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Masopustní veselí rozzářilo Tanvald

V pondělí 10. dubna 2017
proběhnou pravidelné
prodejní trhy na centrálním
parkovišti.
Pozvánka na zasedání
zastupitelstva
Ve velké zasedací místnosti
radnice se uskuteční ve
středu 19. dubna od 16 hod.
jednání zastupitelů města.

Ukliďme svět, ukliďme Česko
Všichni, kdo mají chuť udělat
něco užitečného pro město,
ve kterém žijeme, se sejdou
v sobotu 8. dubna 2017
v 9.00 hodin u Střediska
volného času (bývalý DDM).
Pytle na odpad a rukavice
budou zajištěny, stejně jako
závěrečné buřtíky k opékání.

Předzvěstí jara je pro mě každoroční
masopustní průvod. A ten letošní se
opravdu vydařil. Dokonce bych řekla,
že je rok od roku vidět jeho stoupající
obliba. V průvodu už nechodí jen tanvaldští turisté, ale i řada nových tváří
a dětí. Pestrá směsice barev a dobrá
nálada je po zimě velkým zpestřením.
Masky jako vždy zahájily svůj průvod
u radnice, kde král masopustu, Václav
Černý, dostal od starosty Vladimíra
Vyhnálka klíč od pomyslných bran
města. A tím bylo zahájeno masopustní
veselí. Následovalo malé občerstvení
a vyrazilo se k poště, infocentru a dál
Krkonošskou ulicí s krátkými zastávkami k domu s pečovatelskou službou,
penzionu pro seniory, až průvod došel
do Grandu. V Grandu jako každým
rokem probíhalo bujaré veselí. Jak
jinak, když bude následovat čtyřicet dní
půstu, to je potřeba si ten poslední den
zpříjemnit.
Takže teď už může v plné síle dorazit
jaro a Velikonoce.
-haj-

Oznámení občanům

Foto Arnošt Svárovský.

Od 30. března jsou na
stanoviště tříděného odpadu
opět rozmístěny hnědé
nádoby na bioodpad. První
svoz bioodpadu z těchto
nádob se uskuteční
v následujícím týdnu.

Sběr železného
šrotu v Tanvaldě
SDH Tanvald Šumburk provede
v sobotu 22. 4. 2017 od 7:00 sběr železného šrotu. Pokud budete chtít hasičům věnovat staré železo a nechcete
ho dávat k cestě, volejte 728 147 011,
Petr Malý velitel SDH a dohodněte
s ním konkrétní místo odvozu.
-red-
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Foto Arnošt Svárovský.
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Technické služby dostaly
nový nosič kontejnerů
Město Tanvald pořídilo pro své technické služby nosič kontejnerů za traktor.
Zároveň byly pořízeny i vhodné kontejnery na svoz komunálního odpadu,
zejména bioodpadu, který vzniká při
údržbě veřejné zeleně ve městě. Vedení
města i technických služeb si od pořízení nosiče s příslušnými kontejnery
slibují především zkvalitnění svozu
a likvidace bioodpadu jak z městských

Nezapomeňte na zápisy a přijímací zkoušky

ploch veřejné zeleně, tak i od občanů
při větších zásazích do zeleně na jejich
soukromých pozemcích.
Novou technikou bude možno
svážet i stavební suť a různé jiné
sypké materiály. V neposlední řadě
bude usnadněna i práce pracovníků
střediska technických služeb.
-MěÚ-

Foto Antonín Bělonožník.

Středisko volného času v Tanvaldě
Vás zve do nově otevřeného
Klubu volného času a Informačního centra pro mládež!
AKCE NA DUBEN V KLUBU
VOLNÉHO ČASU:
6. 4. TURNAJ V KULEČNÍKU
Poměř si síly v hraní kulečníku!
Pro nejlepšího je připravena sladká odměna.
8. 4. UKLIĎME SVĚT,
UKLIĎME ČESKO
dobrovolnická úklidová akce, sraz
v 9:00 u SVČ, rukavice a pytle
budou k dispozici, na závěr
opékání bůřtů zdarma!
13. 4. VELIKONOČNÍ DÍLNY
Celý den probíhají dílny,
na které je třeba se přihlásit
na www.ddmtanvald.cz
19. 4. ODPOLEDNÍ
VÝTVARNÉ DÍLNY
Malování na kameny a
tvoření zápichů.
25. 4. TURNAJ V PIŠKVORKÁCH
Přijď vyzkoušet, jak ti to pálí!
Dokážeš porazit ostatní?
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
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AKCE NA DUBEN PRO DOSPĚLÉ:

Zápisy do prvních tříd
Základní škola Sportovní a Masarykova - 3. dubna od 13:00 do 17:00
Přijímací zkoušky do 1. ročníku Obchodní akademie a PRIMY Gymnázia
Termíny přijímacích zkoušek:
12. 4. a 19. 4. 2017 pro OA
18. 4. a 20. 4. 2017 pro osmileté studium
18. 4. 2017 pro doplnění do KVINTY
Podrobné informace na www.gymtan.cz

Na tanvaldském sportovním
plese to zase žilo
Zní to takřka neuvěřitelně, ale na
sklonku loňského roku uplynulo již
celých 14 let od okamžiku, kdy se
po zápase sešli v místní hospůdce
tanvaldští basketbalisté a usnesli se,
že uspořádají sportovní ples. A že od
slov k činům nebylo daleko, stalo se.
Poprvé, podruhé, potřetí. A pak už to
jelo jak na drátku, takže letos v únoru
se v hale na Výšině tančilo již na
14. tanvaldském sportovním plese.
A lidi to pořád baví a táhne, sponzoři se
tomboly také nebojí a každým rokem
dodávají hodnotné ceny.
Pro více než 400 tanečníků letos
celý večer vyhrávala liberecká skupina
Bohemia Universal Band a slovem
provázel, jako tradičně, starosta města
a zároveň sportovec tělem i duší
Vladimír Vyhnálek. A protože se jedná
o sportovní ples, tedy ani letos nepřišli
hosté zkrátka a první cenu v tombole
museli potvrdit kvalitním sportovním
výkonem. Čert ví, čím to letos bylo, že
se střelcům na koš nedařilo, snad odleskem reflektorů z desky do očí, či snad
průvan ovlivnil dráhu míče. Faktem je,
že teprve pátý vylosovaný účastník
uspěl a hned prvním pokusem dostal
míč do obroučky zevnitř. Předchozích

8 pokusů nebylo úspěšných a střelci si
odnesli pouze ceny útěchy. Možná by to
pro příští ročník chtělo dát větší důvěru
ženám. Letos se totiž na čáru trestného
hodu hrnuli bez výjimky pouze muži,
a jak se již dříve ukázalo, ženy mohou
muže leckdy předčit, zvláště když se
jim dostává té výhody, že mohou na
koš střílet z bližší vzdálenosti. U nás
totiž ženy mají své, třebas jen drobné
výsady oproti mužům, na rozdíl od
větší části světa. Tedy slůvko do pranice. Děvčata, nedejte se a napřesrok,
až bude vaše číslo zase vylosováno,
usaďte manžela pěkně zpátky do židle
a vezměte míč do rukou samy.
Lidé se tedy na plese bavili, dobrovolní hasiči ze Šumburka, kteří
dohlíželi na bezpečnost, nemuseli hasit
žádné plameny a okolí sportovní haly
také nijak neutrpělo. Tanvalďáci se
baví na úrovni, ale to už víme dávno.
A nějaká ta drobná nevolnost nepadá
na váhu. Však to déšť spláchne.
A ještě slovo na závěr. Tolik pěkných
žen a dívek pohromadě, to jednomu
srdce zaplesá! Takže za rok zase na
shledanou na sportovním plese, tentokrát již patnáctém.

8. 4. UKLIĎME SVĚT,
UKLIĎME ČESKO
dobrovolnická úklidová akce, sraz
v 9:00 u SVČ, rukavice a pytle
budou k dispozici, na závěr
opékání bůřtů zdarma!
11. 4. AZ-KVÍZ
Dopoledne strávené nad
oblíbenou vědomostní soutěží.
Start v 10:00, vstup 20 Kč
20. 4. PROMÍTÁNÍ FILMU
K dispozici budou 3 filmy z
filmotéky Jeden svět.
Vyberte si ten nejzajímavější.
Vstup 30 Kč start v 10:00

Foto Ateliér Smržovka.

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

Foto Ateliér Smržovka.

