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V pondělí 14. března 2016
proběhnou pravidelné
prodejní trhy na
centrálním parkovišti.

K lednu patří Ples města Tanvaldu

,,Den ZDRAVÍ“
Dne 9. 3. 2016 od 10,00 – 14,00
hod. se v Nemocnici Tanvald,
s.r.o., v prostorách diabetologické
ambulance uskuteční pro veřejnost
„DEN ZDRAVÍ“.
Zájemcům bude změřen tlak
a hladina cukru v krvi. V případě
zjištění nepříznivých hodnot může být
zájemce objednán k odbornému lékaři.
-red-

Za nákupy
do Polska
V první polovině roku se uskuteční
tři zájezdy do Jelení Hory a to v termínech 24. 3., 21. 4., 16. 6. a jeden
zájezd do Kudowy Zdroje 19. 5. Cena
zájezdu do Jelení Hory je 110 Kč a do
Kudowy Zdroje 200 Kč. Je nutné mít
zaplaceno 3 dny před odjezdem.
Přihlašovat se můžete od středy 7.
března v Infocentru Tanvald.

TJ SOKOL ČESKÝ ŠUMBURK
Pořádá dne 12. března tradiční

SOKOLSKÝ BÁL

Plesová sezóna v Tanvaldě tradičně začala 30. ledna Plesem města
Tanvaldu ve Sportovní hale na Výšině.
K poslechu, ale hlavně k tanci zahrál
Orchestr Ladislava Bareše, který sklidil
velký úspěch, a na parketu se tančilo
kromě přestávek celý večer. Příjemným
přerušením bylo vystoupení žákyň

DDM Tanvald pod vedením Veroniky
Bělonohé. Dalším očekávaným přerušením a odpočinkem při tanci bylo
losování cen hlavní tomboly.
Nelze opomenout ani moderátora
večera, kterým byl Václav Hošek. Velké
poděkování také patří městu Tanvald
a sponzorům, bez kterých by se ples

nemohl uskutečnit.
DETOA Albrechtice s.r.o.
PNEUSERVIS – EKOTRANZ
SIZ s.r.o.
W+H velkoobchod s.r.o. Tanvald
Hansa-Textil s.r.o. Dolní Smržovka
Cukrárna LEDO
Hotel Grand Tanvald
Čajovna Strejčková Tanvald
Hotel Bon Tanvald
Pohřební služba M+M Tanvald
KAMÉLIE kavárna a salátový bar
KVĚTINÁŘSTVÍ Špicar Tanvald
KUBŮ - domácí potřeby a koberce
FOTOS Tanvald
Lékárna U AESCULAPA Tanvald
M. Josífek Zelinková - eR CLUB
PUTZTEUFEL s.r.o. Tanvald
TENEO 3000 s.r.o. Tanvald
Classic Outdoor s.r.o.
Nemocnice Tanvald s.r.o.
Kitl s.r.o. Jablonec nad Nisou
TEPLÁRENSTVÍ s.r.o. Tanvald
FEEL s.r.o. – elektroslužby p. Feix
Zdravá výživa Portam Tanvald
SK mobil Tanvald
.A.S.A. Liberec s.r.o.
TABYS s.r.o. Tanvald
Firma Prusík Tanvald
SCOLAREST s.r.o. Tanvald
ELSAP Princ Tanvald
SATO Tanvald s.r.o.
Prodejna M-tex Tanvald
Drogerie PYRAMID Tanvald
Řeznictví a uzenářství U Tomášů s.r.o.
Reality Viktora Tanvald
Fmm Europe, SE
Margitex Tanvald
Prima – prodejna potravin Desná
Nezbývá než se těšit na příští rok
a s ním na další Ples města Tanvaldu.
-haj-

První distribuce kompostérů přihlášeným zájemcům

Doprava tam i zpět zajištěna
Vstupenky na tlf. 720 188 301

Z obsahu čísla
str.
Změna v třídění plastů
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Divadelní soubor oslavil jubileum
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Program THJ
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Výběrové řízení na získání půjčky 10

