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Návštěva ministra životního prostředí v Tanvaldě
 V pondělí 4. dubna zavítal do 
našeho města ministr Brabec v dopro-
vodu ředitele Agentury ochrany přírody 
a krajiny pana Pelce. V rámci návštěvy 
si nejprve prohlédl zajímavé lokality 
Tanvaldu. Ty byly později na tanvald-
ské radnici předmětem diskuse za 
účasti starostů okolních obcí, zástupců 

AOPK, zástupců samosprávy a státní 
správy MěÚ Tanvald a MěÚ Desná.

Prioritní byla tato témata:
1) rozvoj cestovního ruchu 
2) kadmiová zátěž v oblasti Tanvaldska
3) geotermální elektrárna v Tanvaldě
  

 Po prezentacích probíhala nefor-
mální diskuse, při kterých pan ministr 
vysvětlil postoj ministerstva k jednot-
livým otázkám. Původně plánovaný 
čas se tak protáhl na dvojnásobek. Na 
závěr si ministr životního prostředí pro-
hlédl okolní krajinu z vrcholu Špičáku.

-red-

V pondělí 9. května 2016 
proběhnou pravidelné 

prodejní trhy na 
centrálním parkovišti.

Tanvaldské hudební jaro

pro tanvaldské seniory do 
partnerského města Wittichenau 
se uskuteční v úterý 24. května. 
Cena zájezdu je 230 Kč. Odjezd 
z centrálního parkoviště v 7.00.
Zájemci o zájezd se mohou 
přihlašovat od pondělí 9. 

května v Infocentru Tanvald.

Prvomájový výstup 
na Tanvaldský 

Špičák - 17. ročník
1. května 2016 od 11 do 16 hodin

 Rozhledna a Chata Špičák během 
akce otevřeny.
 Na vrcholu každý, kdo dorazí pěšky, 
obdrží číslovaný diplom.
 V prodeji budou opět příležitostné 
pohlednice.
 K dobré náladě přibalte, prosíme, 
tašku na odpadky, které cestou potkáte.
 

Srdečně zvou a těší se 
pořadatelé a Obr ze Špičáku 

se svými manželkami :-)

První koncert nesl název Hudební předjaří a bravurně se ho zhostila ZUŠ Tanvald, 
která připravila celovečerní program.

Tradiční zájezd 

Jarní zájezd pro seniory, 
který pořádá KPOZ a KK 
MěÚ Tanvald, se uskuteční 

14. června 2016.
Cílem je zámek Libochovice.
Přihlášky a další informace  

o zájezdu v Infocentru 
Tanvald od 9. května.

Ivan a Lukáš Klánský se Slovanskými tanci zahráli klavírní duo 
na Slavnostním zahájení festivalu.

-red-Žákyně tanečního oboru ZUŠ Tanvald při prvním koncertě THJ. Před druhým koncertem se představil i hudební obor tanvaldské ZUŠky.
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Pozvánka na XI. ročník Spanilé jízdy Cyklostezkou 
Járy Cimrmana a Slavnosti pod Majákem Járy Cimrmana

11. a 12. června 2016
	 Na	 slavnosti,	 které	 jsou	 letos	 nově	
dvoudenní,	 jsou	 opět	 zváni	 všichni	
příznivci	 cyklistiky,	 Cimrmanovy	 doby,	
laskavého	 humoru,	 recese	 a	 dobré	
nálady.	

  V  sobotu  11.  6.  2016  proběhne 
v  Příchovicích  Slavnost  pod 
Majákem  Járy  Cimrmana - slavnost 
k 3. výročí otevření Majáku a muzea 

J. Cimrmana.  Celodenní program 
v areálu U Čápa s duchem našeho 
velikána v muzeu, na majáku i v leso-
parku. Dobové kostýmy i vozy, živá 
hudba, vystoupení, překvapení, stánky, 
slunce, občerstvení. 

 V sobotu večer bude Žižkovským 
divadlem Járy Cimrmana sehrána 
v Kině JAS Járy Cimrmana v 19.00 
hodin divadelní hra POSEL 

Z LIPTÁKOVA.

  V  neděli  dne  12.  6.  2015  bude 
slavnost  začínat  již  v  9:30  progra-
mem pro děti u kostela sv. Františka 
z Assisi  v  Tanvaldu  –  Šumburku  a 
v přilehlém parku.

  Tradiční Spanilá jízda na velocipe-
dech všeho druhu přijede ke kostelu 
kolem hodiny polední.

Spanilá jízda bude startovat na dvou 
stanovištích:
V 8:55 start v Navarově u mostu, kde 
proběhne zároveň se slavnostním 
startem i křest mostu. 
V 10.00 hodin bude Spanilá jízda 
odstartována také ze Zlaté Olešnice 
Na Vrších.
Přesun	Na	Vrcha	bude	velocipedistům	
ulehčen	převozem	jejich	kol.	
Do	 Tanvaldu	 ke	 slavnostem	 se	 pěší	
účastníci	 budou	 moci	 přesunout	 také	
vlakem	s	odjezdem	z	Navarova	v	9:47.

Program  u  kostela  sv.  Franiška 
z  Assisi  v  Tanvaldu  –  Šumburku 
bude  zahájen  poledním  přivítáním 
spanilých  jezdců,  uvítáním  váže-
ných hostů a malým seminářem.
Pokračovat  bude  liptákovským 
alegorickým průvodem, vstoupením 
pěveckého sboru, cvičením sokolů, 
vystoupením  vlastenců  z  Českého 
Śumburku.
Těšit se účastníci mohou i na diva-
delní  kusy  sehrané  profesionály  i 
amatéry.
Od 10:00 bude hrát  tradičně orche-
str O. V. J. Dixie, od 15:00 bude hrát 
k  dobré  náladě  i  k  tanci  Hudba  u 
města Vídně.
K dobré hudbě bude možnost dobrého 
občerstvení.

-red-
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OCENĚNÍ MGR. JARMILY KOLZRTOVÉ
 Mgr. Jarmila Kolzrtová pracuje ve 
školství neuvěřitelných 54 let a ve 
svém věku patří mezi výrazné a uzná-
vané pedagogy.
 Do školství nastoupila v roce 1962 
s kvalifikací učitelství pro 1. – 5. ročník. 
Aprobaci pro obor český jazyk a dějepis 
pro 2. stupeň získala na Pedagogické 
fakultě v Ústí nad Labem. Dále studo-
vala na UK v Praze, kde absolvovala 
speciální studium pro funkci výchov-
ných poradců, které bylo ukončeno 
30. června 1978. Funkci výchovného 
poradce zastávala na ZŠ v Železném 
Brodě 23 let. 
 Vyučovala převážně předměty v její 
aprobaci a výrazně se podílela jako 
metodik dějepisu na práci této komise 
v Jablonci nad Nisou.
 Ve výuce českého jazyka použí-
vala inovativní metody, které později 
uplatnila na Masarykově základní 
škole v Tanvaldě při předmětu TVŮRČÍ 
PSANÍ. Výuka tohoto předmětu úzce 
navazovala na činnost ŠKOLNÍCH 

NOVIN, které patří a vždy patřily 
mezi nejlepší školní noviny nejen 
v Libereckém kraji, ale i v celé České 
republice, o čem svědčí celá řada 
uznání. Pozitivní na její práci je sku-
tečnost, že dokázala zapojit do této 
činnosti všechny žáky školy prostřed-
nictvím redakční rady, ve které mají 
zastoupení všechny třídy ZŠ včetně 
Obchodní akademie.
 Školní noviny se tak staly i dopl-
ňujícím učebním materiálem v rámci 
předmětu českého jazyka. Od začátku 
vydávání již vyšlo za období 12 let 
146 čísel. Aktivně se také podílela na 
práci ŠKOLNÍHO PARLAMENTU a 
pomáhala tak ovlivňovat činnost jak 
základní, tak i střední školy.
 Pro mimořádnou a dlouholetou 
výchovnou a pedagogickou činnost 
byla Mgr. Jarmila Kolzrtová  oceněna 
ve II. kategorii  - Ocenění za dlouhodo-
bou pedagogickou činnost.
Blahopřejeme a děkujeme za obětavou 
práci pro naši školu. 

Gymnázium žije...

 V aktualitách na stránkách 
Městského úřadu Tanvald byl zve-
řejněn dne 14. 3. 2016 článek "Další 
osud objektu č. p. 425".
 Vzhledem k tomu, že v dubnovém 
čísle Vašeho Tanvaldského zpravodaje 
vyšel článek o naší nemovitosti - Jak se 
bude vyvíjet budoucnost Turnhalle? 
-, který byl pravděpodobně výše zmí-
něným inspirován, žádáme Vás tímto o 
zveřejnění našeho stanoviska:
  Stanovisko vlastníka nemovitosti 
ke článku "Další osud objektu č. p. 
425":
 Nesouhlasíme se závěrem článku, 
kde se uvádí, cituji: Veškerá  jednání 
by  měla  směřovat  k  tomu,  aby  
majitelé  tohoto  objektu  přistoupili 
k  rekonstrukci  a  následné  změně 
využití objektu. 
 Touto větou končil článek, ve kterém 
bylo popsané jednání mezi zástupci 
města, hygienické stanice, hasičského 
sboru, policie, sociální služby atd. a 
vlastníkem nemovitosti. Je pravda, 
že toto (projednání  problematiky 
nemovitosti v ulici Žákova č. p. 425) 
proběhlo, ale bohužel nesouhlasíme s 

výše citovanou větou. Současná Rada 
města Tanvald rozhodně nesměřuje k 
tomu, aby se problém s naším domem 
vyřešil. 
 Jako vlastníci nemovitosti se dlou-
hodobě snažíme do naší nemovitosti 
investovat (v minulosti provedené 
nové krovy, nová střešní krytina…), 
nyní bychom rádi napojili náš dům na 
veřejnou kanalizaci. Máme zpracova-
nou projektovou dokumentaci, máme 
veškeré souhlasy dotčených orgánů, 
bohužel k našemu údivu rada města 
na své schůzi dne 30. 03. 2016, usne-
sením č. 109/6/2016 rozhodla  nepo-
volit  nám  provedení  kanalizační 
přípojky. 
 Myslíme si tedy, že současní radní 
něco jiného píší do Tanvaldského zpra-
vodaje, a něco jiného činí. Na závěr 
bych chtěl ještě dodat, že jsme nabídli 
naši nemovitost na adrese Žákova čp. 
425 Tanvald k přímému odkupu městu 
Tanvald a jsme připraveni o tomto pro-
deji se zástupci města jednat, ale rádi 
bychom, aby jednání probíhala férově 
a bez lživých tvrzení v tisku.

Za Rial spol. s r.o. Zdeněk Pýcha, jednatel

 Po všech peripetiích, letité snaze 
o jeho likvidaci, úbytku studentů, 
Gymnázium Tanvald žije. A nejen žije, 
tančí, hraje a zpívá. S vervou mládí.
 Od nejmenších primánů až po nej-
starší bardy. Evidentně je to baví, jsou 
plní elánu, nápadů a optimismu. Pokud 

jen z poloviny a se stejnou vervou 
pracují i na sobě, pak nemám obavu o 
budoucnost tohoto národa.
 Díky Vám všem za to, že jsem opět 
optimista.
 Na příští akademii nashle..