-vho-
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2017/18
Ředitelství Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace
oznamuje, že společný Zápis dětí do MŠ Tanvald
(pro MŠ Radniční, MŠ U Školky a MŠ Wolkerova)
se uskuteční 3.5.2017 – od 9.00 do 15.00 hod.
v budově MŠ Tanvald – Radniční 540
K zápisu přineste:
· Čitelně vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí dítěte do MŠ
(vyzvednout lze ve dnech od 18. 4.
do 21. 4. v některé z mateřských škol
Tanvald nebo stáhnout na webových
stránkách:
www.mswolkerovatanvald.estranky.cz
www.mstanvalduskolky.estranky.cz
www.mstanvald-radnicni.estranky.cz
· Rodný list dítěte
· Občanský průkaz zákonného
zástupce
· Cizí státní příslušníci
- doklad o povolení k pobytu
Upozornění - od 1. 9. 2017 je předškolní
vzdělávání povinné pro děti od pěti let
věku (§ 34 odst. 1 školského zákona)
Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání pro zápis dětí
od školního roku 2017/2018
Ředitelka Mateřské školy Tanvald
stanovila následující kritéria, podle
nichž bude postupovat při rozhodování
na základě ustanovení § 165 odst.
2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním,
Pořadí
č.

vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
v případě, kdy počet žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání v daném
roce překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou
školu.
I. V souladu s ustanovením§ 34 odst. 1
ŠZ se předškolní vzdělávání organizuje
pro děti zpravidla
od 3 let do začátku povinné školní
docházky, nejdříve však od 2 let.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého
roku věku, do zahájení povinné školní
docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.
II. Předškolní vzdělávání bude povinné
min. 1 školní rok, u dětí s odkladem
2 roky (platnost od 1. 1. 2017- vztahuje
se na děti, kterým bude 5 let až po
1. lednu 2017)
III. Pokud nedojde k přijetí dítěte dle
kritérií pod bodem II., vychází ředitelka
MŠ při přijímání dětí do MŠ z kritérií
uvedených v následující tabulce:

Podmínky (Kritéria)

Bodové
hodnoty

1.

Trvalý pobyt dítěte

2

2.

Dosažení věku dítěte 6 let k 31. 8. příslušného
kalendářního roku, děti s OŠD.

20

3.

Dosažení věku dítěte 5 let k 31. 8. příslušného
kalendářního roku.

20

4.

Dosažení věku dítěte 4 let k 31. 8. příslušného
kalendářního roku.

2

5.

Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 8. příslušného
kalendářního roku.

1

6.

MŠ navštěvuje starší sourozenec dítěte

5

Povinné předškolní
vzdělávání od 1. 9. 2017
Informace pro rodiče o novinkách
v předškolním vzdělávání v roce 2017.
V předškolním vzdělávání, tedy
v docházce dětí do MŠ, dochází
v roce 2017 k podstatným změnám.
Od 1. září bude pro děti od 5 let
docházka do MŠ povinná. Každý
rodič bude povinen přihlásit od září
své předškolní dítě do MŠ. Termíny
zápisů do všech MŠ je stanoven školským zákonem na období od 2. do 16.
května 2017. Mateřská škola Tanvald
stanovila termín zápisu na 3. 5. 2017.
Pokud rodiče své dítě do MŠ nepřihlásí
nebo zanedbávají péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte, mohou být
trestáni uložením pokuty přestupkovou
komisí na obci až do výše 5 000 Kč.
Jak bude organizačně probíhat výuka
předškolních dětí a dětí s odklady
školní docházky v MŠ:
1. Docházka dítěte bude povinná
každý den, kromě školních prázdnin,
v rozmezí minimálně 4 hodin denně
/např. 8,00 - 12,00 hod./
2. Rodič bude povinen písemně
omlouvat nepřítomnost svého dítěte
/pravidla ve školním řádu MŠ/ - např.
i pozdní příchody
3. V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPOD /Orgán sociálně-právní
ochrany dětí/ a bude zahájeno správní
řízení

4. Rodiče za tyto děti nebudou platit
„školné“
Možnost individuálního vzdělávání
předškolních dětí a dětí s odkladem
školní docházky - tzn., že dítě nemusí
docházet do MŠ a rodiče s ním pracují
doma dle doporučení MŠ.
Podmínky individuálního vzdělávání:
1. Rodič musí přihlásit své dítě
v době zápisu do MŠ a současně
písemně oznámit o individuálním vzdělávání nejpozději do konce května.
2. Dle doporučení MŠ musí rodič
své dítě vzdělávat v domácím prostředí a shromažďovat o vzdělávání
podklady, které předloží při povinném
přezkoušení.
3. Rodič je povinen se s dítětem
zúčastnit přezkoušení v MŠ v daném
termínu
4. Individuální vzdělávání může být
zrušeno kdykoliv rodičem nebo MŠ
/dle výsledku přezkoušení/.
5. V době individuálního vzdělávání
je dítě zapsáno v MŠ, ale nemá nárok
na účast při akcích či aktivitách školy,
ani na stravné.
To jsou stručné informace o změnách
ve školském zákoně v oblasti předškolní výchovy. Podrobnější informace získáte v MŠ ve školním řádu
nebo přímo ve školském zákoně.
Mateřská škola Tanvald

Akademie Gymnázia
a OA Tanvald

Celkový počet bodů

Big Band
Základní umělecké školy Tanvald
Dne 27. 4. 2017 ve čtvrtek od 18 hod.
se koná v tanvaldském kině setkání s
Big Bandem Základní umělecké školy
Tanvald. V programu zaznějí taneční,
jazzové a rockové skladby. Kapela

vystoupí se svými sólisty a v programu
vystoupí i žáci tanečního oboru.
Zveme všechny fanoušky ZUŠ a milovníky taneční hudby.
Karel Maryško

Foto Antonín Bělonožník.
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Informace pro chovatele
drůbeže a ptactva

Krimi okénko

Městská policie: 725 095 123, 483 394 575
Policie ČR: 158
Zloděj z Wolkerovy ulice dopaden
V minulém čísle TZ jsme psali o drzém
pachateli, který za bílého dne vnikl do
domu, kde ukradl finanční hotovost
a před majitelkou prchl. Po krátké době
můžeme s potěšením konstatovat,
že ve spolupráci kriminální policie
s tanvaldským oddělením PČR byl již
z tohoto činu obviněn dvaatřicetiletý
muž z Tanvaldska. A na triku toho
má víc. Kradl nejen v Tanvaldě, ale i
v Plavech a Zásadě a zatím mu byla
prokázána škoda ve výši téměř třiceti
tisíc korun. Stíhán je bohužel na
svobodě, takže není vyloučeno, že se
ještě k někomu na návštěvu za vlastní
obživou vydá. Tedy buďte opatrní

a pečlivě si své domovy zamykejte, ať
nejste nepříjemně překvapeni.
Hasiči slaňovali, žel pozdě
Profesionální jednotka tanvaldských
hasičů zasahovala v panelovém domě
v Radniční ulici. Důvodem nebyl požár,
nýbrž nemožnost spojení s obyvatelkou jednoho z bytů. Hasiči se spustili
na laně ze střechy a okno bytu bez
použití zbytečného násilí otevřeli. Poté
zjistili, že majitelka bytu leží doma bez
známek života. Přivolaný lékař bohužel
konstatoval exitus. Cizí zavinění se
neprokázalo, starší paní tedy pravděpodobně zemřela přirozenou smrtí ve
spánku.
-vho-