V listopadu 2015 byli občané informováni o možnosti bezplatného zapůjčení kompostérů prostřednictvím
Městského úřadu Tanvald. Městský úřad má k dispozici prostřednictvím Mikroregionu Tanvaldsko 300 ks
o objemu 1050 l a 100 ks o objemu 2000 l těchto kompostérů. K dnešnímu dni bylo podáno 92 žádostí na
1050 l kompostéry a 65 žádostí na 2000 l kompostéry. Jelikož klimatické podmínky již dovolí distribuci těchto
kompostérů žadatelům, došlo z rozhodnutí vedení města k jejich výdeji. Výdej bude probíhat tak, že pracovnice
odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald bude postupně obvolávat žadatele na kontaktní telefony uvedené v žádosti
a na základě dohody budou Technické služby města Tanvaldu jednotlivým žadatelům kompostéry osobně
doručovat. Při jeho předání zároveň dojde k podpisu smlouvy o zápůjčce.
Jelikož Městský úřad Tanvald má k dispozici k zapůjčení ještě cca polovinu z celkového množství objednaných kompostérů pro Vás občany, můžete i nadále podávat žádosti o zapůjčení.
Žádost o bezplatné zapůjčení můžete vyplnit elektronicky na www.tanvald.cz.
Případně tento dokument po vyplnění odeslat poštou na adresu:
Městský úřad, Palackého 359, 468 41 Tanvald,
nebo přinést osobně do kanceláře č. 9 v přízemí budovy městského úřadu Palackého 359, nebo odevzdat
v Infocentru Tanvald.
-red-
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Těšte se na jubilejní ročník
Tanvaldského hudebního jara
V letošním roce nás čeká další
krásné jubileum, které v našem
městě oslavíme. Oním jubileem je
60 let mezinárodního festivalu vážné
hudby Tanvaldské hudební jaro
(THJ). Proto jsem se rozhodla udělat
nejprve rozhovor Libuší Vedralovou,
která je předsedkyní Festivalového
výboru THJ.

Musím opět sáhnout
do minulosti. Moji rodiče se na organizaci THJ podíleli od r. 1957. Já jsem
se k nim přidala v r. 1968, kdy byla
v Tanvaldě založena pobočka Hudební
mládeže. Nějakou dobu jsem dokonce
byla členkou celostátního výboru této
organizace. (Pro zajímavost dodávám,
že ji zde založil Ivan Medek, tehdejší

Libuše Vedralová při zahájení THJ.

Pravděpodobně Vás všichni znají,
ale přece jenom prozradíte nám
něco o sobě?
Myslím, že na mně není nic zajímavého. Již na základní škole mě bavily
cizí jazyky, a tak jsem v jejich studiu
pokračovala na Pedagogické fakultě
UK (aprobace čeština a francouzština).
Ve škole jsem působila i jako výchovná
poradkyně. Tato funkce mě dovedla
k dalšímu zájmu z mládí, a to k psychologii. Celý život mě však provází zájem
největší, což je láska ke všem druhům
umění, zejména k hudbě.
Jak dlouho se hudbě věnujete? A
máte nějaký oblíbený nástroj?
Pro odpověď na tuto otázku musím
sáhnout do hluboké minulosti. Kromě
toho, že se u nás doma zpívalo, jsem
se v 8 letech začala učit hrát na klavír
(mimochodem mojí první učitelkou byla
paní Věra Svárovská, maminka známého dirigenta Leoše Svárovského).
V té době mě rodiče brali s sebou na
koncerty začínajícího Tanvaldského
hudebního jara. Chodila jsem tam moc
ráda, zpočátku se mi líbila hlavně sváteční atmosféra, ale později jsem tam
chodila zejména za hudbou.
Co se týče upřednostňování jednoho nástroje před druhým, opravdu
si neumím vybrat. Žádný se druhému
nepodobá, každý má svou nezaměnitelnou barvu tónu, a když je ovládán
pravým mistrem, je posluchač okouzlen bez ohledu na to, který nástroj
právě zní.
Jste předsedkyní Festivalového
výboru Tanvaldského hudebního
jara. Můžete nám prozradit, jak jste
se k té funkci dostala?

