ostatní přijde 
samo. Doufáme, že Tanvaldskému zpravodaji zachováte přízeň i v roce 2017 
a přečtete si zajímavé články a informace z dění města. Také věříme, že se 
budeme i nadále setkávat na různých kulturních akcích. Také bychom Vás 
tímto rádi pozvali na městský ples ve Sportovní hale na Výšině, který se 
uskuteční v sobotu 28. ledna 2017.

Redakce Tanvaldského zpravodaje a pracovnice Infocentra Tanvald

Foto archiv Tanvaldský zpravodaj.
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