Mobilní sběr nebezpečných odpadů
Město Tanvald v souladu s Pravidly
pro mobilní sběr nebezpečných odpadů
a ve spolupráci s firmou FCC Liberec
provede dne 22. 04. 2017 (sobota)
mobilní sběr nebezpečného odpadu.
Seznam stanovišť a časová rozmezí
sběru.
TANVALD
9,00 – 9,10 hod. ul. Radniční
u bývalých skokanských můstků
9,15 – 9,25 hod. křižovatka
ul. Palackého a U Stadionu
(parkoviště pod sportovní halou)
ŠUMBURK NAD DESNOU
9,30 – 9,40 hod. křižovatka
ul. Popelnická a Vítězná
9,45 – 9,55 hod. křižovatka
ul. Na Balkáně a Příkrá
10,05 – 10,15 hod. křižovatka
ul. Vítězná a Lesní (u autobusové zastávky Světlá)
ČESKÝ ŠUMBURK
10,25 – 10,35 hod. u školy
HORNÍ TANVALD
10,55 – 11,05 hod.
křižovatka ul. K Dubu a Kostelní
11,15 – 11,25 hod.
křižovatka
ul. Údolí Kamenice a Valašská
(u bývalé kovárny)
ŽĎÁR
11,35 – 11,45 hod.
u bývalé hasičské zbrojnice
11,50 – 12,00 hod.
u střediska TS
Občané města Tanvaldu mohou ve
stanovený čas do sběrného vozu bezplatně odevzdat zejména následující

druhy odpadů:
- rozpouštědla (benzín, aceton, čističe
skvrn …)
- zbytky barev, laků, nádoby a štětce se
zbytky barev
- akumulátory a baterie všech druhů
- zbytky chemikálií (kyseliny a zásady,
tmely, lepidla, fotoroztoky...)
- prostředky na ochranu rostlin (pesticidy, herbicidy, insekticidy)…)
- olejové filtry, hadry znečištěné olejem,
- upotřebené oleje
- zářivky, úsporné žárovky, výbojky
- rtuťové teploměry a spínače
- kosmetika
- tlakové rozprašovače
- léky
- nádoby se zbytky škodlivin
Na sběrná místa je zakázáno
odkládat odpad mimo stanovenou
dobu.
Dále upozorňujeme občany, aby
nenosili na stanoviště elektroodpad. Tento je možné odevzdat vždy
poslední sobotu v měsíci od 8,00
do 11,00 hodin v České ulici nebo
si objednat bezplatný odvoz větších elektrospotřebičů (televizory,
radia, mrazáky, sporáky mikrovlnné
trouby, myčky, pračky apod.)
na tel. 483 369 554.
Drobné elektrospotřebiče (vysoušeče vlasů, varné konvice, žehličky,
mixéry, radia, přehrávače, kalkulačky apod.) je možné odkládat do
kontejnerů na drobný elektroodpad.
Baterie a malé akumulátory je
rovněž možno odkládat do samostatného boxu kontejnerů na drobný
elektroodpad.

SOUTĚŽ SKŘÍTKA KULIFERDY
Redakční rada Školních novin
Masarykovy ZŠ a OA se rozhodla
podpořit literární tvořivost žáků, a proto
vyhlásila soutěž s danými literárními
tématy. Zapojili se žáci šumburské
školy a první téma ZIMA zvládli velice
dobře. Odevzdané práce hodnotili žáci
9. ročníku při tvůrčím psaní, ti nejlepší
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- Anna Mlynková, Laura Pěničková,
Michal Belda, Veronika Fleišmanová,
Karolína Kottanová a David Štim byli
odměněni a jejich práce byly otištěny
ve Školních novinách. Jako druhé téma
bylo vybráno – DEN MATEK. Těšíme
se na další práce.

RR Školních novin

Vzhledem k tomu, že na Turnovsku
a Liberecku se letos vyskytlo několik
případů ptačí chřipky, je nezbytné, aby
drobní chovatelé ptactva a drůbeže
na Tanvaldsku věnovali svým chovům
zvýšenou pozornost.
Ptačí chřipka je virové onemocnění,
které šíří divoce žijící ptactvo. Poprvé
byla zaznamenána v Itálii počátkem 20.
století. Přirozenými nositeli virů ptačí
chřipky jsou stěhovaví ptáci, zejména
divoké kachny. Ptačí chřipka ohrožuje
především ptačí chovy a drůbež. Na
lidi se přenáší jen výjimečně po přímém
kontaktu s infikovanými nebo uhynulými zvířaty na toto onemocnění.
U chovatelů drůbeže a ptactva je

třeba dát si pozor na tyto příznaky:
• ztráta vitality: drůbež je malátná,
těžko se pohybuje, působí
vyčerpaně a sklesle
• rozčepýřené peří
• nechuť: drůbež nejeví zájem
o krmivo, nemá hlad
• zarudlé oči: oči slepicím slzí, může
docházet až k zánětu spojivek
• rýma: drůbeži může kapat ze zobáku
• těžké dýchání: u zvířete se mohou
vyskytnout i obtíže s dýcháním,
můžete zaznamenat i sípání
V případě podezření se obraťte na
svého veterináře.

-vho-

Pozvánka na 1. koncert THJ
„Pocta Janu Heřmanovi“
(14. dubna)

Každý koncert letošního festivalu
je koncipován jako pocta interpretům,
kteří jsou již zabydleni v hudebním
nebi. Trochu se obecně na interprety
z pochopitelných důvodů zapomíná.
Když skladatel zanechá po sobě své
dílo napsané na notový papír, a pokud
se neztratí, přežívá staletí a chápou se
ho interpreti v kterékoliv době.
Interpreti mají tu nevýhodu, že
nebylo a dosud není možné zaznamenat prchavé okamžiky všech koncertů,
které odehrají, i když v současné době
je nahrávací technika na vysoké úrovni.
Pak je jediná možnost, a to být tam,
kde se právě něco krásného a neopakovatelného děje.
A proto je zde předkládám jedinečnou příležitost být u toho.
V programu tohoto koncertu figurují
dvě jména interpretů:
Jan Heřman (1886 – 1946)
a Eloisa Cascio.
Jan Heřman byl celosvětově
oblíbeným klavíristou první poloviny
20. století.

Popularitu si získal především
pro svoji jedinečnou interpretaci děl
zejména českých autorů. Podle hodnocení odborné kritiky a vzpomínek
současníků strhovala Heřmanova hra
živelným elánem a poutala neobyčejnou kultivovaností a barvitostí zvuku.
Ve svém repertoáru měl samozřejmě
i skladby např. Bachovy, Debussyho,
Honegerrovy a hlavně Beethovenovy.
Bohužel jsem se nikde nedočetla, že
by existoval jediný zvukový záznam
jeho hry.
Eloisa Cascio je současná italská
klavíristka dnes již světového renomé.
Jako sólistka debutovala v Haydnově
Koncertu D dur s Orchestrem konzervatoře Benevento, kde studovala. Od
té doby hrála s mnoha dalšími orchestry
v Itálii i v zahraničí. Se sólovými komorními programy se představila na festivalech např. V Salzburgu, v Makedonii,
Holandsku, Řecku i v USA. V Tanvaldě
se můžeme těšit v její interpretaci na
skladby Mozarta, Chopina, Gershwina,
Ravela a Rachmaninova.

Pozvánka na 2. koncert THJ
V programu tohoto koncertu najdeme dokonce jména tři:

„Pocta Karlu Krautgartnerovi“
(28. dubna)

V programu tohoto koncertu najdeme
dokonce jména tři:
Karel Krautgartner (1922 – 1982)
Felix Slováček st.
Vjačeslav Grochovskij

Vzpomínka na Karla Krautgartnera
se bude týkat hlavně posluchačů dříve
narozených a vzpomenou si jistě na
Orchestr Gustava Broma, Orchestr
Karla Vlacha či Taneční orchestr
Československého rozhlasu, ve kterých byl Karel Krautgartner nepřehlédnutelným hráčem na klarinet a saxofon.
Naštěstí si můžeme poslechnout jeho
umění z mnoha nahrávek na zvukových nosičích.
Ve šlépějích Karla Krautgartnera šel,
i když po svém, Felix Slováček st. Stejně

jako kdysi Karel Krautgartner představuje Felix Slováček na české hudební
scéně špičku mezi hráči na klarinet
a saxofon. Stejně jako Karel Krautgartner
vystupoval s Orchestrem Karla Vlacha
a byl šéfdirigentem Tanečního orchestru
Československého
rozhlasu.
V letech 1969 – 1985 vystupoval jako
sólista v programech Karla Gotta i ve
vlastním recitalu.
Do jeho stálého repertoáru patří díla
jak z oblasti jazzu a popu, tak i z oblasti
klasické hudby. Jako sólista získal
mnoho cen na mezinárodních soutěžích. Na svém kontě má Felix Slováček
více než 500 nahraných titulů a téměř
2 miliony prodaných zvukových nosičů.
Pokračování na str. 5.
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Pokračování ze str. 4.
Klavírista Vjačeslav Grochovskij
ml. se narodil v Moskvě (1981)
v rodině známého ruského hudebního
skladatele a dirigenta Vjačeslava
Grochovského st.
Vystudoval Moskevskou konzervatoř, v letech 1995 – 98 studoval na
univerzitě v Texasu. Od r. 1998 studoval na Akademii múzických umění
v Praze u prof. Mariána Lapšanského.
S úspěchem se účastnil mezinárodních
klavírních festivalů (1. místo v Cagliari,
3. místo v soutěži Frederica Chopina
v Mariánských Lázních), nahrál celou
řadu skladeb pro Český rozhlas.
Významná je jeho spolupráce

Školství

s renomovanými orchestry, je členem
Mezinárodní
hudební
společnosti
Antonína Dvořáka, společně s klarinetistou Felixem Slováčkem ml. a
violoncellistou Petrem Nouzovským
tvoří Eduard Nápravník Trio. V r. 2013
o něm natočila Česká televize dokument v rámci cyklu „Cizinec je našinec“.
Vybrala jsem o všech interpretech
jen pár zajímavostí. Podrobnější
informace se dozvědí návštěvníci THJ
přímo na koncertě od ředitele a dramaturga festivalu MgA Jana Páleníčka
a z programové brožury, která bude
všem přítomným k dispozici jako vždy
zdarma.