Věra Anderová

Stanovisko vlastníka nemovitosti 
ke článku "Další osud objektu č. p. 425"

Dne 14. 5. 2016 se třetí ročník OA Tanvald zúčastnil veletrhu JA FIRMA SKILLS FOR THE FUTURE. 
Se svým výrobkem – SACK VAK – se umístil na krásném 2. místě ze 41 zúčastněných středních škol. 

S tímto výrobkem se ženy řidičky mohou cítit na silnicích bezpečněji, neboť se jedná o vak na jejich lodičky. Blahopřejeme!
Daniela Janáčková

Vážení přátelé,
 dovolte mi, abych vás pozvala na 
závěrečný koncert jubilejního ročníku 
THJ – v pátek 13. května od 19.00 
hodin, na kterém se nám představí 
Český komorní orchestr a bulharský 
houslista Mario Hossen v programu 
Vivaldiho Čtvero ročních období.
Český komorní orchestr  se hlásí 
k odkazu Václava Talicha a Josefa 
Vlacha a k jejich interpretačním 
ideálům.
 Těleso tohoto jména založil Václav 
Talich již r. 1946. V souvislosti se 
zákazem Talichovy činnosti v komuni-
stickém Československu se orchestr 
v r. 1948 dobrovolně rozpustil. Svou 
činnost obnovil až v r. 1957 a na 
Talichovu práci navázal jeho žák Josef 
Vlach, primárius tehdejšího Vlachova 
kvarteta.
 V současné době prožívá orchestr 
již svou třetí éru s pokračovateli tradice, 
Vlachovými žáky a novou generací 
umělců. Koncertním mistrem orchestru 
je Vlachova dcera Jana Vlachová a 
dirigentského vedení se ujali Ondřej 
Kukal a Andreas S. Weiser.
 Orchestr vystupuje na význam-
ných domácích festivalech, jako je 
např. Pražské jaro, Janáčkův máj, 
Mezinárodní festival Český Krumlov aj. 

 Je zván též do zahraničí, převážně 
do evropských zemí, ale i na Kanárské 
ostrovy.
 Repertoár orchestru čítá přes 100 
skladeb a každým rokem se rozšiřuje.
Pro Tanvald si Český komorní orchestr 
mimo jiné vybral Čtvero ročních dob od 
Antonia Vivaldiho a k sólovému partu 
přizval bulharského houslistu Maria 
Hossena.
Mario Hossen debutoval jako sólista 
s orchestrem již ve věku osmi let. 
Jako koncertní sólista mezinárodního 
věhlasu vystupuje s renomovanými 
orchestry, jako jsou např. English 
Chamber Orchestra, Tchaikovsky 
Symphony Orchestra of Moscow 
Radio, Royal Philharmonic a další. 
Koncertoval v prestižních koncertních 
sálech v USA, Rakousku, Švýcarsku, 
Španělsku, Kanadě, Mexiku, Číně, 
Rusku a Japonsku.
 Univerzitní profesor Mario Hossen 
je uměleckým ředitelem Camerata 
Orphica a International Music Academy 
Orpheus ve Vídni.
 Je držitelem prestižní ceny Bulgarian 
Awards 2015 – Hudebník roku 2015 
udělované Magistrátem města Sofie a 
FM Classic Radio.

Jana Prokešová, ředitelka školy 

 VÍTE, ŽE žákem Antonia Vivaldiho 
byl český hudební skladatel František 
Jiránek (1698 – 1778), rodák z Lomnice 
nad Popelkou?
 Narodil se do rodiny zaměstnanců 
hrabat z Morzinu. Sám pak byl zaměst-
náván hrabětem Václavem Morzinem, 
který šestadvacetiletého Františka 
poslal na tříletý pobyt do Benátek, kde 

se měl zdokonalit ve svém hudebním 
umění pod vlivem hudby Antonia 
Vivaldiho. Jeho učitelem se tam stal 
nejspíše samotný Vivaldi.  Hrabě 
Morzin patřil mezi jeho největší mece-
náše, což dokresluje skutečnost, že 
mu Vivaldi dedikoval mimo jiné právě 
Čtvero ročních období.

Libuše Vedralová

Pozvánka na květnový koncert THJ

Vyjádření redakce:
Zastupitelstvo města Tanvald 20. dubna odmítlo akceptovat odkup nemovitosti 

za 9.000.000 Kč, ale je ochotno jednat o odkupu za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem. -red-
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Krimi okénko 
Městská policie: 725 095 123, 483 394 575

Policie ČR: 158

Řídil bez rozumu
Řidič ročníku 1963 by už mohl mít 
rozum, co myslíte? Jenže ne vždy tomu 
tak musí být. Výtečníka s vysloveným 
zákazem řízení polapila policejní hlídka 
v Krkonošské ulici poblíž nádraží. Jestli 
se mu vyplatilo jezdit s papíry v čistírně, 
to se ukáže, až kolik dostane. Teoreticky 
by to mohly být až tři roky natvrdo. 
Nedávno jsem vyslechl rozhovor dvou 
starších pánů, z nichž jeden byl na půl 
roku bez řidičáku a druhý mu radil jezdit 
bez něj, že se vlastně nemůže nic stát. 
Inu, může. Pro něj by to totiž nakonec 
mohlo být i doživotí. Neberte to, že?

Hledá se neznámý lupič
Vloupání za bílého dne se odehrálo 
24. března v době mezi 10.30 – 13.45 
v šatně firmy SILROC. Pachatel vylomil 
dvířka kovové skříňky a ukradl zde 
stříbrný řetízek v ceně zhruba 4 tisíc 
korun. Pakatel že, ale může si za to jít 
sednout až na dva roky. Kdo by mohl 
podat ke krádeži svědectví, nechť se 
přihlásí na OO Policie ČR v Tanvaldě, 
nebo na lince 158.

Zlodějku zachytila kamera
Zapomnětlivost se nevyplatila majitelce 
mobilního telefonu, která svůj přístroj 
zapomněla na pultu v trafice. Když se 
pro něj vrátila, mobil už byl bohužel 
pryč. Odcizila ho mladá žena, jež se 
krátce poté v prodejně pohybovala 
spolu s partnerem. Policie v současné 
době vyhodnocuje kamerový záznam, 
takže pro pachatelku by bylo nejlepší, 
kdyby se sama přihlásila a ukradený 
telefon vrátila. Přiznání je totiž vždycky 
polehčující okolnost. 

A do školy přijde zákon
Agresívního žáka 6. třídy ZŠ řešili 
strážníci městské policie. Chlapec 
slovně napadal nejen spolužáky, ale 
dokonce i učitele. Ti však nemají 
takové pravomoci, a řekněme si 
rovnou bohužel, aby mohli agresívního 
jednotlivce sami zpacifikovat. Na 
místo se tedy dostavila hlídka MP 
a provedla důraznou domluvu, bez 
pendreku, pochopitelně. Zda se chlapci 
rozsvítí, toť otázka, ale nejspíš je něco 
zkaženého, v tomto případě nikoliv 
ve státě dánském, nýbrž ve výchově. 
A otázkou je i to, zda příspěvek státu 
na tohoto chlapce je skutečně účelně 
vynaložen.

Šťastný nalezenec s čipem
A ještě jeden ztracený pejsek, kterého 
našli až ve Velkých Hamrech. Díky 
čipu se zvíře vrátilo k majiteli, který v tu 
chvíli nejspíš docenil výhodu čipování.

Jaro je tady, kola ven
V uplynulém měsíci byla zahájena 
jarní cyklistická sezóna, takže strážníci 
začali kontrolovat vybavenost kol, 
brzdy, odrazky, případně i reflexní 
označení cyklistů. Cyklisté totiž často 

zapomínají, že právě oni, spolu 
s chodci, jsou nejzranitelnějšími články 
v dopravě. 

Ruská ruleta na kolejích
Mnozí nezodpovědní chodci, kteří příliš 
spěchají, takže neváhají vstoupit na 
chráněný železniční přejezd v době, 
kdy závory jsou dole a červené 
varovné světlo svítí, se již přesvědčili, 
že přejezd se čas od času ocitá 
v hledáčku městské policie. K neštěstí 
tu sice zatím naštěstí nedošlo, ale 
zejména v případě, kdy vlak přijíždí 
z hlavního nádraží a projíždí zatáčkou 
těsně před přejezdem, může být takové 
přecházení velmi nebezpečné. Už také 
proto, že moderní vlaky jsou poměrně 
tiché. Pak je ovšem pokuta do výše 
1 000 Kč, kterou chodec může dostat 
na místě, ještě pakatelem proti tomu, 
kdyby se střetl s vlakem osobně. A 
takový střet se přežije zřídkakdy.

A  ještě  jednou  ruleta,  tentokrát  na 
silnici
Připomínáme rovněž, že při přecházení 
vozovky je povinností použít přechodu 
pro chodce, nachází-li se ve vzdálenosti 
do 50 metrů. Zejména Krkonošská 
ulice je velice frekventovaná a leckteří 
chodci spoléhají na to, že řidiči 
Tanvaldem projíždějí opatrně a s nižší 
rychlostí. To však nemusí platit vždy a 
schválně hádejte, kdo na tom při střetu 
bude lépe. Zda řidič, který nedodržel 
povolenou rychlost, anebo chodec, 
který si přechází, kde se mu to zrovna 
hodí? Vítěz smí ve zdraví použít 
vyznačeného přechodu, poražený 
pak pohřební služby, která se rovněž 
nachází nedaleko.

Zloděje čapli záhy
Drahé sportovní kolo ukradl chmaták 
na Výšině. Městská policie si však na 
výtečníka posvítila a ještě dříve, než 
stačil s lupem naložit po svém, zajistila 
ho a ukradený bicykl vrátila majiteli. 
Pachatele pak předala k dalšímu 
šetření PČR. Třeba mu tam toho 
napočítají víc.

Pro řidiče se blýská na lepší časy
Kromě jiného řeší městská policie 
časté přestupky v oblasti parkování. 
Nejhorší situace je v okolí ulice U 
Lesíka. Vedení města si je problému 
nedostatku parkovacích míst v této 
lokalitě vědomo a chystá v dohledné 
době nápravu.

-vho-

Zelená Výšině svědčí
 Trávník na stadionu na Výšině svítí 
jasně zeleně, jako by na něm ještě 
před několika týdny neležela vrstva 
sněhu. Troufám si tvrdit, že kvalitou 
patří k nejlepším v celém Libereckém 
kraji. Jenže taková kvalita chce trvalou 
péči a tu náš trávník má díky Karlu 
Soldátovi. Přihnojování, kultivace, 

čerstvá semínka, zálivka a já nevím 
co všechno ještě taková travička 
potřebuje, ale když vidím každý den 
Karla na traktůrku, je mi jasné, že 
on to ví velmi dobře a taky to svému 
milovanému trávníku dává. Takže díky, 
Karle, zelená Výšině svědčí.

-vho-

Pozor na jedovaté návnady
 Myslivecký spolek Zlatník ze Zlaté 
Olešnice vydal upozornění, že v okolí 
jejich obce se vyskytly nebezpečné 
jedovaté návnady, na které již doplatilo 
několik domácích zvířat. Varujeme tak 
zejména majitele psů, pokud se na 
výletě budou pohybovat kolem Zlaté 
Olešnice, aby na své miláčky dávali 
zvýšený pozor. Ovšem není vyloučeno, 
že se toto nebezpečí může vyskytnout 
i jinde, proto doporučujeme bdělost. 
Podle poslední, zatím nepotvrzené 

informace, se otrávená návnada 
objevila i na katastru sousední Desné. 
Nenapadá mě žádný slušný výraz 
pro člověka, který takové zhovadilosti 
provádí. Co ho k tomu vede? Je 
to snad duševně nemocný jedinec 
či prostý pitomec? Vždyť co kdyby 
taková návnada zaujala třeba malé 
dítě? Věřme, že policie pachatele brzy 
dopadne. Do té doby mějte své psy 
raději na vodítku a děti pod dozorem..