Tanvaldský zpravodaj

2

ředitel České filharmonie, po emigraci
redaktor Rádia Svobodná Evropa a po
r. 1989 poradce prezidenta Havla).
Při koncertech jsme pomáhali tam,
kde bylo potřeba.
Zkrátka od té doby jsem se více či
méně na pořádání koncertů podílela.
Během 90. let jsem po generaci
svých rodičů převzala žezlo ve výboru
THJ a pak už to šlo samospádem.
Co tato práce obnáší?
Samozřejmě že se nezabývám THJ
celý rok. Je to práce nárazová, v určitých obdobích intenzivnější, v některých krátkých okamžicích i stresující.
S přípravou dalšího ročníku festivalu
musíme začít na podzim, kdy s Janem
Páleníčkem konzultuji jím navrženou
dramaturgii, do které samozřejmě
zakomponuje i naše přání.
Asi v listopadu obdržím návrh
dramaturgie i s rozpočtem, svolám
festivalový výbor a na základě jednání
sepíšu a rozešlu harmonogram činností s termíny a úkoly pro jednotlivé
členy.
Pak počkám, až Jan Páleníček se
svou manažerkou Ilonou Hronkovou
vyřídí smlouvy s umělci. Potom už je
možné dát tisknout letáčky a plakáty.
Já pak dodávám materiály naší
tiskové mluvčí, aby je uveřejnila v
Tanvaldském zpravodaji.
Kdo je dále ve festivalovém výboru?
MgA Jan Páleníček – ředitel festivalu a
hlavní dramaturg
Ing. Ilona Hronková - manažerka
Mgr. Vladimír Vyhnálek – starosta
Petr Polák – bývalý starosta
Mgr. Antonín Bělonožník - místostarosta
Bc. Petr Hampl – vedoucí Kulturní

Římskokatolické
bohoslužby
o Velikonocích 2016

kanceláře
Lenka Hájková – tisková mluvčí
Ing. Petr Tischer – významný sponzor
Jiří Lejsek – ředitel Základní umělecké
školy
Alena Staňková - asistentka
Helena Vrabcová - asistentka
Letos je jubilejní 60. ročník THJ.
Proč si myslíte, že v našem městě si
THJ udrželo svou tradici?
Ono je to vlastně velmi prosté. Bylo
štěstí, že se našlo v každém období
pár zapálených lidí a vstřícná radnice,
kteří se uměli domluvit, a ani v krizových dobách se své myšlenky nevzdali.
A pak nelze opomenout publikum, bez
kterého by to vskutku nešlo. Zlaté doby
THJ už pamatuje málokterý současný
návštěvník, snad navštěvují naše
koncerty děti, vnuci a pravnuci těch
prvních nadšených posluchačů.
V kritických 90. letech se THJ moc
nedařilo, dokonce hrozilo jeho zrušení.
Příčin bylo víc, ale nejzávažnější bylo,
že jsme neměli profesionálního dramaturga. Intenzivně jsem ho sháněla,
až se mi podařilo r. 2002 získat pana
Páleníčka a výsledek se během následujících let, jak je zřejmé, dostavil.
Já myslím, že po kritických 90.
letech, kdy lidé všeobecně nejevili
zájem o jakoukoliv kulturu, nastal s příchodem nového tisíciletí obrat, který
také k udržení tradice THJ pomohl.
Lidé mají čím dál větší potřebu jezdit
do divadel, chodit na koncerty, výstavy
apod. Potřebují zcela přirozeně vnímat
krásu jako takovou.
Já nelámu hůl nad nekulturním
českým národem ani nad zkaženou
mládeží. Není to pravda! Myslím, že
právě THJ je toho důkazem.
Byl za dobu, co v THJ působíte, koncert, který Vás jak v kladném, tak i
v záporném slova smyslu překvapil?
Myslím, že bych mohla o kladných
překvapeních mluvit v souvislosti
téměř se všemi interprety, kteří u nás
vystupovali.