Libuše Vedralová
předsedkyně festivalového výboru THJ

Navštivte nás v Horním Tanvaldě
Den otevřených dveří ZŠ Údolí
Kamenice v Tanvaldu představil
v letošním roce rodičům i dalším
návštěvníkům program zaměřený na
přípravu žáků na budoucí povolání.
Naše pozvání přijali zástupci SOŠ
Jablonecká 999 v Liberci, kteří zde
prezentovali krátkým filmem učební
obory vhodné pro vycházející žáky
naší školy. Další vzdělávání podpořila
i prezentace Úřadu práce v Jablonci

nad Nisou, která informovala o pracovních možnostech žáků bez dokončeného základního vzdělání, nebo bez
výučního listu.
Program návštěvního odpoledne
doprovodili vystoupeními i děti z přípravného ročníku pro ZŠ a žáci naší
školy, kteří se již tradičně postarali
i o občerstvení hostů. Přijďte se k nám
v příštím roce podívat i Vy.

Spolupráce městské knihovny
a Gymnázia a Obchodní
akademie Tanvald
Je leden a volá mi Valentýna Scheibe
(Pozn. red. dříve Valentýna Kubáčková)
z městské knihovny Tanvald: „Zdravím,
paní učitelko, za chvíli tu máme březen,
můžeme s Vámi zase letos počítat?“ „Ale jistě, paní Scheibe.“
Březen je měsíc jara, čtenářů
a také měsíc internetu. Je to už více
než desetiletá tradice, kdy v měsíci
březnu zamíří do naší školy jednou
týdně senioři, aby se za odborného
vedení našich studentů dozvěděli něco
o celosvětové síti - internetu. Někoho
zajímají e-shopy, jiný chce komunikovat s vnoučaty, která má daleko ve
světě, někoho zajímají recepty, jízdní
řády, novinky, online filmy a podobně.
Za těch více než 10 let se u nás
vystřídaly desítky zájemců. Co jsme
se studenty museli u seniorů nejvíce

obdivovat, byla jejich vitalita, zájem
a velmi milý přístup.
Nedávno jsem četla na „netu“ diskuzi
o tom, jestli má měsíc internetu ještě
význam. Myslím, že určitě ano. A nejde
jen o to, že senioři získají technické
dovednosti, ale setkají se i s mladou
generací, která je do tajů internetu
zasvěcuje. Takováto vícegenerační
setkání mají v dnešní uspěchané době
stále větší smysl. Děkujeme touto
cestou Valentýně Scheibe z městské
knihovny za organizaci akce a Vám,
milí senioři, účastníci našich kurzů, za
názornou ukázku toho, že i v důchodovém věku je možné si užívat života,
učit se mnoha novým věcem – třeba i
používání internetu.
Jarmila Moravcová

Ivana Horčičková

Foto archiv Gymnázia a Obchodní akademie Tanvald.

Maškarní karneval v Horním Tanvaldě

Foto Ivana Horčičková.

Máme rádi básničky

Historie naší krásné země je neobyčejně bohatá a pestrá. A není tedy
divu, že takové jsou i staré lidové zvyky
a tradice, které naše předky provázely
celým rokem. Některé zvyky milovaly
děti, jindy se radovala celá rodina. Celá
řada lidových slavností a zvyků spojovala naše předky nejen s jejich kořeny
a přírodou, ale upevňovala i mezilidské

vztahy – se sousedy i s širší rodinou.
My ve škole na Horním Tanvaldě si i
v dnešní hektické době některé tradice
připomínáme. V období mezi Vánocemi
a Velikonocemi si připomínáme tradice
Masopustu. Letos nám nějak brzy
roztál sníh a počasí bylo nejisté, tak
jsme maškarní rej a soutěže přesunuli
do školní tělocvičny.
Lenka Machová

13. března se na naší škole uskutečnila recitační soutěž. Zájem dětí
o básničky nás velmi potěšil. Školního
kola se zúčastnilo 56 dětí z 1.stupně,
bojovalo se v pěti kategoriích. Všichni
účastníci obdrželi diplomy a fotografii
ze svého vystoupení. Bylo to moc příjemné odpoledne. Nejúspěšnější recitátoři budou reprezentovat naši školu
v regionálním kole soutěže „Jizerská
lyra“, jejíž první ročník pořádáme 27.3.
od 15 hodin. Držíme palce našim
reprezentantům – v kategorii 1. tříd je
to Kryštof Melich a Tereza Málková,
v kategorii 2.-3. tříd Josef Matura
a Martina Tůmová a v nejstarší kategorii 4.-5. tříd Zbyšek Blaschke a Tadeáš
Jakub. Poděkování patří všem účastníkům, jejich rodičům i pedagogům,
kteří děti připravili a také tuto soutěž
zorganizovali.
Helena Šírová a Ivana Műllerová,
ZŠ Tanvald, Sportovní 576

Archiv ZŠ Sportovní.

Foto Lenka Machová.
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 15. 02. 2017
*RM schvaluje výkupní smlouvu OV VS17/8
na vozidlo Škoda Fabia Combi 05-1.2 HTP
Classic RZ 2L8 3525 mezi prodávajícím městem Tanvald a kupujícím Zdeněk Kučera
– AUTOSPORT se sídlem Kunratická 1145,
Liberec 15.
*RM
1/ rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 6/2017:
VÝDAJE
VNITŘNÍ SPRÁVA – celkem
Vnitřní správa (městský úřad) – celkem
pořízení automobilů
+ 30.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 30.000 Kč
2/ rozhodla pořídit pro potřeby MěÚ osobní vůz
Octavia Combi Style 1,6 TDI 85 kW za cenu
518.000 Kč včetně DPH a osobní vůz Fabia
Combi Ambition 1,2 TSI 66 kW za cenu 262.000
Kč včetně DPH od prodejce Zdeněk Kučera