-vho-

„Naši školu máme rádi“
 V „dávných dobách“, když Zvláštní 
škola Tanvald bývala v budově dnešní 
Obchodní akademie Tanvald, bývalo 
zvykem, že práce žáků se každý rok 
vystavovaly ve výloze některé prodejny 
na hlavní ulici. Lidé z Tanvaldu se tak 
mohli přesvědčit, že děti z této školy 
jsou manuálně zručné a ve škole 
se v rámci mnoha hodin pracovního 
vyučování dobře připravují na budoucí 
povolání.
 Pak se škola přestěhovala na Horní 
Tanvald a na tradici se zapomnělo. A 

protože je škoda, že lidé o naší (dnes 
praktické) škole málo vědí, rozhodli 
jsme se tuto tradici letos obnovit. 
V prostorách knihovny jsme uspořádali 
výstavu „Naši školu máme rádi“, kde 
od 11. dubna do 5. května můžete 
vidět práce našich dětí a fotky, které 
dokumentují život v naší škole. O tom, 
že příprava našich žáků na budoucí 
povolání je opravdu dobrá, svědčí 
umístění v soutěžích „Zlatá jehla“ a 
„Zlaté kladívko“, ve kterých v tomto 
roce naši žáci získali tři první místa 

(S. Čisárová, K. Puľová, 
D. Domeová), jedno druhé 
místo (T. Černý), čtyři třetí 
(L. Ducháček, J. Svatoš, D. 
Strejcovská, V. Godlová) 
a jedno čtvrté místo (V. 
Machata).
 Výstava potrvá do 5. 
května, budeme rádi, když se 
přijdete podívat. Děkujeme 
Městské knihovně Tanvald 
za pomoc a podporu.

Lenka Machová

INZERCE

Odvoz a likvidace 
fekálií 

Štěpkování větví 
Mulčování trávy 
Tel: 777 822 890 

Magický večer
prožily děti ZŠ Plavy v pátek 1. dubna.  
Po osmé hodině večerní se vydaly 
se svými učitelkami vláčkem z Plavů 
do Tanvaldu. Cílem jejich cesty bylo 
Kino Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě, 
kde se mohly zúčastnit jako diváci 
mimořádného představení.
 Malá mořská víla od Christiana 

Andersena, jako hlavní motiv letošní 
Noci s Andersenem, se jim představila 
na jevišti v podání herců DS E. F. 
Buriana Tanvald.  Pohádka, která 
letos má už 180 let od napsání, je 
známá z řady filmových a divadelních 
zpracování v podání umělců celého 
světa, tentokrát ve zdařilém zpracování 

Vlastimila Hozdy, byla 
opravdovým zážitkem pro 
malé diváky.

 Děkujeme vám, milí 
divadelníci, že jste nám 
dovolili prožít tak krásnou 
Noc s Andersenem a jeho 
Malou mořskou vílou.

Za děti ZŠ Plavy knihovnice.

A. Lišková



Tanvaldský zpravodaj    5

Tanvaldský zpravodaj / květen 2016 Informace

Názory zastupitelů 
/zveřejněné dle tiskového zákona/

Houkání sirén, evakuace, 
zranění na sportovní 

škole v Tanvaldě
 Toto vše a ještě řadu dalších 
modelových situací zorganizovali a 
uskutečnili ve čtvrtek 
31. března učitelé v rámci společného 
projektového dne. Všichni žáci naší 
školy byli rozděleni do týmů. Každé 
družstvo tvořili zástupci první až 
deváté třídy a společně se podíleli na 
plnění různorodých aktivit na téma 
bezpečnost.
 Kupříkladu takové protržení přehrady 
na Bílé Desné, které se odehrálo 
přesně před 100 lety? A mnoho 
dalších živelných pohrom a katastrof. 
Jak bychom se asi zachovali? Víme, 
co bychom v danou chvíli udělali? 
Odpovědi na tyto otázky žáci odtajnili 
v křížovkách, za pomoci interaktivních 
tabulí a názorných videí. 
 Výbuch, zamoření radioaktivními či 
chemickými látkami. Zazní siréna… 
žáci na sebe co nejrychleji oblékají 
igelitové pytlíky, pláštěnky, čepice, 
roušky.  Zabalí nejnutnější věci na 
přežití do evakuačního zavazadla a 
přesunují se do bezpečných prostor. 
Starší čtenáři možná s úsměvem 
zavzpomínají na někdejší branné dny 
či branné soboty, kdy museli běhat 
v plynové masce.
 Zvládají žáci dopravní situace? O 
tom se mohli přesvědčit na vlastní kůži 
jak svými teoretickými znalostmi, tak 
praktickými dovednostmi na jízdním 
kole na improvizovaném dopravním 
hřišti. Občas se kolo zatoulalo mimo 
komunikaci, na přechodu pro chodce 
porazilo chodce. Ve skutečném 

silničním provozu by to jen tak bez 
následků a s humorem skončit 
nemuselo.
 A z toho důvodu si žáci na dalších 
stanovištích vyzkoušeli, zda dokážou 
zachránit kamaráda, poskytnout 
mu první pomoc, ošetřit odřeninu, 
zlomeninu, vytočit správné telefonní 
číslo na záchranáře. Děti se pokusily 
sestavit tzv. „kostlivce“, byli nuceni se 
zamyslet nad anatomií lidského těla, 
uložení kostí, svalů, dalších orgánů 
ležících v útrobách lidského těla..
 V současné době velmi aktuální 
téma šikany, kyberšikany? Víme, 
jak předejít, jak reagovat? Vše na 
toto téma bylo objasněno na jednom 
z dalších stanovišť.
 Žáci si během společného dne 
měli možnost vyzkoušet řadu aktivit, 
nenásilnou formou se dozvědět spoustu 
důležitých informací, vyzkoušet pestrou 
škálu nových dovedností. Byli nuceni 
fungovat společně v rámci různorodé 
skupiny tak, aby zadaný úkol splnili co 
nejlépe.
 My učitelé hodnotíme tento den velmi 
kladně, myslíme si, že byl přínosný 
zejména pro žáky, ale samozřejmě i 
pro nás. Měli jsme možnost poznat děti 
i z trochu jiného úhlu pohledu, udělat si 
obrázek o tom, jak by mohli fungovat, 
když by, nedej bože, k takové krizové 
situaci došlo. 
 Letošní společný den na široké 
téma „Bezpečnost“ je za námi a už teď 
můžeme přemýšlet a těšit se, jaké že 
téma zvolíme na příští školní rok. Zdeněk Svěrák osmdesátníkem

 Zdeněk Svěrák oslavil neuvěřitelnou 
osmdesátku. Právě on a s ním i všichni 
ostatní Cimrmanovci nesmrtelným 
způsobem proslavili Tanvald v celé 
republice, a jsou tak s naším městem 
spjati doslova pupeční šňůrou. 
Co tak popřát tomuto křepkému 
osmdesátníkovi, tvůrci, který nás už 
desítky let provází svými filmy, jež 
nikdy nezapadnou prachem?

Milý	pane	Zdeňku	Svěráku,
dovolte	 mi,	 abych	 Vám	 za	 sebe	 i	 za	
redakci	 Tanvaldského	 zpravodaje	
k	 Vašemu	 kulatému	 a	 požehnanému	
výročí	popřál	všechno	nejlepší,	hlavně	
zdraví,	 lásku	 a	 trochu	 toho	 štěstíčka,	
abyste	 nám	 co	 nejdéle	 vydržel,	 nám	
čtenářům	 i	 divákům,	 kteří	 Vás	 máme	
rádi	a	těšíme	se,	že	uvidíme	Vás	i	Vaše	
filmy	 v	 co	 nejhojnějším	 počtu.	 Tím	
pádem	Vám	samozřejmě	přeji	 i	hodně	
sil	a	 invence,	neboť	zcela	neskromně,	
ale	 zároveň	 i	 nesobecky	 se	 těším	 na	
další	 filmy,	 jejichž	 scénář	 napíše	 pan	
Svěrák	 starší	 a	 zrežíruje	 pan	 Svěrák	
mladší.	 Je	 nám	 toho	 třeba	 v	 době	
přihlouplých	 seriálů	 více	 nežli	 praseti	
podrbání.

 P.S.	Možná	si	vzpomenete,	jak	jsme	
se	 před	 několika	 lety	 bavili	 o	 tom,	 že	
v	 Tanvaldu	 chybí	 náměstí.	 Tak	 na	
tom	 se	 už	 začíná	 pozvolna	 pracovat.	

Je	 to	 však	 teprve	 tak	 trošku	 sci-fi,	 ve	
stadiu	 architektonických	 úvah,	 takže	
to	bude	nějakou	chvíli	ještě	trvat,	nežli	
do	krásy	vyroste	 to	Vámi	před	mnoha	
lety	proklamované	náměstí	v	Tanvaldu.	
Proto	 nám	 musíte	 vydržet	 hodně	 a	
hodně	 dlouho.	 Neboť	 kdo	 jiný	 by	měl	
jménem	 Járy	 Cimrmana	 otevřít	 nové	
náměstí,	 nežli	 Zdeněk	 Svěrák?!	 Tak	
jak	 to	 říkal	 pan	 Brukner,	 alespoň	 do	
devadesátky,	 ale	 já	 jdu	 ještě	 dál,	 já	
bych	se	ani	té	stovky	nebál,	protože	Vy	
na	to	máte.	Můžeme	o	tom	diskutovat,	
můžeme	 s	 tím	 dokonce	 i	 nesouhlasit,	
ovšem	 to	 je	 tak	 to	 jediné,	 co	 se	 proti	
tomu	dá	dělat.
	 Tak	hodně	zdraví,	těšíme	se	na	Vás	
opět	v	Tanvaldě.