Sobota 19. března
Obřady Květné neděle:
Josefův Důl v 17.00 hod.
Květná neděle 20. března
Průvod s ratolestmi a mše s Pašijemi:
Horní Tanvald 9.00
Albrechtice v Jizerských horách 11.00
Horní Maxov 15.00
Velké Hamry 16.30 Křížová
cesta 17.00 mše sv.
Zelený čtvrtek 24. března
Památka Večeře Páně:
Šumburk nad Desnou v 18.00 hod.
Velký pátek 25. března
Křížová cesta a obřady s Pašijemi
Velké Hamry 15.00
Šumburk nad Desnou17.00 hod.
Bílá sobota 26. března
Velikonoční vigilie
Šumburk nad Desnou od 20.00 hod.
Neděle velikonoční 27. března
Smržovka 9.00
Albrechtice 11.00
Horní Maxov 15.00
Velké Hamry 17.00
Pondělí velikonoční 28. března
Horní Tanvald 9.00
Josefův Důl 11.00
V pátek 22. dubna Koncert
Evy Henychové v kostele ve
Smržovce v 17.00 hod.
Dne 2. dubna přijme kněžské svěcení jáhen Vít Machek ze Smržovky v
římskokatolickém kostele Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou v
10 hodin z rukou litoměřického biskupa
Mons. Jana Baxanta.
Primiční mši sv. bude sloužit následující den, v neděli 3. dubna v kostele
sv. Františka v Šumburku nad Desnou
v 15.00 hod. odpoledne.

Gentlemen Singers jedni z úspěšných účinkujících při THJ.

Pokračování na straně 3.
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Pokračování ze strany 2.

Kvalitní a poctivý výkon jsem očekávala vždycky, a dokonce často
moje
očekávání
mnohonásobně
předčil. Pouze jednou se stalo, že se
očekávaný výkon od velmi známého
interpreta nedostavil a nebylo to jeho
indispozicí…
Čím byste nás nalákala na první
koncert?
Slovanské tance vznikly na jaře
r. 1878 na objednávku berlínského
nakladatele Fritze Simrocka, kterému Antonína Dvořáka doporučil
Johannes Brahms. Simrock dokonce
navrhl i název. Jednalo se o první
řadu Slovanských tanců psaných pro
čtyřruční klavír. Orchestrální podoba
vznikala téměř simultánně. Do několika
měsíců tři z nich zazněly v premiéře
v Praze. Druhá řada vyšla na podzim
téhož roku.
S trochou nadsázky platí, že
noty vydané Simrockem v Berlíně r.
1878 spustily lavinu rychle se šířící
Dvořákovy světové proslulosti.
V pátek 15. dubna od 19.00 hod.
máme jedinečnou příležitost si obě

řady Slovanských tanců vychutnat
v původní podobě psané pro čtyřruční
klavír ve špičkové interpretaci našeho
předního klavíristy Ivana Klánského a
jeho syna Lukáše.
A jak už se stalo hezkou tradicí,
od 18.30 proběhne vernisáž výstavy
výtvarných dětských prací, které vzešly
ze soutěže pořádané DDM Ulita pod
názvem „V říši paní Hudby“, doprovázená vystoupením žáků ZUŠ Tanvald.
Na závěr nám povězte, co přejete
THJ do budoucna.
THJ přeji, aby mělo stále více příznivců, aby nás umělci považovali za
příjemnou štaci, aby přinášelo posluchačům radost, hodnotné umělecké
prožitky i odpočinek, aby důstojně
reprezentovalo naše město a přispívalo ke kulturnosti nejen Tanvalďanů,
ale i obyvatel ze širokého okolí, aby se
stalo ostrůvkem pro ty, kteří se nechtějí
utopit v moři stále více propagovaného
nekulturního balastu.
Děkuji za rozhovor!

Lenka Hájková

„Tučňák“ zahájil masopust
kem nebo-li tučným
čtvrtkem, což je čtvrtek před masopustním
úterým. Tučný se mu
říká z jednoho prostého důvodu, v tento
den se dělají tradiční
zabijačky.
Věřím, že jste si asi
jediný den, kdy je to
dovoleno, zařádili a
teď budete dodržovat
půst.

Naše město je jedním z mála měst
a vesnic, kde se udržela tradice masopustního průvodu. Poté, co starosta
města předá klíč od pomyslných bran
města králi masopustu, vyráží maškary
na průvod městem, přičemž dělají
četné zastávky na občerstvení a doplnění zásob, jak to mu má správně být,
než začne čtyřicetidenní půst zakončení Velikonocemi.
Masopust začíná takzvaným tučňá-

Gymnázium a obchodní akademie
Tanvald informuje
Jak jsme již dříve informovali,
Gymnázium Tanvald se od 1. 9. 2016
mění na Gymnázium a obchodní akademii Tanvald.
S tím souvisí i změna v nabídce
oborů vzdělávání. A protože se blíží
doba, kdy budou muset žáci 9. a 5.
tříd ZŠ vyplnit a odevzdat přihlášky,
přinášíme vám tento přehled.
Gymnázium a obchodní akademie
Tanvald ve školním roce 2016/2017
přijímá ke studiu:
Nabídka pro žáky devátých tříd:
30 žáků do oboru 63-41-M/02 -