– AUTOSPORT se sídlem Kunratická 1145,
Liberec 15 a souhlasí s uzavřením příslušných
kupních smluv.
*RM ruší bod 2/ usnesení č. 32/3/2017.
*RM rozhodla navýšit počet nádob na BIO odpad o objemu 240 l o 20 ks a provést rozpočtové opatření č. 5/2017:
Příjmy
příjmy z činnosti rozpočtových zařízení
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Sběr a zpracování druhotných surovin
+ 43.000 Kč
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Likvidace odpadu – celkem
+ 43.000 Kč
*RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o propagaci
mezi městem Tanvald a Radio Contact Liberec
spol. s r.o., Na Okruhu 872/10, Liberec dle předloženého návrhu.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 01. 03. 2017
*RM projednala žádost sdružení Život a zdraví,
z. s. a souhlasí s bezplatným užíváním části
parkoviště v ul. Krkonošská u České spořitelny
dne 11. 05. 2017 v rozsahu 3 parkovacích míst
pro pořádání Dne zdraví pro občany města Tanvald.
*RM:
1/ rozhodla udělit souhlas Středisku volného
času Tanvald, příspěvkové organizaci:
a) s vyřazením DHM, inventární číslo
341020000001 – OA OPEL VIVARO, RZ 3L5
1368, prodejem za cenu 80.000 Kč nabídnutou
prodejcem vozů OPEL Euro Car Vik Lučany nad
Nisou
b) s pořízením DHM, OA OPEL VIVARO B
Combi 1,6 CDTI za cenu 652.900 Kč
c) s použitím prostředků fondu investic organizace ve výši 317.464,57 na pořízení DHM uvedeného v bodě b)
2/ doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Středisko volného času Tanvald
ve výši 335.435,43 Kč na pořízení osobního
automobilu OPEL VIVARO B Combi 1,6 CDTI
a schválit rozpočtové opatření:
Výdaje
Školství – celkem
Středisko volného času – celkem
investiční účelový příspěvek na pořízení OA
OPEL VIVARO B Combi 1,6 CDTI
335.435,43 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z hospodářského výsledku minulých let
+ 335.435,43 Kč
*RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy
uzavřené mezi městem Tanvald a panem Ritterem dne 22. 10. 2003 o pronájmu části stavební
parcely č. 336/1 – kryté stání č. 1 v katastrálním
území Tanvald, dohodou ke dni 31. 03. 2017.
*RM na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodla přenechat část pozemkové parcely č. 679/1 (trvalý travní porost) o výměře 600
m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou
panu Drdovi jako zemědělský pacht na dobu
neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou
za pachtovné ve výši 120 Kč/rok.
1/RM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města Tanvald v roce 2017 takto:
A) na činnost:
MOST K NADĚJI, z.s. Most
25.000 Kč
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí ČR, o.s. Klub Jablonec n.N.
12.000 Kč
A-TOM Zálesák Tanvald
10.000 Kč
Základní škola Tanvald, Údolí Kamenice 238,
p.o.
25.000 Kč
SOSHIKI, klub bojových umění a sportů Tanvald
17.000 Kč
Jizerky pro Vás, o.p.s. Kořenov
10.000 Kč
MO Českého rybářského svazu Tanvald
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5.000 Kč
Klub českých turistů Tanvald
10.000 Kč
1.ZO ČSZ Tanvald
6.000 Kč 3.ZO ČSZ Tanvald
6.000 Kč
Český svaz včelařů, z.s. Tanvald
6.000 Kč
Nadační fond československých olympioniků
Jablonec nad Nisou
3.000 Kč
DH-FR racing Tanvald
17.000 Kč
Myslivecký spolek Tanvald
15.000 Kč
Klub bojového umění Karate Tanvald
17.000 Kč
SDH Tanvald, Šumburk
17.000 Kč
Školní sportovní klub a CS ZŠ Tanvald,
Sportovní 576
17.000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Český Šumburk
10.000 Kč
Tenisový klub TANVALD
17.000 Kč
Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením v ČR, okr.org. Jablonec n.N.,
Sportovní klub Sluníčko
10.000 Kč
Školní sportovní klub Gymnázium Tanvald
17.000 Kč
Centrum Lira,z.ú. Liberec
10.000 Kč
Jizerský klub lyžařů Desná
3.000 Kč
Železniční společnost Tanvald, o.p.s.
30.000 Kč
SDH Horní Tanvald
10.000 Kč
B) na vybrané akce:
A-TOM Zálesák Tanvald – „Jizerské tisícovky“
800 Kč
DH-FR racing Tanvald – „Bobovka cup 2017“
3.000 Kč
Klub českých turistů Tanvald
- „Masopustní veselí“
3.000 Kč
2) Současně rada města schvaluje uzavření
příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu města Tanvald
dle předložených návrhů č. 7/2017 – č. 35/2017.
3) V souvislosti s poskytnutím neinvestičních
dotací z rozpočtu města Tanvald v roce 2017
schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017:
VÝDAJE
Dotace, příspěvky a dary - celkem
dotace nerozdělené
- 331.800 Kč
dotace MOST K NADĚJI, z.s Most
25.000 Kč

dotace Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, o.s.
Klub Jablonec n.N.
12.000 Kč
dotace A-TOM Zálesák Tanvald
10.000 Kč
dotace Základní škola Tanvald,
Údolí Kamenice 238,p.o.
25.000 Kč
dotace SOSHIKI,
klub bojových umění a sportů Tanvald
17.000 Kč
dotace Jizerky pro Vás, o.p.s. Kořenov
10.000 Kč
dotace MO Českého rybářského svazu Tanvald
5.000 Kč
dotace Klub českých turistů Tanvald
10.000 Kč
dotace 1.ZO ČSZ Tanvald
6.000 Kč
dotace 3.ZO ČSZ Tanvald
6.000 Kč
dotace Český svaz včelařů, z.s. Tanvald
6.000 Kč
dotace Nadační fond československých
olympioniků Jablonec nad Nisou
3.000 Kč
dotace DH-FR racing Tanvald
17.000 Kč
dotace Myslivecký spolek Tanvald
15.000 Kč
dotace Klub bojového umění Karate Tanvald
17.000 Kč
dotace SDH Tanvald, Šumburk
17.000 Kč
dotace Školní sportovní klub a CS ZŠ Tanvald,
Sportovní 576
17.000 Kč
dotace Tělocvičná jednota Sokol
Český Šumburk
10.000 Kč
dotace Tenisový klub TANVALD
17.000 Kč
dotace Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, okr.org. Jablonec n.N.,
Sportovní klub Sluníčko
10.000 Kč
dotace Školní sportovní klub Gymnázium
Tanvald
17.000 Kč
dotace Centrum Lira, z.ú. Liberec
10.000 Kč
dotace Jizerský klub lyžařů Desná
3.000 Kč
dotace Železniční společnost Tanvald, o.p.s.
30.000 Kč
dotace SDH Horní Tanvald
10.000 Kč
dotace A-TOM Zálesák Tanvald na uspořádání
akce „Jizerské tisícovky“
800 Kč
dotace DH-FR racing Tanvald na uspořádání
akce – „Bobovka cup 2017“
3.000 Kč
dotace Klub českých turistů Tanvald
na uspořádání
akce „Masopustní veselí“
3.000 Kč
4) RM rozhodla neposkytnout neinvestiční
dotaci z rozpočtu města Tanvald v roce 2017
na činnost žadateli Centrum pro zdravotně
postižené Libereckého kraje, o.p.s. Zahradní
415/10, Liberec XI-Růžodol.
*RM rozhodla schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě
příkazní uzavřené mezi Ing. Luďkem Suchomelem, MBA, Sportovní 78, Smržovka a městem
Tanvald dle předloženého návrhu a provést rozpočtové opatření č. 7/2017 spočívající v uvolnění finančních prostředků na zajištění dotačního
managementu a administraci výběrového řízení projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě na bezbariérový
přístup“:

Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku
– celkem
Bezbariérové řešení objektů ZŠ č. p. 579 a 589
+ 167.300 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 167.300 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 8/2017 spočívající v uvolnění finančních prostředků na opravu schodiště v kotelně a osazení
mříže do skladových prostor objektu č. p. 336,
ul. Protifašistických bojovníků:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku
– celkem
Středisko volného času – celkem
+ 28.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 28.000 Kč
*RM souhlasí s užíváním nebytových prostor
v objektu DPS čp. 614, Vítězná, Tanvald, část
Šumburk nad Desnou paní Karolínou Brzkovou za účelem příležitostného provozování
kosmetických služeb od 01. 01. 2017 do 31.
12. 2017 za denní paušální úhradu ve výši 50
Kč a pověřuje vedoucí oddělení sociální práce
a sociálních služeb MěÚ Tanvald Mgr. Vladimíru
Součkovou organizačním zajištěním.
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na výměnu krbových kamen a úpravu komína v bufetu autokempu Tanvaldská kotlina č. p. 650
a provést rozpočtové opatření č. 9/2017:
Výdaje
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Tanvaldská kotlina - budova č. p. 650 - celkem
+ 40.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 40.000 Kč
*RM rozhodla schválit Příkazní smlouvy na
zajištění koordinátora BOZP při realizaci projektu „Revitalizace městského stadionu Výšina Tanvald“ a „Realizace energetických úspor
v objektu sportovní haly“ mezi městem Tanvald
a firmou UNISSA plus SE, se sídlem Palackého
3145/41, Jablonec nad Nisou dle předložených
návrhů.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
smluvní zřízení práva stavby na pozemkových
parcelách č. 307/1 a 1831/1 v katastrálním území Tanvald pro paní Zimovou.
*RM souhlasí s vyřazením likvidací serveru
FSC Promergy 2x WEON 2,8 GHz, inv. č. DHM
300200-19, evidovaného na účtu 022/0050
– dlouhodobý hmotný majetek Masarykovy
základní školy a Obchodní akademie Tanvald,
příspěvkové organizace.
*RM nesouhlasí s pokácením 10 vzrostlých
lip na hřbitově na Šumburku nad Desnou,
na pozemkové parcele č. 432 v k. ú. Šumburk
nad Desnou.
*RM projednala žádost Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Liberci, Kontaktního pracoviště
Tanvald o vyjádření obce ve smyslu § 33 odst.
6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi ve věci žádosti o doplatek na bydlení
pro konkrétní osobu užívající za účelem bydlení ubytovací zařízení a vydává nesouhlasná
vyjádření.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o partnerství mezi Jelenohorským
okresem (Polsko) a městem Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM bere na vědomí informaci o novém znění licenčních podmínek uvedených v Příloze
č. 12 Specifikace Místního informačního kanálu NEJ – TV – Tanvald Smlouvy o poskytnutí
vysílacího kanálu a zajištění vysílání místního
informačního kanálu provozovaného společností Nej Kanál s.r.o., se sídlem Francouzská
75/4, Praha 2.