Václav Hošek

Jana Tůmová

Setkání s ministrem
 V pondělí 4. 4. 2016 navštívil město Tanvald ministr životního prostředí pan 
Richard Brabec s doprovodem. Setkání se zúčastnili představitelé Tanvaldu 
a okolních obcí stejně jako zástupci CHKO Jizerské hory  a Agentury ochrany 
přírody ČR.
 Hlavní pozornost byla zaměřena na situaci kolem projektu geotermální 
elektrárny v srdci Tanvaldu a na podporu turistického ruchu v regionu.
 Pan ministr sdělil, že osobně považuje vznik elektrárny ev. teplárny v prostředí 
Tanvaldu jako ekonomický nesmysl a je otázkou, kdo by chtěl takový projekt 
financovat. Každý projekt typu HDR (Hot Dry Rock), který by měl být ve městě 
aplikován, je svým způsobem unikátní a nelze dopředu odhadnout jeho úspěšnost. 
Ta je však v celosvětovém měřítku velice nízká, a proto je elektráren tohoto typu 
jako šafránu. V Čechách se s tímto projektem potýkají již mnoho let Litoměřice. 
Ve vlastním zájmu investovaly do stavby z městské pokladny zhruba 70 mil. Kč, 
které lze dnes považovat za utopené. Nový záměr, který dnes má v Litoměřicích 
podporu, je zaměřen pouze na nový pokusný vrt, který má ukázat skladbu podloží 
a přinést výzkumné poznatky bez předpokládaného praktického významu pro 
město. Jak pan ministr naznačil, hlavním uchazečem o povolení podobných 
projektů jsou vrtné společnosti, které si po schválení realizace vrtů, bez ohledu na 
výsledek, odnášejí tučný zisk.  
 V další části prezentoval zajímavým způsobem pan Ivan Indráček z Desné 
představu o projektech, které by pomohly celé oblasti podpořit turistický ruch a 
možnosti sportovního vyžití. Jedná se o propojení Špičáku s okolními obcemi 
Tanvaldem, Desnou a Smržovkou lanovkami a sjezdovými tratěmi. Na ty by 
navazovaly běžecké tratě a cyklostezky vedoucí kolem přehrady Souš. Vše je 
sice běh na dlouhou trať, ale pokud bude zejména s. p. Povodí Labe této studii 
nakloněn, není to věc nereálná. Jaroslav Mikš

Podle	§	4a	zákona	46/2000	Sb.	tiskového	zákona	je	vydavatel	
periodického	tisku	územního	samosprávného	celku	povinen	poskytovat	

objektivní	a	vyvážené	informace	o	územním	samosprávném	celku	
a	poskytnout	přiměřený	prostor	pro	uveřejnění	sdělení,	které	

vyjadřuje	názory	členů	zastupitelstva	územního	samosprávného	
celku,	týkající	se	tohoto	územního	samosprávného	celku.

 Články v této rubrice nejsou stanoviskem městského úřadu ani vedení 
města Tanvaldu. Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři.
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 16. 03. 2016

*RM na základě vydaného a zveřejněného zá-
měru rozhodla  přenechat:
- pozemkovou parcelu č. 373/2              
(trvalý travní porost)  o výměře      487 m2
- část pozemkové parcely č. 375/104     
(ostatní plocha)          o výměře     8497 m2
- pozemkovou parcelu č. 375/156          
(trvalý travní porost)  o výměře    2773 m2
- část pozemkové parcely č. 361/1         
(trvalý travní porost)  o výměře    9540 m2
- část pozemkové parcely č. 361/8         
(trvalý travní porost)  o výměře    3218 m2
- část pozemkové parcely č. 361/9         
(trvalý travní porost)  o výměře      622 m2
- pozemkovou parcelu č. 409/2              
(orná půda)                o výměře  10826 m2
- pozemkovou parcelu č. 421/3              
(trvalý travní porost)  o výměře    4646 m2
- pozemkovou parcelu č. 422/5               
(trvalý travní porost)  o výměře   7627 m2
- pozemkovou parcelu č. 427/3               
(zahrada)                   o výměře  1473 m2
- pozemkovou parcelu č. 437/13             
(trvalý travní porost)  o výměře   6880 m2
- pozemkovou parcelu č. 495/1               
(trvalý travní porost)  o výměře   4310 m2
- část pozemkové parcely č. 589/1          
(trvalý travní porost)   o výměře  10450 m2
- pozemkovou parcelu č. 632/1               
(trvalý travní porost)  o výměře   4472 m2
- pozemkovou parcelu č. 632/3               
(ostatní plocha)          o výměře    596 m2
- pozemkovou parcelu č. 669/3               
(trvalý travní porost)  o výměře    5992 m2
- pozemkovou parcelu č. 729/7               
(trvalý travní porost)  o výměře    2045 m2
vše v katastrálním území Tanvald panu Ber-
kovi jako zemědělský pacht na dobu neurčitou  
s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou za pachtov-
né ve výši 2.534 Kč/rok.
*RM na základě vydaného a zveřejněného zá-
měru rozhodla přenechat:
- pozemkovou parcelu č. 395/2    (tr-
valý travní porost) o výměře 26393 m2
- pozemkovou parcelu č. 395/26  (tr-
valý travní porost) o výměře   3020 m2
- pozemkovou parcelu č. 399/6    (tr-
valý travní porost) o výměře   3866 m2
- pozemkovou parcelu č. 409/5    
(orná půda)                o výměře   2997 m2
- pozemkovou parcelu č. 409/15  (tr-
valý travní porost) o výměře   8042 m2
- pozemkovou parcelu č. 409/25  
(orná půda)                o výměře   2673 m2
- pozemkovou parcelu č. 422/1    (tr-
valý travní porost) o výměře   3873 m2
v katastrálním území Tanvald panu Vlacho-
vi jako zemědělský pacht na dobu neurčitou  
s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou za pachtov-
né ve výši 10.173 Kč/rok.
*RM na základě vydaného a zveřejněného zá-
měru rozhodla přenechat část pozemkové par-
cely č. 851 (trvalý travní porost) o výměře 574 m2 
a část pozemkové parcely č. 255 (trvalý travní 
porost)  o výměře 1962 m2 v katastrálním území 
Šumburk nad Desnou panu Divíškovi jako ze-
mědělský pacht na dobu neurčitou s dvanácti-
měsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši  
507 Kč/rok.
*RM:
1/  souhlasí s ukončením nájemním 
smlouvy o pronájmu nebytových prostor 
v objektu čp. 350, Krkonošská ulice, Ta-
nvald uzavřené s MUDr. Václavem Jan-
kovským ze dne 26. 06. 1995 dohodou  
ke dni 30. 04. 2016;
2/ vydává záměr na pronájem nebytových pro-
stor v objektu čp. 350, Krkonošská ulice, Tan-
vald společnosti RTG JNK s.r.o., se sídlem Kr-
konošská 350, Tanvald od 01. 05. 2016.
*RM souhlasí se stavbou dočasného otevřené-
ho přístřešku pro osobní automobil na části po-
zemkové parcely  č. 478/1 (trvalý travní porost) 
o výměře 15 m2  v katastrálním území Šumburk 
nad Desnou, kterou má v pronájmu pan Ma-
chačný.
*RM rozhodla:
1/ zrušit své usnesení č. 31/3/2016 ze dne 10. 
02. 2016, kterým vydala záměr na prodej částí 
pozemkové parcely č. 46/2 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Tanvald;
2/ vydat záměr na prodej částí pozemkové par-
cely č. 46/2 (ostatní plocha) o celkové výměře 
1397 m2 v katastrálním území Tanvald podle 
předloženého návrhu geometrického plánu č. 
1643-68/2016 následovně:

a) části o výměře  249 m2  označené 
jako pozemková parcela č. 46/7  manželům  Er-
benovým;
b) části o výměře  244 m2  označené 
jako pozemková parcela č. 46/8  manželům 
Frankovým;
c) části o výměře 252 m2 označené 
jako pozemková parcela č. 46/5 manželům Ti-
cháčkovým;
d) části o výměře 390 m2  označené 
jako pozemková parcela č. 46/6  manželům  Za-
vadelovým;
e) části o výměře  175 m2 označené 
jako pozemková parcela č. 46/4  - všeobecný 
záměr 
f)  prodej části o výměře 87 m2 ozna-
čené jako pozemková parcela č. 46/2  (přístu-
pová cesta k pozemkům) do podílového spo-
luvlastnictví manželům Erbenovým, manželům 
Frankovým, manželům Ticháčkovým, manže-
lům Zavadelovým,  vlastníkovi  části   pozemko-
vé  parcely označené jako č. 46/4 o výměře  175 
m2,  a  to každému ideální 1/5.
*RM rozhodla zahájit práce na výběru zhotovi-
tele projektu „Revitalizace městského stadionu 
Výšina-Tanvald“ v souladu se zákonem o zadá-
vání veřejných zakázek, schválit uzavření Pří-
kazní smlouvy mezi městem Tanvald a společ-
ností Compet Consult s.r.o. se sídlem Štětkova 
1638/18,     147 00 Praha 4 – Nusle dle před-
loženého návrhu a provést rozpočtové opatření 
č. 12/2016:
VÝDAJE  
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem        
Hřiště - celkem
„Revitalizace městského stadionu Výšina-Tan-
vald“                115.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                      
-115.000 Kč
*RM rozhodla schválit rekonstrukci vodovodní 
přípojky v budově Mateřské školy, Radniční 540 
Tanvald a realizaci etážového topení a ohřev 
vody v bytové jednotce v téže budově a provést 
rozpočtové opatření č. 10/2016:
VÝDAJE  
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem        
 Radniční 540 – bytová jednotka         
147.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                      
-147.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
11/2016 spočívající v navýšení prostředků na 
provedení změny č. 1 Územního plánu města 
Tanvald o částku, která nebyla fakturována v 
roce 2015, kdy byla kryta rozpočtem:
VÝDAJE
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ – celkem                                                                 
+ 24.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA   
- 24.000 Kč
*RM na základě vydaného a zveřejněného zá-
měru rozhodla pronajmout část pozemkové 
parcely č. 328/66 (ostatní plocha) o výměře 16 
m2 v katastrálním území Tanvald manželům 
Hronovým za účelem umístění dočasné stavby 
dřevěného přístřešku pro osobní automobil na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za 
nájemné ve výši 9,00 Kč/m2/rok.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene – služebnosti ve pro-
spěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se síd-
lem Teplická 874/8, Děčín podle předloženého 
návrhu Smlouvy o Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služeb-
nosti  a  smlouvy o právu  provést  stavbu č. 
IV-12-4014179/VB/01 JN – Tanvald, Žďár p.č. 
1508/3, rNN, kNN, vNN.
*RM:
1/ rozhodla souhlasit s pokácením1 ks jasanu, 
1 ks jírovce, 1 ks břízy, 4 ks javorů nacháze-
jících se v parku pod kostelem na Šumburku 
nad Desnou, na pozemkové parcele č. 484/1 
v katastrálním území Šumburk nad Desnou, 
dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV 
s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku;
2/ rozhodla podat žádost o dotaci Krajskému 
úřadu Libereckého kraje - odboru životního pro-
středí a zemědělství v rámci programu „Podpo-
ra ochrany přírody a krajiny“ na akci „Revitaliza-
ce parku pod kostelem Tanvald – Šumburk nad 
Desnou“ s tím, že dotace na projekt činí 50 % 
z celkových nákladů projektu;