OBCHODNÍ AKADEMIE
14 žáků do oboru 79-41-K/81 – gymnázium – doplnění žáků do KVINTY
Nabídka pro žáky pátých tříd:
30 žáků do oboru 79-41-K/81
– gymnázium
Všichni uchazeči budou konat přijímací zkoušky stejně jako na všechny
ostatní „maturitní studijní obory“
v Libereckém kraji. Přijímací zkoušky
připravuje pro náš kraj společnost
SCIO a budou se konat ve dnech 18. a
19. dubna 2016.
František Brus

Ředitel školy

Žáci si volí budoucí povolání
Koncem listopadu 2015 chlapci
z II. stupně ZŠ Horní Tanvald jeli na
návštěvu do OU Hubálov. Zde je čekalo
velmi milé přijetí od vedení i vyučujících. Žáci si prohlédli areál celého
učiliště - učebny, autodílny, kovářské a
svářečské dílny, internát, tělocvičnu a
hlavně se seznámili s učebními obory –
Opravářské práce a Opravář zemědělských strojů. Velkým překvapením byla
možnost vyzkoušet si jízdu traktorem
s učitelem autoškoly.
V prosinci čekala chlapce i dívky
další exkurze. Navštívili SOŠ v Liberci.
Po prohlídce všech budov učiliště si
žáci mohli vyzkoušet jednoduchou

práci v kovářské dílně (učební obor
zámečnické práce a údržba) a ve
zdejším zahradnictví si sami vyrobili
malou vánoční dekoraci (učební obor
zahradnické a floristické práce).
V lednu v rámci volby povolání
navštívili žáci 8. a 9. ročníků se svými
třídními učitelkami Úřad práce. Zde
se žáci seznámili s aktuální nabídkou
pracovních pozic a potvrdili si důležitost dalšího vzdělávání po ukončení
základní školy. Beseda žáky zaujala, a
tak věříme, že si všichni zvolí správné
povolání na celý život.
Lenka Machová

Klub českých turistů v
Tanvaldě děkuje všem
příznivcům,
všem,
kteří mají rádi veselí, kteří se i za ne
příliš vydařeného počasí zúčastnili již
15. masopustního průvodu Tanvaldem.
Děkujeme sponzorům, Řeznictví a uzenářství U Tomášů, Tanvaldské pekárně
a Maškovu pekařství za chuťovky, bez
nichž by to nebylo ono. Děkujeme také
Městu Tanvald za tradiční finanční
příspěvek.
-haj-
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Krimi okénko

Městská policie: 725 095 123, 483 394 575
Policie ČR: 158
Po plese zaplesal
Peníze, doklady, mobilní telefon, to
vše již oželel návštěvník tanvaldského
plesu, když se vrátil na místo činu
do sportovní haly a své sako, jež tu
zapomněl, již nenašel. Ovšem ještě
dříve, než si stačil začít rvát vlasy, mu
vytrhla trn z paty úklidová firma, která
při gruntování sako nalezla a uložila
pod zámek. Jak se zdá, chmatáci na
plesy v Tanvaldu nechodí, což je dobře.
Nedávejte kabelky do košíku
Méně štěstí však měla starší paní,
která si při nákupu v marketu odložila
kabelku se všemi cennými věcmi i
doklady do košíku a v nestřežené chvíli
o všechno přišla. Znovu apelujeme na
všechny občany, nenechávejte svoje
věci ani na chvilku bez dozoru. To
platí i na parkovištích. Zloději krouží
okolo a někdy jim stačí vteřinka, dvě,
a jste okradeni. Nedávejte jim šanci. Je
otázkou, zda se policii po prostudování
kamerových záznamů podaří pachatele odhalit.
Příklady táhnou
Další čistotný zloděj se objevil
v Tanvaldu. Snad se inspiroval zlodějem se sprchovými gely, o němž jsme
psali v minulém čísle TZ, ale v každém
případě v marketu ukradl 8 šampónů a
utekl. Ještě než si stačil umýt hlavu, ho
však policisté identifikovali díky kamerám, a vzhledem k tomu, že dotyčný
výtečník toho má na triku víc, převzala
si ho kriminálka. Ukradené šampóny
ovšem musí vrátit. Ve vazbě dostane
šampón erární, méně voňavý.
Vraky se stěhují z tanvaldských
parkovišť
Jak jsme již avizovali v Tanvaldském