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

Kácení stromů u sportovní haly
Pracovníci
technických
služeb
města dokončili kácení stromů u sportovní haly na sídlišti Výšina. Důvodem
kácení těchto stromů je připravovaná
akce „Realizace energetických úspor
v objektu sportovní haly, ul. U Stadionu
č.p. 588, TANVALD“, na kterou město
získalo dotaci z OPŽP. Odstraněny byly

stromy, které by překážely při zateplování obálky budovy a v budoucnu by
novou fasádu poškozovaly. Náhradní
výsadba v letošním roce nebude
realizována, jelikož záměrem města
Tanvald je příprava projektu revitalizace
celého území před základní školou
a vedle bývalého nákupního střediska.

-red-
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Informace, společenská rubrika

Senior klub

Poradenský den
Problematika demence

Šumburk n.D.
Vás za podpory obvodního odd.
Policie ČR Tanvald zve na besedu
(Ne) bezpečný věk

Informační kampaň zaměřená na pečující rodiny
Místo konání:
Mateřské a dětské centrum Maják, Sídliště Výšina Tanvald

Témata:
Krizové situace v rodinách
Péče a potřeby pečujících
Využívání sociálních služeb Unie pečujících

Na setkání se těší vedoucí OO
Policie ČR Tanvald npor. Bc. Jan
Hlubuček a jeho zástupce npor.
Mgr. Z. Nechanická

Přednášející:
Zdeněk Choura pracovník v sociálních službách, lektor, odborný konzultant

Bohoslužby o velikonocích 2017

Zelený čtvrtek 13. dubna
Památka Poslední Kristovy večeře
Šumburk nad Desnou
18.00
Velký pátek 14. dubna
Křížová cesta a obřady s pašijemi
Velké Hamry
14.30
Šumburk nad Desnou 18
17.00

20.00

Neděle velikonoční 16. dubna
Šumburk nad Desnou
9.00
s přenosem do Českého rozhlasu
Smržovka
9.00
Albrechtice v Jizerských horách 11.00
Horní Maxov
15.00
Velké Hamry
17.00
Pondělí velikonoční 17. dubna
Horní Tanvald
9.00
Josefův Důl
11.00

Promítání o výletech do Wittichenau
Senior Klub Tanvald I připravil na
21. února další akci. Josef Doubek se
postaral o zachycení výletů do partnerského města Wittichenau kamerou,
čímž potěšil všechny, kteří se tak rádi
těchto výletů zúčastňují. Před promítáním filmů přišla přítomné pozdravit
ředitelka Střediska volného času
Tanvald Helena Beranová. Pozvala
všechny k prohlídce upraveného

a nově vybaveného domu a přinesla
na ukázku výrobky, které si každý
může přijít vyrobit.
Přítomní byli pozváni k besedě
s poslankyní do Sněmovny parlamentu
ČR a byli informováni o připravovaném zájezdu do Prahy s návštěvou
Sněmovny Parlamentu ČR, který je
plánován na 30. května.
-ali-

Maturitní ples obchodní akademie
Už i tanvaldská obchodní akademie
má za sebou svůj maturitní ples
v Eurocentru. Maturanti si pro své
rodiče a blízké připravili bohatý

program s půlnočním překvapením.
A od teď už u všech maturantů mohou
vrcholit přípravy k maturitě. Přejeme
hodně štěstí.
-red-

Foto Michal Vele.

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Bílá sobota 15.dubna
Přes den tichá adorace v kostele
v Šumburku nad Desnou
od 9.00
Slavná velikonoční Vigilie:
Šumburk nad Desnou

Hildegard Nigrinová
Danuše Potocká
Estrelith Mašková
Josef Major
Jan Sirka
Jaroslav Saska
Gabriela Andršová
Anton Mitráš
Miloslav Cendelín
Jiří Chvojka
Věra Syrovátková
Jarmila Seibtová
Elfriede Štanclová
Václav Šourek
Hermínka Bajzová
Josef Mádle
Zdeňka Škodová
Vladimír Vavřín
Helena Sodomková
Jiřina Balatková
Eva Popková

Místo konání:
Dům pro seniory 593
Šumburk n. Desnou Tanvald
Datum konání:
18. 4. 2017 v 15:00 hod.

Datum konání:
24. dubna 2017 ve 14 hodin

Květná neděle 9. dubna
Průvod s ratolestmi
- kočičkami a mše s pašijemi
Šumburk nad Desnou
9.00
Albrechtice v Jizerských horách 11.00
Horní Maxov
15.00
Velké Hamry s Křížovou cestou 16.30

V dubnu 2017
oslaví životní jubileum

Vás zve na besedu
Rytmus času a smysl svátků
Místo konání:
MDC Maják, U Školky 579,
Tanvald Výšina
Datum konání:
6. 4. 2017 od 15:00 hod.

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

Na setkání se těší
Mgr. Pavlem Ajchlerem, farářem
z Tanvaldu a sestra Joanna
Juśkiewicz
Srdečně zveme
Senior Klub II Tanvald Výšina

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

Setkání s poslankyní
Na pondělí 13. března připravil
Senior klub Tanvald setkání s Janou
Hnykovou - poslankyní do Sněmovny
Parlamentu ČR.
S ní přijela do
Tanvaldu Miroslava Palečková, která
je předsedkyní Krajské rady seniorů
Libereckého kraje. Besedy se seniory,
která probíhala ve Středisku volného
času Tanvald, se zúčastnilo na pětatřicet seniorů (tedy převážně seniorek),
kteří si pozorně vyslechli slova Jany
Hnykové. Zejména je zaujaly všechny
iniciativy poslankyně v sociální oblasti,
o kterých je rozsáhle informovala.
Poslankyně také pozvala seniory na
návštěvu Sněmovny Parlamentu ČR
v květnu.

Zajímavé byly informace Miroslavy
Palečkové, které jistě budou využity
při plánované činnosti Klubu seniorů
v Tanvaldě. Všechny zaujala mimo
jiné informace o Senior pasech, které
je možné využít při různých nákupech
a akcích a uplatnit slevy.
Setkání se zúčastnili rovněž starosta
města Vladimír Vyhnálek a místostarosta Antonín Bělonožník.
Celý program proběhl ve velmi
milé atmosféře. Velké poděkování
patří Heleně Beranové a jejím kolegyním, které ve Středisku volného
času pro setkání připravily prostory
a občerstvení.

-ali-

Foto Antonín Bělonožník.
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Kultura, informace

Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald
Dubnové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz
8. 4. - Ukliďme Tanvald aneb „Ukliďme si, kde žijeme“
- úklidová akce, nenáročná krátká trasa plná odpadků, začínáme
u MDC Maják Tanvald v 13:30., zakončení u penzionu Pod Špičákem
– více na webu centra
30. 4. - pálení čarodějnic, lampiónový průvod
- v 18:00 – 18:30. zapalování lampiónů (lze zakoupit i v MDC), poté společný odchod od MDC Maják na zapálení hranice na Honvardě - ve spolupráci
s kulturní kanceláří MěÚ Tanvald, před průvodem bude v MDC Maják otevřená
tematická dílna cca od 17:00 hod.

Tanvaldský zpravodaj / duben 2017

Městská kulturní kancelář Tanvald
10. 4. travesti show skupiny Screamers a Techtle Mechtle
v pořadu „20 LET S VÁMI“
V Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald od 19:00.
Vstupné: 280 Kč předprodej / v den akce + 20 Kč
13. 4. divadelní představení komedie „Manželský čtyřúhelník“.
Hrají Dana Homolová, Michaela Badinková, Daniel Rous a Martin Kraus.
Předprodej vstupenek od 20. 3. v pokladně kina nebo na odkazu
www.tanvald.cz nebo www.disdata.cz. Vstupné: 190 Kč
V Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald od 19:00.