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 30. 03. 2016  

3/ rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
13/2016 spočívající v uvolnění finančních pro-
středků na financování a předfinancování akce 
„Revitalizace parku pod kostelem Tanvald – 
Šumburk nad Desnou“
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Veřejná zeleň a vzhled města – celkem
provozní výdaje    
+ 135.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA    
 -  135.000 Kč
*RM:
1) schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu města Tanvald v roce 2016 na čin-
nost takto:  
Oblastní charita Most, c.o.   
25.000 Kč     
MOST K NADĚJI, z.s.       
25.000 Kč 
Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, 
p.o.     
25.000 Kč
Železniční společnost Tanvald, o.p.s.  
30.000 Kč
Občanské sdružení D.R.A.K., z.s.   
25.000 Kč
2) schvaluje poskytnutí investiční dotace z roz-
počtu města Tanvald v roce 2016 Tělocvičné 
jednotě Sokol Český Šumburk na výměnu oken 
v budově sokolovny 30.000 Kč;
3) schvaluje uzavření příslušných veřejnopráv-
ních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu měs-
ta Tanvald dle předložených návrhů č. 32/2016 
– č. 37/2016;
4/ schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 
10.000 Kč panu Potockému na nákup materiálu 
na opravu plotu zahrádkářské kolonie;    
5) v souvislosti s poskytnutím dotací a darů 
z rozpočtu města Tanvald v roce 2016 rozhodla 
provést
rozpočtové opatření č. 15/2016:
VÝDAJE  
Dotace, příspěvky a dary - celkem   
dotace nerozdělené                                                                           
- 170.000 Kč
dotace Oblastní charitě Most, c.o.   
25.000 Kč     
dotace MOST K NADĚJI, z.s.       
25.000 Kč 
dotace Základní škole Tanvald, Údolí Kamenice 
238, p.o.   25.000 Kč
dotace Železniční společnosti Tanvald, o.p.s.  
30.000 Kč
dotace Občanskému sdružení D.R.A.K., z.s.  
 25.000 Kč          
investiční dotace Tělocvičné jednotě Sokol Čes-
ký Šumburk                                 30.000 Kč
finanční dar panu V. Potockému                                                                             
10.000 Kč
6) doporučuje zastupitelstvu města  poskytnout  
na základě podaných žádostí neinvestiční dota-
ce z rozpočtu města Tanvald v roce 2016 na ná-
sledující činnost žadatele Gymnázium, Tanvald, 
Školní 305, p.o.: 
Provoz školního bazénu v budově gymnázia  
800.000 Kč
Na krajem nepokryté výdaje na provozní činnost 
budovy gymnázia   
100.000 Kč
Na zajištění oslav 60. výročí založení školy    
110.000 Kč s tím, že poskytnutá dotace nepře-
sáhne ½ nákladů akce.
7) doporučuje  zastupitelstvu města  schválit  
uzavření příslušných veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Tanvald 
příspěvkové organizaci Gymnázium, Tanvald, 
Školní 305, p.o. dle předložených návrhů:
8) doporučuje zastupitelstvu města schválit roz-
počtové opatření:
VÝDAJE
Dotace, příspěvky a dary - celkem  
dotace nerozdělené   
- 1.010.000 Kč
dotace Gymnáziu Tanvald   
1.010.000 Kč

*RM rozhodla schválit uzavření Smlouvy na 
dotační management – analýzu dotačních pří-
ležitostí a uzavření Smlouvy na dotační ma-
nagement  –  podání žádosti o dotaci mezi 
městem Tanvald a Ing. Luďkem Suchomelem, 
MBA se sídlem Sportovní 78, 468 51 Smržovka 
dle předložených návrhů a provést rozpočtové 
opatření č. 14/2016:
VÝDAJE  
VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem        
Činnost místní správy - celkem                                                                 
+ 121.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                            
-121.000 Kč
*RM rozhodla souhlasit s pokácením 3 ks ja-
vorů a 1 ks smrk nacházejících se v areálu  
mateřské školy čp. 579, ul. U Školky, Tanvald, 
na pozemkové parcele č. 375/46 v katastrálním 
území Tanvald, dle předloženého návrhu odbo-
ru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude použito 
pro potřeby města nebo prodáno dle platného 
ceníku. 
*RM rozhodla souhlasit s pokácením 1 ks smr-
ku nacházejícího se u křižovatky ul. Radniční 
a ul. Pod Špičákem, na pozemkové parcele č. 
375/104 v katastrálním území Tanvald, dle před-
loženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že 
dřevo bude použito pro potřeby města nebo pro-
dáno dle platného ceníku. 
*RM doporučuje zastupitelstvu města vydat 
obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje 
Obecně závazná vyhláška města Tanvaldu o 
stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemo-
vitosti pro místní části města Tanvaldu.
*RM rozhodla souhlasit s vyřazením autobu-
sové čekárny, inventární číslo 462119/13, po-
stavené na části pozemkové parcely č. 520/1 
v katastrálním území Šumburk nad Desnou z 
evidence majetku její demolicí.
*RM vydává Statut soutěže HAF – Humor 
v amatérském filmu 2016 dle předloženého ná-
vrhu.  
*RM:
1/bere na vědomí zprávu o provedené inventa-
rizaci majetku a závazků města Tanvald k 31. 
12. 2015;
2/projednala návrh na vzdání se práva k pohle-
dávkám, který je přílohou inventarizační zprávy 
za rok 2015 a rozhodla vzdát se práva k pohle-
dávkám uvedeným v příloze č. 3 inventarizační 
zprávy za rok 2015.
*RM rozhodla okamžitě vypovědět „Smlou-
vu o shromažďování plakátů“ uzavřenou dne  
01. 09. 2008 s firmou Rengl s.r.o.
*RM bere na vědomí Zprávu MP Tanvald za rok 
2015 a Plán práce Městské policie Tanvald 
na rok 2016.
*RM bere na vědomí oznámení ředitelky DDM 
Tanvald o ukončení činnosti zájmových útvarů 
DDM Tanvald ke dni 01. 06. 2016 z důvodu re-
konstrukce budovy čp. 336 ul. Protifašistických 
bojovníků, Tanvald, část Šumburk nad Desnou.
*RM rozhodla podpořit tyto sociální služby v za-
řazení do Základní sítě sociálních služeb Libe-
reckého kraje působících v ORP Tanvald:
1/  FOKUS – podpora samostatného bydlení
                       sociálně aktivizační služba pro 
seniory a osoby zdravotně postižené
cílová skupina – osoby s chronickým duševním 
onemocněním
2/ LIRA - sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi
cílová skupina – děti s poruchou autistického 
spektra
3/ D.R.A.K. - sociálně aktivizační služba pro ro-
diny s dětmi
                     - osoby s kombinovaným postižením 
a osoby zdravotně postižené
                    - odborné sociální poradenství
cílová skupina - osoby s kombinovaným posti-
žením a osoby zdravotně postižené, 
                           rodiny s dětmi
*RM souhlasí se změnou užívání pronajatých 
prostor v objektu U Školky 579, Tanvald spol-
kem D.R.A.K., se sídlem Oblačná 450, Liberec 
dle předloženého návrhu.

Pokračování na straně 7.

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

*RM rozhodla zrušit část usnesení č. 54/4/2016 
ze dne 02. 03. 2016 týkající se poskytnutí nein-
vestiční dotace z rozpočtu města pro 2. ZO ČZS 
Tanvald ve výši 6.000 Kč, uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy a provedení s tím souvi-
sejícího rozpočtového opatření č. 9/2016.
*RM vydává záměr na prodej pozemkové par-

cely č. 307/36 (zahrada) o výměře 1548 m2  
v katastrálním území Tanvald panu Hejdukovi 
a paní Zimové do podílového spoluvlastnictví, 
každému ideální polovinu.
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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!)

Hana Šebková
Stanislav Koldovský

Jaroslav Šmíd
Stanislav Bachtík

Karel Urbánek
Stanislava Bartůňková
Miloslava Pavuková

Irena Vedralová
Jan Bulva

Pavel Vojtěch
Jana Prašivková

Jaroslava Trakalová
Eva Lubichová

Helena Němečková
Jana Přibylová

František Schier
Marie Syřišťová
Olga Horváthová

Pokračování ze strany 6.
*RM vydává záměr na pronájem části pozemko-
vé parcely č. 259/10 (ostatní plocha) o výměře 
1 m2 v katastrálním území Tanvald  společnosti 
RENGL, s.r.o., se sídlem Zákopnická 354/11, 
Liberec – Ruprechtice za účelem umístění pla-
kátovací plochy.
*RM na základě vydaného a zveřejněného 
záměru rozhodla pronajmout část pozemkové 
parcely č. 167/1 (ostatní plocha) o výměře 51 
m2 v katastrálním území Tanvald panu Petru 
Borovskému za účelem umístění stavby pro-
dejního stánku s měsíční výpovědní lhůtou na 
dobu určitou do 30. 06. 2017 za nájemné ve 
výši 300 Kč/m2/rok.  
*RM na základě vydaného a zveřejněného zá-
měru rozhodla pronajmout:
1/  část pozemkové parcely č. 322/4 (zahrada) 
o výměře 516 m2 v katastrálním území Tanvald  
paní Dohelské a panu Klímovi za účelem zří-
zení zahrádky na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 6,00 Kč/
m2/rok;
2/  část pozemkové parcely č. 322/4 (zahrada) 
o výměře 291 m2 v katastrálním území Tanvald  
paní Dohelské a panu Klímovi za účelem sekání 
trávy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou za nájemné ve výši 0,40 Kč/m2/rok.
*RM schvaluje v souladu s ustanoveními vy-
hlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých vybra-
ných účetních jednotek, v platném znění, roční 
účetní závěrku za rok 2015:
1) Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, pří-
spěvková organizace
2) Základní školy Tanvald, Sportovní 576, pří-
spěvková organizace
3) Masarykovy základní školy a Obchodní aka-
demie Tanvald, Školní 416, příspěvková orga-
nizace
4) Domu dětí a mládeže Tanvald, Protifašistic-
kých bojovníků 336, příspěvková organizace
5) Základní umělecké školy Tanvald, Nemocnič-
ní 339, příspěvková organizace
a rozhodla: 
1/ schválit příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Tanvald, U Školky 579 hospodářský vý-
sledek ve výši 40.246,05 Kč a jeho příděl v plné 
výši do rezervního fondu organizace; 
2/ schválit příspěvkové organizaci Masarykova 
ZŠ a OA Tanvald, Školní 416 hospodářský vý-
sledek ve výši 209.417,11 a jeho rozdělení do 
fondů organizace takto:
rezervní fond             
 49.417,11 Kč
fond odměn    
160.000,00 Kč
3/ schválit příspěvkové organizaci Základní 
škola Tanvald, Sportovní 576 hospodářský vý-
sledek ve výši 55.241,26 a jeho rozdělení do 
fondů organizace takto:
rezervní fond             
11.051,26 Kč
fond odměn    
44.190,00 Kč
4/ schválit příspěvkové organizaci Dům dětí a 
mládeže Tanvald, Protifašistických bojovníků 
336 hospodářský výsledek ve výši 71,88 Kč a 
jeho příděl v plné výši do rezervního fondu or-
ganizace; 
5/ schválit příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Tanvald, Nemocniční 339 hos-
podářský výsledek ve výši 10.936,85 Kč a jeho 
příděl v plné výši do rezervního fondu organi-
zace. 
*RM na základě požadavku Sboru dobrovol-
ných hasičů Tanvald, Šumburk nad Desnou 
na obnovu dopravního automobilu rozhodla 
doporučit zastupitelstvu města uvolnit z výsled-
ku hospodaření z minulých let 700.000 Kč na 
pořízení nového automobilu a 250.000 Kč na 
speciální úpravu a vybavení tohoto automobilu 
pro potřeby hasičů, celkem 950.000 Kč a dopo-
ručuje schválit rozpočtové opatření:
Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku - cel-
kem
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
pořízení nového užitkového automobilu se spe-
ciální úpravou         
950.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z hospodářského výsledku minulých let 
950.000 Kč
*RM na základě potřeb střediska technických 
služeb MěÚ při údržbě travnatých ploch roz-
hodla doporučit zastupitelstvu města uvolnit 
z výsledku hospodaření z minulých let částku 
502.000 Kč na pořízení profesionálního ma-