Letní příměstské tábory v Majáku
- vzhledem k vysoké poptávce aktuálně otvíráme 6. týden táborů
v termínu 21. – 25. 8.
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
Možnost pořádání oslav narozenin apod.
- tel.: 774 825 085

Městská knihovna Tanvald
„Noc s Andersenem“ proběhne 31. 3. 2017 - 1. 4. 2017 v naší knihovně tentokrát na téma „Bezpečnost“. Ohlédnutí za touto jubilejní 10. nocí si budete moci
přečíst v květnovém čísle Zpravodaje. Fotografie z akce si můžete prohlédnout
ve fotogalerii na webových stránkách města Tanvaldu https://www.tanvald.cz/
kulturaasport/mestskaknihovnatanvald/fotogalerie.html nebo na nástěnce ve
vstupní části knihovny .
„Mateřinky na návštěvě knihovny“ - v březnu nás navštívily děti z MŠ
U Školky Tanvald a MŠ Šumburk Tanvald. Společně jsme si prošli knihovnou,
prohlíželi knihy a nakonec jsme si zasoutěžili. Děti se pokusily alespoň koutkem
oka zahlédnout našeho neposedu skřítka Knižníčka, který jim tak hezky popletl
pohádku a dohlíží na čtenáře u nás, v knihovně. Bohužel je rychlý jako ptačí
cvrlikání, a tak si ho děti ve výtvarné soutěži zkusí představit a ve školkách společně namalovat. Nejlepší malíře oceníme knihou a všechna dílka pak budou
vystavena v měsíci květnu ve výstavním sálku.

20. 4. divadelní představení hry „Královny“
DS Vojan Hrádek nad Nisou
V Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald od 19:00. Vstupné: 50 Kč
30. 4. - Pálení čarodějnic, lampiónový průvod
- v 18:00 – 18:30 zapalování lampiónů (lze zakoupit i v MDC), poté společný odchod od MDC Maják na zapálení hranice na Honvardě - ve spolupráci
s kulturní kanceláří MěÚ Tanvald, před průvodem bude v MDC Maják otevřená
tematická dílna cca od 17:00. Zapálení hranice ve 20,30 h. Ohňostroj, občerstvení, hudba. Pořádá SDH Horní Tanvald, MěKK a MDC Maják.

Středisko volného času Tanvald
(dříve Dům dětí a mládeže ULITA)
Akce SVČ Tanvald v dubnu 2017:
Foto Valentýna Scheibe.

„Jarní a velikonoční inspirace“ - výstava knižních titulů z našeho fondu ve
vstupní části knihovny
„Velikonoční výstava“ - prodejní výstava dílek dětí ze Střediska volného času,
p.o. v Tanvaldě. Ve výstavním sálku od 4. 4. 2017 do 27. 4. 2017.
Poděkování
Chtěli bychom tímto poděkovat vedení školy Gymnázia a Obchodní akademie
Tanvald za poskytnutí učebny a umožnění pořádání počítačového kurzu.
A také bychom chtěli poděkovat studentům pod vedením Jarmily Moravcové
za jejich trpělivost a vstřícnost, s jakou přistupovali k našim čtenářům.
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„Velikonoční výstava“ - od 4. dubna budeme v Městské knihovně v Tanvaldě vystavovat práce dětí z našich výtvarných a keramických kroužků.
Výstava potrvá do 27. 4.
V úterý 4. 4. od 17:30 do 20:00
se koná „Velikonoční šicí dílna pro dospělé“
- zúčastnit se mohou i začátečníci.
Na programu je šití velikonočních dekorací:
slepička, zajíček, košík na kraslice apod.
Přihlášky a bližší informace u p. D. Humlové (tel.č.: 778 158 036).

Tanvaldský zpravodaj / duben 2017
Ve čtvrtek 6. a 13. 4. od 17:00
se koná „Kurz keramiky pro dospělé“.
6. dubna - modelování
13.dubna - následné glazování vypálených výrobků

Kultura, informace, inzerce

duben 2017

V sobotu 8. 4. se připojíme k celostátní akci „Ukliďme svět - ukliďme Česko“.
Půjdeme vyčistit trasu přes Terezínku na Muchov. Úklid ukončíme opékáním
buřtů na Honvardu.
Ve středu 12. 4. od 17:00 proběhne „Jarní tiffany dílna“ pro děti od 10 let.
Děti si vyrobí skleněnou vitráž s jarními motivy.
Na Zelený čtvrtek 13. 4. připravujeme pro děti školního věku
„Velikonoční dílny“ od 9:00 do 13:00, ve kterých si vyrobí mýdlového zajíčka
a krabičku, textilní slepičku, nazdobí si kraslice voskovou technikou a upečou
jidáše. S sebou je třeba mít výdumky ( cca 3 ks),krabičku na výrobky, svačinu,
pití a přezůvky!
Ve čtvrtek 20. 4. v 16:00 proběhne v tanvaldském kině Jas Járy Cimrmana
slavnostní předání cen autorům vítězných prací z výtvarné soutěže SVČ Tanvald „Naše město očima dětí“. Z těchto prací bude ve foyer kina uspořádána výstava, jejíž vernisáž se koná se zahajovacím koncertem Tanvaldského
hudebního jara v pátek 14. 4. 2017. Srdečně zveme!
Připomínáme, že již nyní můžete přihlásit své děti na některý z našich letních
táborů! V nabídce jsou tábory příměstské i pobytové.
Bližší informace obdržíte na www.ddmtanvald.cz přes Klientské centrum
nebo na tel.č. 778 158 035, 036, 037.
INZERCE

Online předprodej vstupenek do kina Jas odkaz na www.tanvald.cz nebo na www.disdata.cz
Telefon do kina je: 483 394 324, internet: www.tanvald.cz. Program kina denně na RCL: 101,4 FM

FILMOVÉ TIPY
Šmoulové: Zapomenutá vesnice

Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává společně
se svými nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem
plným kouzelných stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno
ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. Na své dramatické cestě plné akce a nebezpečí jsou Šmoulové na
stopě objevu největšího tajemství šmoulí historie!

Špunti na vodě

Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra, povahou tak trochu
dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za
rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých
časů. Jenže od dob společných spanilých jízd se leccos
změnilo. A tak, když slavnostní tabule mizí pod nánosem sazí z komína, který David opět
zapomněl opravit, všem ženám dojde trpělivost. Zanechávají pány napospas dětem
a vyrážejí na kolech na dámskou jízdu. Tátové se ale nevzdávají a rozhodnou se vydat
na vodu v kánoích i se všemi dětmi. A tak nyní již desetičlenná expedice vyplouvá na
dvoudenní plavbu vstříc dobrodružstvím a spoustě bláznivých zážitků...

Rychle a zběsile 8

V jedné z nejúspěšnějších ﬁlmových sérií všech dob
je sice možné cokoliv, ale Rychle a zběsile 8 rozhodně nepojede na neutrál. Dominic Toretto zradil
svou rodinu. Na stranu zla přetáhla Doma legendární kyber-teroristka přezdívaná Cipher, která je stejně krásná jako
nebezpečná. Aby svět zůstal v rovnováze, převezme otěže
v osiřelé rodině Hobbs, který do ní proti své vůli přibere
nového člena – Deckarda Shawa, vysokooktanový záporák ze sedmého dílu, který měl
původně shnít ve vězení. Společně s nimi se budeme přesouvat z divokého pobřeží
exotické Kuby, přes ucpané ulice New Yorku až na pusté ledovce v Barentsově moři.
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Seminář SOSHIKI
V sobotu dne 11. 3. 2017 se
v našem dojo konal seminář pod
vedením instruktorů Českého svazu
Jiu-Jitsu pana Václava Morštejna
7. Dan a Dr. Josefa Kožíška 5. Dan,

presidenta svazu. Dopolední seminář
určen především pro žákovské stupně,
odpolední pro trenéry a instruktory
ze spřáteleného oddílu Karate Frýdlant.
Aleš Nigrin, SOSHIKI Tanvald

Lyžařský výcvik 7.A
Foto archiv SOSHIKI.

Tanvaldští basketbalisté
hrají ve skupině o páté místo
Utkání proti Slavii bylo vyrovnané
téměř do konce. Teprve v posledních
5 minutách hosté sedmibodovou
šňůrou přešli do vedení a domácí již
kontrovat nedokázali.
V klasickém derby proti jablonecké
Bižuterii nastoupili domácí ve značně
oslabené sestavě. Chyběli oba
Kozákové, Lankaš i Kubín, ale v první
půli to příliš nevadilo. Tanvald postupnými krůčky navyšoval svůj náskok až
na 11 bodů. Jenže ve druhé půli začali
více zlobit podkošoví hráči hostí Patsch
a Salaba, mimochodem bývalý hráč
Seby. A právě Patsch v samém závěru
dostal hosty do dvoubodového vedení,
když proměnil trestný hod a poté se
trefil za 2 body. Za domácí naštěstí
vyrovnal Šída a šlo se do prodloužení,
v této sezóně pro Tanvald již druhého.
V něm hosté opět vedli, ale pak se trefil
Šikola za 3, hosté opět vedli, jenže

Dolenský dvěma trojkami definitivně
převrátil skóre na stranu domácích tím
nejtěsnějším rozdílem. Takže zápletka
jako hrom pro poslední kolo, kdy se oba
soupeři střetnou na palubovce Bižuterie
a vítěz bere 6. místo, respektive SEBA
si může dovolit prohrát maximálně
o bod. S tím se ovšem nedá kalkulovat
a je třeba jít za vítězstvím. Trvá však
ještě šance na 5. místo, jenže to by
SEBA musela vyhrát na Slavii nejméně
o 8 bodů.
TJ SEBA Tanvald – Slavia
Liberec B 58:66
Střelci: Šída 19, Kozák J.
12, Sova 10, Dolenský 6.
TJ SEBA Tanvald – Bižuterie
Jablonec B 64:63
Střelci: Šída 22, Dolenský
14, Šikola 11, Sova 6.

-vho-

Z DĚNÍ NA SPORTOVCE
Začátkem března jsme zakončili
lyžařskou sezónu na sjezdovkách ve
skiareálu Bukovka v Antonínově. Žáci
sportovních tříd druhého stupně tu
absolvovali měřený slalom do celoroční
soutěže o nejlepšího sportovce školy.
Týden nato pak osmáci ze sportovní
třídy dříve, než uklidili běžky na půdu,
vyrazili na přejezd Jizerek z Kořenova
po magistrále na Kůrovec, Protrženou
přehradu, do Desné a zpět do Tanvaldu.
Nejenom sportem je však člověk
živ. Celá škola se zúčastnila natáčení
školní hymny. Studio T. Marka přijelo v
pondělí po jarních prázdninách do naší

školy. Zabydleli se v malé tělocvičně
a společně s žáky I. a posléze i II.
stupně natočili školní hymnu. A jak se
nám to povedlo? Zatím nevíme, doufáme však, že to bude hymna, kterou
se budeme moci prezentovat při školních i veřejných mimoškolních akcích.
V půli března proběhlo na I. stupni
školní kolo recitační soutěže Jizerská
lyra. Děti měly připravené krásné básničky, teď už záleželo jenom na tom,
jak se poperou s trémou a studem.
Zvládly to výborně, bouřlivý potlesk
a diplomy obdrželi všichni. Ti nejlepší
žáci postoupili do regionálního kola,

jež se konalo koncem března na naší
škole.
Ani učitelé nezaháleli. Tělocvikáři se
přihlásili do jednoho z nejtěžších lyžařských závodů u nás – Krkonošskou 70
pětičlenných hlídek, která se konala
4. března. Na vlastní kůži se přesvědčili, že to je opravdu velmi těžký závod.
Dojeli, závod si užili a „těší“ se na příští
ročník.
Nejen běžky, ale ani volejbal jim
není cizí. Poslední „Učitelák“ (turnaj
školských pracovníků) ve staré hale se
konal koncem března. Je to sportovně
– společenská záležitost. Všichni si

na palubovce sportovní haly výborně
zahráli a posléze náležitě zhodnotili
a pobavili se.
Za zmínku stojí Den otevřených
dveří, který proběhl též koncem března.
Rodiče a budoucí žáci sportovní třídy
se byli podívat na hodiny nejen tělesné
výchovy, ale i jiných předmětů, zhlédli
poutavé video o sportovních kurzech
a dozvěděli se řadu informací o studiu
ve sportovce. Výběrové talentové
zkoušky se konají 3. května.
PŘIJĎTE ….. TĚŠÍME SE NA VÁS
Jana Tůmová

Lyžaři z TJ TANVALD z. s.
(dříve TJ SEBA Tanvald)

ukončili zimní sezónu 11. března
posledním závodem na Benecku.
Jelikož k nám byla zima konečně
přívětivá, mohli jsme opět trénovat na
běžeckých tratích v Tanvaldě. Naším
cílem bylo co nejlépe obstát v pěti závodech poháru KSL Libereckého kraje.
(Jablonec n. N., Benecko, Josefův Důl,
Studenec, skikros na Bedřichově).
Bohužel jsme jako oddíl nezopakovali úspěchy z podzimní sezóny

v přespolních bězích, ale můžeme
alespoň pogratulovat jednotlivcům.
Nejlépe si v Poháru Libereckého kraje
vedla Daniela Peštová kat. 2007, která
obsadila krásné třetí místo, Martina
Tůmová získala bramborovou medaili
v kat. 2008, dále pak Zuzka Štejfová
kat. 2006 osmé místo ve své kategorii.
Krom závodů pohárových jsme se
zúčastnili i několika nepohárových
závodů. Jedním z nich byl i náš domácí

Foto archiv TJ SEBA Tanvald.
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přeborový závod, který jsme sami
organizovali na náročných tratích
v Tanvaldské kotlině.
Závěrem
děkujeme
především
trenérům Heleně a Petru Beranovým,
rodičům, kteří děti svěřili do rukou trenérů a pravidelně je vozili na tréninky
a závody, ochotným pomocníkům opět
z řad rodičů, jež pravidelně pomáhají s
organizací závodů a jiných akcí.
Se zimou jsme se rozloučili, běžecké

lyžařské boty vyměnili za „kecky“
a pokračujeme v tréninku...A na co
se můžeme těšit? 7. května nás čeká
Lesní běh Kalichem, 4. června pak
tradiční běh Kolem Březí, začátkem
června soustředění ve Mšeně na
Kokokřínsku... A je toho víc...Kdo by
chtěl běhat a hýbat se, nechť přijde
mezi nás...
Více na www.tjsebatanvald.cz

Foto archiv TJ SEBA Tanvald.

Jana Tůmová
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Sport, inzerce

Pohár běžce Tanvaldu

INZERCE

Snadná půjčka

Volejte 606 528 199

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

Spolupracujeme pro společnost TOMMY STACHI s.r.o.

Foto archiv SOSHIKI.

V září přespolní běh u lesíka,
atletický trojboj na stadionu, říjnový
cyklokros, v lednu dopolední závod na
běžkách, slalom na sjezdovkách na
pionýrské louce, v únoru pak odpolední
běžky. A jak si děti po šesti závodech
vedou? Zatím nejvíce bodů ve svých
kategoriích nasbírali následující mladí
sportovci: v benjamíncích Vojta Balaš,
kat. 2012 Laura Luňáčková a Martin
Jerman, kat. 2011 Veronika Bervicová
a Nikola Bambušek, kat. 2010 Sofie
Michalenková a Radek Urbanec,
1. tř. Pavel Balaš a Magda Harcubová,
2. tř. Štěpánka Černá a Nicolas Reinl,
3. tř. Daniela Peštová a Ota Kubín,
4. tř. Jan Dufek a Lucka Jindřišková
a 5. tř. Martina Harcubová a Ondra
Balatka.
Výsledky však rozhodně nejsou

konečné. V dubnu nás čeká běh
do vrchu tanvaldské sjezdovky,
v květnu pak maratónský běh U Lesíka
a pořadím se ještě může výrazně zamíchat. Běhejte, trénujte a na dalších
závodech se na vás budeme těšit na
viděnou. Info, výsledky, fotografie na
www.zstanvald-sportovni.cz nebo na
www.tjsebatanvald.cz
Jana Tůmová

INZERCE

PROSTOR
K PRONÁJMU
bývalá prodejna zlatnictví

INZERCE

Krkonošská 536

Tel.: 602 827 017

REALITNÍ SLUŽBY
HAAS
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

INZERCE

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!

Začněte s námi!
Hledáme posily do našeho
obchodního týmu

Tel.:723 290 593

-25%
shůdky, žebříky, štafle
široký sortiment, kvalita
Prodejna: Riegrova 38, Jablonec n.N. www.barvy-jablonec.cz

Tanvaldský zpravodaj

11

INZERCE

Měsíčník Tanvaldský zpravodaj. Vydává Město Tanvald. Městský úřad: Palackého 359, Tanvald, IČO: 262 587 Náklad 780 ks. Vychází poslední pracovní den v měsíci. Sazba a tisk:
SATO Tanvald, www.reklamatisk.cz Ev. č. MK ČR E 10451. Adresa redakce: Krkonošská 629, 468 41 Tanvald. Tel: 483 369 671, e-mail: lhajkova@tanvald.cz (příjem příspěvků a inzerce)
Odpovědná redaktorka Lenka Hájková. Otiskování článků povoleno jen se souhlasem redakce. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Nevyžádané rukopisy se
nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Uzávěrka příštího čísla je 11. 4. 2017. Tanvaldský zpravodaj najdete i na internetu: www.tanvald.cz