lotraktoru s technickým vybavením na sekání 
trávy a doporučuje schválit rozpočtové opatření:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Veřejná zeleň a vzhled města - celkem 
travní traktůrek - sekačka                  
- 90.000 Kč
pořízení profesionálního malotraktoru                 
592.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z hospodářského výsledku minulých let 
502.000 Kč
*RM rozhodla souhlasit s pokácením 10 ks thují 
nacházejících se u objektu č.p. 543, ul. Radnič-
ní, Tanvald, na pozemkové parcele č. 328/85 
v katastrálním území Tanvald, dle předložené-
ho návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo 
bude použito pro potřeby města nebo prodáno 
dle platného ceníku. 
*RM rozhodla souhlasit s pokácením 1 ks bo-
rovice a 1 ks thuje nacházejících se na travna-
té ploše v ul. Okružní, Tanvald na pozemkové 
parcele č. 328/1 v katastrálním území Tanvald, 
dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV 
s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku. 
*RM rozhodla souhlasit s pokácením 2 ks lípy 
nacházejících se za parkovištěm pro osobní 
automobily u místní komunikace v ul. Popelnic-
ká, Tanvald, část Šumburk nad Desnou, na po-
zemkové parcele č. 13/1 v katastrálním území 
Šumburk nad Desnou, dle předloženého návrhu 
odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude použi-
to pro potřeby města nebo prodáno dle platného 
ceníku. 
*RM projednala návrh ředitelky Mateřské ško-
ly Tanvald, U Školky 579 na omezení provozu 
mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2016 
bez připomínek.
*RM doporučuje zastupitelstvu města vydat 
Pravidla pro poskytování příspěvku na odkana-
lizování nemovitostí pro rok 2016.  
*RM bere na vědomí zprávu týkající se plánu 
oprav místních komunikací v roce 2016 předlo-
ženou odborem rozvoje a KV.
*RM projednala žádost Úřadu práce ČR, Kraj-
ské 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 kon-
krétní osobu užívající za účelem bydlení uby-
tovací zařízení a rozhodla vydat nesouhlasné 
vyjádření. 
*RM:
1/ bere na vědomí žádost paní Mileny Tomešo-
vé o uvolnění z funkce ředitelky Mateřské školy 
Tanvald, U Školky 579, příspěvková organiza-
ce, ke dni 30. 06. 2016;
2/ v  souladu s ustanovením § 166 odst. 2 záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a  jiném  vzdělává-
ní  (školský zákon) a v  souladu  s ustanovením  
§ 3  vyhlášky   MŠMT  ČR  č. 54/2005 Sb., o  
náležitostech  konkurzního  řízení a  konkurz-
ních  komisích  vyhlašuje  konkurz  na  obsa-
zení pozice ředitele/ředitelky  Mateřské školy 
Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace 
dle předloženého návrhu;
3/ v  souladu s ustanovením § 1 odst. 1 a § 2 
odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o 
náležitostech konkurzního řízení a konkurz-
ních komisích jmenuje konkurzní komisi pro 
konkurzní řízení na obsazení pozice ředitele/
ředitelky Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, 
příspěvková organizace ve složení:
Předseda: Mgr. Antonín Bělonožník
Členové: RNDr. Jaroslav Týl
   pí Jiřina Pecháčková
   p. Richard Seidel
               Mgr. Eva Martinková 
               Mgr. Jana Kolínská                
*RM rozhodla nepovolit  provedení stav-
by kanalizační přípojky pro objekt č.p. 425,  
ul. Žákova, Tanvald na pozemkových parcelách 
č. 1996 a 1966/1 obě v katastrálním území Tan-
vald, které jsou ve vlastnictví města.
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dne 20. 04. 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. Schválení účetní závěrky za rok 2015
6. Schválení závěrečného účtu za rok 2015

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

7. Majetkoprávní záležitosti 
8. Schválení půjček z Fondu na zlepšení úrovně 
bydlení
9. Schválení Pravidel pro poskytování příspěv-
ku na odkanalizování nemovitostí pro rok 2016
10. Žádosti Gymnázia Tanvald o dotace
11. Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, 
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška 

města Tanvaldu o stanovení koeficientu pro vý-
počet daně z nemovitostí pro místní části města 
Tanvaldu
12. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o regu-
laci provozování loterií
a jiných podobných her na území města Tanvald
13. Náměty, připomínky, diskuze
14. Závěr

Senior klub 
Tanvald Vás zve 

na besedu

Anna Jozífková oslavila 26. 3. devadesáté páté narozeniny. K tomuto významnému jubileu jí přišlo poblahopřát vedení města 
v čele se starostou Vladimírem Vyhnálkem. Tímto se ke gratulantům přidává i redakce Tanvaldského zpravodaje!

Foto: A. Bělonožník.                                                                                     -haj-

Okénko do minulosti Tanvaldska
zajímavé vyprávění Miroslava 
Duška doplněné o dobové 
fotografie Tanvaldska

Místo konání: Dům pro seniory 
Šumburk nad Desnou 593, 

Tanvald, - společenská místnost
Datum konání:

17. 5. 2016 v 15:00 hod.
Srdečně zveme

Změna cenového 
ujednání

 Vedení  společnosti  Teplárenství  
Tanvald s.r.o. se rozhodlo , po rozboru  
výsledků  hospodaření za I. čtvrtletí  
2016  valnou hromadou, snížit  cenu  
za dodávku tepelné energie  pro 
lokalitu Tanvald - Výšina a Šumburk z 
500,- Kč  za 1 GJ na 480,- Kč za 1 GJ, 
s účinností  od 01.04. 2016 .
 K uvedeným  cenám za jednotku 
tepelné energie bude připočtena DPH 
dle platných předpisů. Martin Vávra
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Kultura, informace

Mateřské a dětské centrum Maják
Květnové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz
20. - 21. 5. –  24 HODIN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ aneb „můžeme 
být pospolu“
- otevřeno 20. 5. od 16:00 hod. do 21. 5. 16:00 hod.
- pestrý program se všemi běžnými aktivitami centra
- soutěž o nejlepší majáckou pochoutku (přinese každá rodina)
- přijďte kdykoliv, na začátku, v průběhu, ke konci (průběžné příchody)
- kdo bude přespávat, čeká ho večerní stezka odvahy (spacák s sebou)
CESTA LESEM POHÁDEK - 5. června v areálu autokempu 
– hledáme DOBROVOLNÍKY - hlaste se na tel. 734 754 654
PORODNÍ VEČÍREK -  s certifikovanou dulou Ditou Pousteckou
- každý 2. pátek v měsíci od 17:30 hod.
- cca 50 min. film s porodní tématikou + debata  cca 1 hod.
- rady ohledně porodu, porodního plánu, šestinedělí, kojení, doporučení pro 
zdravý a bezpečný porod
- individuální konzultace je možné dohodnout na místě
- zájemci, hlaste se nejpozději den předem na telefon či e-mail MDC Maják. 
Děkujeme.
MAXÍK - stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní 
docházkou (Akreditováno MŠMT ČR – č.j. 32 809/2010-25-778)- co by Vaše 
dítě mělo zvládat při vstupu do školy:
- grafomotorické dovednosti (uvolnění ruky, správný úchop tužky)
- rozvoj sluchového vnímání – rozlišování hlásek, slabik, slov
- rozvoj zrakového vnímání – rozlišení barev, tvarů, rozdíly
- předčíselné představy
- rozvoj poznávacích funkcí – paměť, pozornost 
- rozšiřování slovní zásoby
- přesné instrukce, materiály a zácvik rodiče pro práci s dítětem doma
- Kontakt:  Mgr. Lenka Kořínková, speciální pedagog, tel. 602/411462, len-
kakor@seznam.cz 
- Cena individuálního kurzu je 1.000,- Kč/dítě, sociálně slabé rodiny evidova-
né v hm.nouzi zdarma.
termíny letošních letních PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ V MAJÁKU:
18. 7. - 22. 7. Šikovné ruce
25. 7. - 29. 7. Malý přírodovědec
1. 8. - 5. 8. Týden plný kouzel
8. 8. - 12. 8. Malý technik
15. 8. - 19. 8. Kulinářský týden
Vhodné pro děti ve věku 4-10 let. Základní program je od 7:30 do 15:30 hod., 
možnost rozšířeného hlídání 6:00 – 17:00 hod. 
Protože stále probíhají dotační řízení na tyto prázdninové programy, nemůže-
me ještě zveřejnit cenu.
Upřesnění budou na webu centra a v dalších číslech měsíčníku.
Upozorňujeme, že týdny 18. – 22. 7. (Šikovné ruce) a 1. – 5. 8. (Týden 
plný kouzel) jsou již obsazené!

Dále nabízíme 
upozorňujeme na program „Baby klub“ – každý pátek 9:00 – 12:00 hod., 
určeno pro maminky a kojence, sdílení vzájemných zkušeností,
volejte 774 825 085
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 prohlá-
šení, kde rodiče uvedou všechny případné zdravotní problémy např. aler-
gie. Pokud budete chtít děti hlídat delší dobu, musí sebou mít svačinu, pití 
popřípadě oběd. Podrobné podmínky pro hlídání dětí budou k dispozici přímo 
v MDC Maják nebo na e-mailu: mdc.majak@gmail.com. Tato služba se musí 
předem objednat přímo v MDC Maják nebo na tel: 774 825 085
nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel.: 774 825 085

DDM Ulita Tanvald
Akce v DDM Ulita v květnu:
Ve čtvrtek 5.5. od 16:30 proběhne v tanvaldském kině Jas Járy Cimrmana 
Akademie tanečních kroužků DDM pod vedením p. Veroniky Bělonohé a 
divadelní představení „ Vodnická pohádka“ našeho divadelního souboru 
Strčprstskrzkrk pod vedením p. Hany Votočkové.
Všechny vás srdečně zveme! Vstupné je dobrovolné.

V květnu uspořádáme akci pro mateřské školy a rodiče s dětmi „Putování 
jarní přírodou“. Termín bude upřesněn po domluvě s mateřskými školami a 
dle aktuálního počasí. Bližší informace na webu a Facebooku DDM.

Od května nebudou pracovat kroužky, které mají svou činnost v budově Domu 
dětí a mládeže, protože zde probíhá celková rekonstrukce vnitřních prostor. 
Kroužky scházející se mimo budovu ukončí činnost k 3.6.2016. Logopedie 
bude probíhat v ZŠ Horní Tanvald. Náhradní kancelář DDM bude v ZŠ Spor-
tovní na Výšině, kde si můžete vyzvedávat přihlášky na tábory. 
Veškeré informace obdržíte také na webu ddmtanvald.cz a na Facebooku 
DDM.

DDM vyhlašuje fotografickou soutěž „Tanvaldské vyhlídky“ viz plakátek.

Program příměstského tábora „Toulavé boty 2016“:

Pátek 1. 7. - rozhledna Špičák.Sraz v 8:30 u DDM, návrat ve 14:30 opět k 
DDM.
Projdeme si část Tanvaldského vyhlídkového okruhu, navštívíme rozhlednu a 
cestou zpět si opečeme buřty. Buřty a věci k opékání s sebou!
Cena: 100,-Kč.
Pondělí 4. 7. - lesní naučná stezka Kamila Rohana na Sychrově. Vlakem 
do Sychrova, zde projití naučné stezky okolo zámku a pěšky do Hodkovic 
n.M. na vlak.
Sraz v 7:35 na hlavním vlakovém nádraží v Tanvaldě, návrat v 16:04 tamtéž.
Cena: 150,-Kč.
Čtvrtek 7. 7. - hrad Grabštejn. Vlakem do Chotyně, odtud na prohlídku hradu 
a pěšky do Bílého Kostela na vlak. Sraz v 7:45 na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě, 
návrat v 15:55 tamtéž.
Cena: 220,-Kč.
Pátek 8. 7. - Tanvaldský vyhlídkový okruh. Sraz v 8:30 u DDM, návrat 
kolem 14:30 k DDM. Projdeme část Tanv. okruhu Svárov- Šulíkova skála – 
Světlá - lesopark u rozhledny Maják a zpět k DDM.
Cena: 100,-Kč.
Pondělí 11. 7. - Protržená přehrada. Autobusem do Desné Souš, odtud 
pěšky k  přehradě, od jejíhož protržení uplyne letos 100 let. Dále pěšky do 
Tanvaldu. Sraz v 8:45 na autobusovém terminálu ( u vlak. nádraží) 
v Tanvaldě, návrat kolem 15:00 k DDM.
Cena: 120,-Kč.
Úterý 12. 7. - zámek Frýdlant. Sraz v 8:15 na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě, 
návrat v 15:55 tamtéž.  Prohlídka zámku.
Cena. 220,-Kč.
Středa 13. 7. - Vysoké nad Jizerou. Autobusem do Vysokého n.J., zde ná-
vštěva Krkonošského muzea a cukrárny, pěšky zpět do Tanvaldu. Sraz v 9:05 
na autobusovém nádraží Tanvald-centrum, návrat k DDM kolem 16:00.
Cena: 120,-Kč.
Čtvrtek 14. 7. - Oldřichov v Hájích. Vlakem do Oldřichova, zde návštěva 
ekocentra Střevlík a naučné včelí stezky. Sraz v 8:15 na hl. vlak. nádraží v 
Tanvaldě, návrat v 15:25 tamtéž.
Cena: 150,-Kč.

Na každý výlet je třeba mít vhodnou turistickou obuv ( ne sandály!!! ), 
pláštěnku nebo deštník ( NUTNÉ!!! ), svačinu, dostatek pití, kartičku ZP 

nebo její kopii a kapesné dle uvážení. 
 Změna programu vzhledem k počasí a změnám v jízdním řádu vyhrazena.
Přihlášky přijímáme pouze s platbou v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě 

( tel.č.  778 158 035, 036, 037)
nejpozději do 24. 6. 2016.

Milé děti, vážení rodiče,
děkujeme Vám za přízeň a důvěru, kterou nám každý rok projevujete.
Jak jste jistě postřehli, od poloviny února probíhá rekonstrukce v prostorách 
bývalého Zverimexu a pomalu, ale jistě se přesouvá do celé budovy.
Nepochybujeme o tom, že se rekonstrukce povede a bude ukončena do za-
čátku nového školního roku. Z tohoto důvodu jsme nuceni ukončit činnost 
kroužků, které probíhají v budově DDM, již k 1. květnu 2016. Věříme, že 
tento náš krok pochopíte. Děkujeme.
Plánované květnové a červnové akce proběhnou podle plánu, ale připravovat 
je budeme v náhradních prostorách, které nám poskytla ZŠ Sportovní na Výši-
ně v budově Eurestu, ve školní družině
Sledujte naše www.stránky a facebook.
Platby na letní tábory můžete posílat na bankovní účet
č: 19- 5949150227/0100, jako variabilní symbol uveďte, prosím, rodné čís-
lo dítěte. Pokud tuto možnost nemáte, můžete platit hotově v našich  náhrad-
ních prostorách v budově Eurestu.
Po dobu rekonstrukce nebude fungovat pevná linka.
Kontakty:
Helena Beranová tel.: 778 158 035, e-mail: ddmtnv@iol.cz
Dana Humlová  tel.: 778 158 036, email: humlova.tanvald@gmail.com
Libuše Kadeřábková  tel.: 778 158 037, 
e-mail: kaderabkova.ddmtanvald@gmail.com
Lucie Jakouběová tel.: 778 158 034, email: lus.j@seznam.cz
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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

Městská knihovna Tanvald

Městská kulturní kancelář Tanvald

Ohlédnutí za Nocí s Andersenem
 Z 1. na 2. dubna 2016 u nás nocovalo 12 dětí. Celý večer byl za-
svěcen pohádkám H. Ch. Andersena. Hned na začátku večera do knihovny 
zavítal pan Andersen osobně v podání našeho pomocníka Martina Hejduka, 
aby povyprávěl o svém životě. Na naši žádost s námi zůstal po celý večer a 
noc. A pak už se soutěžilo. Nejprve si děti vyrobily mořské pytlíčky, do kterých 
si ukládaly perly za splněné úkoly. Soutěže byly na motivy pohádek dánského 
pohádkáře. Vyvrcholením byla návštěva kina ve večerních hodinách, kde děti 
shlédly pohádku Malá mořská víla( od jejíž napsání uplynulo 180 let) v podání 
ochotnického divadelního souboru E. F. Burian Tanvald. Po představení se děti 
osobně setkaly s herci na jevišti, prohlédly si jejich šatny a vyzkoušely si práci 
divadelního technika. Na závěr je čekala stezka odvahy, děti s blikotajícími svě-
télky procházely setmělým kinem a na konci na ně číhala mořská čarodějnice a 
víly se záludnými otázkami. Kdo se pozorně díval na pohádku a správně odpo-
věděl, dostal dárek přímo z perly, kdo ne... nebojte přežily všechny. Po návratu 
do knihovny jsme si navzájem četli z přinesených knížek a poslouchali půlnoční 
pohádku Ošklivé káčátko z rádia Junior. V půl jedné už celá knihovna chrupala.
 Ráno děti posnídaly buchty od maminek a ve zbytku času hrály spo-
lečenské hry, které naše knihovna  půjčuje. Krom dárku si děti odnášely ještě 
společnou fotografii s ochotníky. 
 Chtěli bychom poděkovat ochotníkům z divadelního souboru E. F. 
Burian Tanvald, kteří svůj volný večer věnovali dětem, maminkám za výborné 
buchty ke snídani, Martinu Hejdukovi za pomoc při soutěžích, panu Kozákovi 
za sušenky pro naše děti a v neposlední řadě také vedení města Tanvaldu za 
finanční příspěvek na konání celé akce.
 Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii na našich interneto-
vých stránkách https://www.tanvald.cz/kulturaasport/mestskaknihovnatanvald/
fotogalerie.html  nebo ve vstupní části knihovny na nástěnce.
Výstavní sálek  11. 4. – 5. 5. 2016
„Naši školu máme rádi, děti ze školy na Horním Tanvaldě se představují“ 
- výstava
„ Kam na výlet či dovolenou ...“ – výstavka knižních titulů z našeho fondu ve 
vstupní části knihovny.
 V měsíci dubnu jsme u nás přivítali děti z mateřských škol z Tanvaldu 
na jejich, pro mnohé první, návštěvě knihovny. Zde si hravou formou vyhledaly 
knížky, povídali jsme si o zásadách správného chování ke knihám a v knihovně 
vůbec a zbyl čas i na soutěž a samostatné listování v knihách.
 Žáci ze 4. – 8. tříd Masarykovy ZŠ Zásada se na různých vzděláva-
cích besedách, které probíhaly po celý duben, seznámili např. s Karlem IV. a 
jeho dobou, s ilustrátorkou Helenou Zmatlíkovou, se spisovatelkou Marií Kubá-
tovou a s hlavními představiteli NO.
 Fotografie z těchto besed si můžete prohlédnout ve fotogalerii na 
našich internetových stránkách https://www.tanvald.cz/kulturaasport/mest-
skaknihovnatanvald/fotogalerie.html.

květen 2016

Městská kulturní kancelář - kulturní akce v květnu 2016 :
3. 5.  ÚT  19 hod  Kino Jas Járy Cimrmana
Travesti skupiny Screamers a Techtle Mechtle v novém zábavném pořadu 
„Ženy za pultem“
Jaro už se pomalu blíží a společně s jarem přichází i zbrusu nový zábavný 
pořad travesti skupin Screamers a Techtle Mechtle, který pánové tentokrát 
nazvali ,,Ženy za pultem,,. Dvouhodinový pořad z prostředí samoobsluhy na-
bitý známými melodiemi a scénkami. Po spojení dvou předních travesti skupin 
a jejich úspěšných předchozích pořadech zájem o jejich vystoupení ještě více 
vzrostl. Těšit se na Vás budou prodavačky Dolores, Lili, Paula, Halina, Stacey, 
a to společně s vedoucím samoobsluhy Láďou. Dorazte si i Vy nakoupit ve sle-
vě to, co opravdu potřebujete a hlavně nikde jinde v obchodě nekoupíte - dvě 
hodiny smíchu a odreagování od starostí všedních dní! Vstupenky pouze do 
vyprodání zásob. Vstupné 270 Kč předprodej / 290 Kč na místě v den akce.
5. 5.  ČT  16,30 hod  Kino Jas Járy Cimrmana
Taneční akademie DDM Ulita Tanvald a divadelní představení
Vstupné: dobrovolné
6. 5.  PÁ  9,30 a 11 hod  Kino Jas Járy Cimrmana
O nešťastné lásce
Taneční představení ZUŠ Čelákovice na motivy Labutího jezera P. I. Čajkov-
ského. Vstupné: 20 Kč
8. 5  NE  14,30 hod  Kino Jas Járy Cimrmana
Michal je kvítko!
Dětské představení Michala Nesvadby. Velká zábava, soutěže, aktivní účast 
dětí. Tak se přijďte bavit s Michalem! Už nyní se na Vás moc těšíme! Předpro-
dej vstupenek již zahájen v městském infocentru v Tanvaldě.
Vstupné: 160, 180 Kč

9. 5.  PO  17 hod  Kino Jas Járy Cimrmana
„Maminkám“
Pořad ke Dni matek. Vystoupí děti ZŠ Plavy, mažoretky z Jablonce nad Nisou
a soubor scénického tance T. I. K. z Jilemnice.  
Vstupné: dobrovolné

17. 5.  ÚT  19 hod  Kino Jas Járy Cimrmana  
Šou, dva, tři...
Nový zábavný pořad plný legrace, scének, vtipů a písniček. Jeho protagonisty 
jsou: imitátor a bavič Petr MARTINÁK a písničkářka Simona KLÍMOVÁ. Simo-
na Vám zahraje a zazpívá a po jejím boku v podání Petra uslyšíte hlasy např. 
Miloše ZEMANA, Václava KLAUSE, Vlasty BURIANA, Josefa KEMRA, Zdeň-
ka SRSTKY nebo Felixe HOLZMANNA a dalších. Legendární postava Felixe 
HOLZMANNA zde odhalí totožnost své ženy KLOTYLDY, která byla dlouhá léta 
tajena veřejnosti, stejně jako manželka inspektora Colomba.
Vstupné: 160 Kč

24. 5.  ÚT  19 hod  Kino Jas Járy Cimrmana  
Tomáš Pfeiffer: Koncert společná věc
Koncert na vodnářský zvon. Unikátní parabolická projekce.
Předprodej vstupenek již zahájen v městském infocentru v Tanvaldě.
Vstupné: 100, 130 Kč

Koncerty ZUŠ Tanvald budou ve dnech 19. a 26. 5. v kině vždy od 17 hod
Vstupné: dobrovolné

Připravujeme na červen:

11. 6.  SO  19 hod  Posel z Liptákova
Představení Divadla Járy Cimrmana z Prahy. Předprodej vstupenek od 4. 
5. pouze v pokladně kina vždy 1 hodinu před každým filmovým představením.
Vstupné: 380 Kč
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OP  2016 - VOLEJBAL
- KATEGORIE ŽACTVO + DOROST

OP 2016 
ŽACTVO + DOROST

21. 2. B. 20. 3. B 9. 4. CELKEM POŘADÍ

SOKOL MALÁ SKÁLA 1 7 1 7 2 20 1.
TJ SEMILY 2 6 2 6 1 19 2.

JISKRA TANVALD "A " 3 5 3 5 4 14 3.
SMRŽOVKA 6 2 4 4 3 11 4.

ZŠ ROVENSKO 4 4 5 3 6 9 5.
RYCHNOV 5 3 7 1 5 7 6.

JISKRA TANVALD "B " 7 1 6 2 7 4 7.

 Pro letošní ročník OP ve volejbale 
se podařilo dát dohromady 7 družstev 
žactva a dorostu, bez rozlišení – dívky, 
chlapci nebo smíšené. Družstva 
z Jablonecka doplnilo spřátelené 
Rovensko. Odehráli jsme celkem tři 
turnaje. Po sečtení bodů za jednotlivé 
turnaje se vítězem stal Sokol Malá 
Skála, na druhém místě TJ Semily (obě 
družstva smíšená s převahou chlapců) 
a na třetím Jiskra Tanvald „A“ (dívčí 
družstvo s jedním chlapcem). Pochvala 

patří čtvrté Smržovce, která se stále 
zlepšuje. Tanvaldské „B“ družstvo 
tvořila většina začátečníků a konečné 
letošní  sedmé místo příští rok jistě 
vylepšíme. Trenérky  Kačka Fikarová 
a Ivana Műllerová ( a doufejme, že i 
hráčky a hráči) se těší na příští sezónu.
 Příští týden nás ještě čeká poslední 
turnaj v minivolejbale trojek v Turnově, 
26. dubna hrajeme OF ZŠ dívčích druž-
stev v Jablonci  a  5.května pořádáme 
KF ZŠ  v kategorii dívek i chlapců.

Po několika letech opět vítězství domácích 
a v okresním turnaji 2. místo děvčat ze 

„Sportovky“

Ivana Műllerová

 Na palubovce místní sportovní 
haly se v úterý 5. 4. utkaly přespolní 
základní školy v turnaji kat. open ve 
vybíjené. Naši borci z I. stupně ve slo-
žení Šimon Janata, David Pešta, Vítek 
Šulc, Kristián Lorenc, Kuba Franek, 
Honza Brunclík, Dominik Brei, Aleš 
Král, Petr Duštíra, Tomáš Pavlíček, 
Ondra Balatka a benjamínek Michal 
Quirsfeld vzorně reprezentovali ZŠ 
Sportovní. V konkurenci škol z Velkých 
Hamrů, Desné, Zásady a Železného 
Brodu zvítězili domácí bez jediné 
prohry a tím se jim otevřela brána na 
postup do okresního turnaje, který se 
konal v jablonecké městské sportovní 
hale 14. 4. Současně se okresního tur-

naje zúčastnilo i družstvo děvčat, které 
postupovalo bez kvalifikace rovnou do 
Jablonce. Ve složení Lucka Tůmová, 
Natka Dubská, Eliška Kasperová, Míša 
Maturová, Anička Brunclíková, Sarah 
Vokálová, Zuzka Štejfová, Martina 
Harcubová, Lucka Nepimachová, 
Kája Vokálová, Vendulka Viktorová 
a Vendulka Lukešová zůstaly holky 
o 2 životy za vítěznou ZŠ Mozartova 
Jablonec nad Nisou. Jen o vlásek jim 
tím pádem unikl postup do krajského 
turnaje. Chlapci obsadili v okrese 
krásné 3. místo. Všem děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy, výborné 
výsledky a přejeme jim spoustu dalších 
sportovních úspěchů.

Jana Tůmová

Zemřela Krystyna
Rataj Černá

 Akademický malíř Václav Pokorný, 
který patřil k jejím přátelům, ji nazýval 
„českou reprezentantkou polské řezby“. 
Narodila se totiž v Polsku, většinu 
svého života však prožila v Tanvaldu. 
A zde také vytvořila své obsáhlé dílo, 
čítající desítky dřevěných plastik, soch 
i loutek, ale hliněné plastiky a stovky 
kreseb. Tanvaldská řezbářka a výtvar-
nice paní Krystyna Rataj Černá odešla 
náhle z tohoto světa v sobotu 27. února 
2016.

 Stromy, stromy a zase stromy byly 
jejími celoživotními průvodci i múzami. 
S kořeny prorůstajícími do skal a 
balvanů, s holými olámanými větvemi, 
jindy pnoucí se k nebi. V záhybech 
kořenů a větví skryté postavy i tváře. 
Kolik výrazu i citu je v těch neživých 
postavách, kolik radosti, bolesti, 
touhy i vášně je i v těch nejmenších 
miniaturách. 
 Život se stal jejím věčným tématem. 
Sochy a plastiky Krystyny Rataj Černé 
mají jak náboženský, tak mystický i 
světský charakter. Například socha 
Flora – bohyně přírody, České vánoce, 
Pokora, Melancholie, Pohlazení dět-
ství, ale také Kristus, Madona s dítětem 
i skřítkové z Jizerských hor, ke kterým 
sepsala příběhy.
 Inspirace k ní přicházela nocí i 
dnem. Vlastní fantazie, hudba, litera-
tura. Unesena knihou Karla Poláčka 
Bylo nás pět vytvořila pozoruhodnou 
sérii dvanácti postav z tohoto díla. Tyto 
dřevořezby jsou nyní uloženy v Muzeu 
podorlických písařů v Rychnově nad 
Kněžnou. V litoměřické galerii se 
nachází soubor pěti reliéfů na téma 
Svárovská stávka. 

 Její díla jsou čitelná, nepotřebují 
odborný výklad. Vždy tvořila v důvěr-
ném rozhovoru a souznění se dřevem. 
V sochách, postavách i plastikách 
je krása i vznešenost, humor, láska, 
zkrátka oslava života; někdy však i 
bolest a hluboký smutek. 

 Vyřezávala i oblékala také velké 
marionety s pohyblivou hlavou i kon-
četinami. Největší kolekci jejích loutek 
a soch je možné spatřit v galerii ve 
Slaném. Ve chvílích odpočinku vyrá-
běla ze dřeva bytové doplňky.
 Přestože nebyla nikdy registrovanou 
výtvarnicí, má za sebou řadu samostat-
ných i společných výstav. Je zastou-
pena v muzeích a také v domácích 
sbírkách po celém světě. Mnoho svých 
děl prodala za symbolickou cenu nebo 
rozdala pro potěšení svým kamarádům 
a známým.
 Její houževnaté ruce vyřezaly přes 
tisíc děl, a to v relativně krátkém období 
dvaceti let. Až jednoho dne ji dřevo 
fyzicky a psychicky přemohlo. Byla 
tak vyčerpaná, že musela řezbářství 
zanechat.
 Po krátkém období práce s hlínou 
začala malovat a hlavně kreslit. U sebe 
vždy nosila papír a tužku. Při vycház-
kách se svým psem Matějem si vše 
zaznamenávala. Básničky, povídky, 
poznámky a kresby. 

 Malovala tužkou, měkkou i tvrdou, 
stínování vytvářela vatičkou. A znovu 
stromy, větve, skály a v nich postavy. 
Ponořila se do práce celou svou duší. 
Někdy dokázala v jednom dni nakreslit 
i několik obrázků. Pilovala tak svou 
techniku, která dokázala postihnout i 
ty největší detaily. Po několika letech 
začala znovu vystavovat. Obrázky se 
zvětšovaly na kopírce. Své práce nazý-
vala xerografikou.
 Před koncem života ji zdravotní 
stav uzavřel do jejího skromného bytu. 
Otvírala jen důvěrným známým. Místo 
kusu papíru na stole sešit. Jakýsi deník. 
A v něm jednoduchou linkou načrtnuty 
tváře známé i neznámé, básničky 
smutné i veselé. Jakési loučení s tímto 
světem osobnosti, snad pro někoho 
podivínky, avšak zcela jistě ženy, jež 
obohatila náš svět – Krystyny Rataj 
Černé.

Jan Blaschke

Pramen	–	časopis	Véčko	VI/2007
Pozn.:	Město	Tanvald	připravuje	místo	
pro	 stálou	 expozici	 vybraných	 děl	
Krystyny	Rataj	Černé.
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LIBEREC NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

2.590,-7.490,- 21.590,-
Stolní gril KINGSTONE EASY 32 
během 3 minut připraven ke grilování, bez jisker z hořícího uhlí, 
snadná údržba i transport, různé barvy, rozměr ø 35 x v 24,5 cm,  
grilovací plocha ø 32 cm

Plynový gril KINGSTONE Rock 455 
4 regulovatelné hořáky, široký prosklený poklop, 2 grilovací plochy, 
boční hořák, masivní konstrukce, rozměr cca 152 x 65 x 132 cm 

Souprava ratanového balkonového nábytku Olivia 
souprava obsahuje: 2x křeslo, 1x stolek (100 x 60 cm), moderní 
design, kvalitní hliníková konstrukce, výplet odolný a stálobarevný 
PE-ratan, barva šedá 

Designová markýza 
bílý rám konstrukce, materiál: polyester 280 g/ m2, s vodo-odpudivým 
efektem, včetně adaptéru pro stropní a nástěnnou montáž 
3,5 x 2,5 m   8.690,-        4 x 2,5 m   9.490,-        5 x 3 m   13.490,-

 včetně motoru  
 a dálkového ovládání

vodo-odpudivý efekt

3.490,-
Písková filtrace Speed Clean ECO 30 
pro objem bazénu do 20 m3, výkon 3,8 m3/ hod., 
12 kg pískové náplně, 3-cestný ventil, manometr, 
připojení ø 32/ 38 mm

Tato nabídka platí od 1. 5. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 5. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

www.bauhaus.cz

5.890,-
Bazénový set NEW SPLASHER 
s robustní ocelovou stěnou (cca 0,25 mm), vnitřní část bazénu z PVC fólie odolné proti  
nepříznivým povětrnostním vlivům (cca 0,25 mm)

 Kompletní set = bazén  
 + schůdky + závěsná   
 kartušová filtrace

 rozměr: 
 ø 350 x v 90 cm 

LIBEREC, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 tel.: 489 204 111-2 • Po – Pá 700 – 2100 hod., So – Ne 800 – 2100 hod.
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RYCHLÁ PŮJČKA

pracujeme pro více věřitelů

 Volejte 775 527 771

VYŘÍZENÍ do 10 minut
REGISTRY neřešíme

Pro naší prodejnu v Tanvaldu hledáme nové kolegy

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO
POKLADNÍ, PRODAVAČ

MÁTE ZÁJEM?
KONTAKTUJTE NÁS!

358 prodejen v ČR – přidejte se k nám do týmu!

•  motivující finanční ohodnocení
•  1 týden dovolené navíc (5 týdnů)
•  multisport karta
•  stravenky

Zákazník a jeho 
spokojenost je náš cíl!
Pracujte s námi  
na těchto hodnotách!

Penny Market je součástí úspěšné mezinárodní 
společnosti REWE GROUP.

Tel.: 284 096 165
nabor@penny.cz
www.penny.cz