zpravodaji, městská policie se mimo
jiné zaměřuje na nepojízdná vozidla,
která ostatním řidičům trvale zabírají
místo na parkovištích. Na snímku
vidíme odtah vozidla, které jeho majitel nechal ležet delší dobu ladem a
nepohnuly s ním ani výzvy úřadu. Nyní
již bude pouze na něm, zda si vozidlo
za poplatek vyzvedne, nebo ho nechá
sešrotovat.

Den otevřených dveří ve
škole na Horním Tanvaldu
21. ledna se uskutečnil v ZŠ Údolí
Kamenice již osmý ročník Dne
otevřených dveří.
„Velkou radost nám udělala letošní
vysoká návštěvnost rodičů, babiček a
dědečků našich žáků“, uvedla učitelka
Ivana Horčičková. „ Potěšil nás i
zájem ze strany veřejných zastupitelů

přilehlých obcí a měst. Doufáme,
že se všem návštěvníkům líbila
připravená vystoupení našich žáků,
a že si užili s námi her, prezentací,
ale i občerstvení, které pro všechny
připravily
naše
šikovné
žačky.
Budeme se těšit zase příští rok.“
Lenka Machová

Nepojízdný vůz se pravděpodobně vydává na svou
poslední jízdu.

Kdo nám v Tanvaldě ničí zeleň?
Rozježděné okraje trávníků žalují na
necitelnost řidičů. Najdou se i tací, kteří
kvůli tomu, aby nemuseli couvat, projedou loukou a vůbec jim nevadí, že za
sebou nechávají trvalé koleje. Zejména
v zimním období je pak stav trávníků
v Tanvaldě tristní. Ruku na srdce, milí
řidiči, je to opravdu nezbytné takhle
se chovat vůči zeleni? To chcete mít
všude vyryté blátivé koleje? Nu, když
to nejde po dobrém, sáhnou strážníci
k pokutám. Na fotografii je jedno z přistižených vozidel.
-vho-

Stojí na trávníku a za stěračem už má lístek.

Veřejné projednání
Ve
velké
zasedací
místnosti
proběhlo dne 3. 02. 2016 veřejné
jednání o upraveném a posouzeném
Návrhu Změny č. 1 Územního plánu
Tanvald a vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území.
Hlavním cílem pořízení této změny
územního plánu je zejména prověřit,
navrhnout a dohodnout možnosti
dalšího rozvoje areálu Tanvaldský
Špičák, a to z hlediska rozšíření

stávajících sjezdových tratí a propojení
střediska s areály v Albrechticích v J.h.
a Desné.
Proces pořízení změny územního
plánu se již nachází v závěrečné fázi,
kde ještě po komplexním vyhodnocení
veřejného projednání a provedení
navazujících úkonů s tím spojených,
bude nakonec zastupitelstvu města
předložena Změna č. 1 ÚP Tanvald k
jejímu vydání.
-red-

Divadelní událost letošního
roku Masarykovy školy
O co jde, ptáte se? Divadelní
spolek složený z žáků osmičky se po
roce opět rozhodl postavit na prkna,
jež znamenají svět. Dlouho jsme
vybírali hru, která by nás oslovila a
seděla nám. Nakonec jsme se nechali
inspirovat krásným příběhem od
francouzského spisovatele Antoine de
Saint-Exupéryho, Malý princ. Náhoda
tomu chtěla a my jsme měli možnost
tuto hru poznat i jinak než přes literární
zpracování. Francouzští filmaři na konci
roku uvedli do kin animovanou verzi
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Malého prince. Proto jsme se rozhodli
nechat se inspirovat a společně jsme
zašli do tanvaldského kina Jas na film.
Moc se nám líbil a zkoušení nás začalo
bavit ještě více. Ponořili jsme se do
práce a zkoušíme na plné obrátky.
Až budeme mít pocit, že naše
snažení už nemůže být lepší, rádi vám
naše pojetí Malého prince představíme.
Když vše půjde podle plánu, na
přelomu dubna a května uvedeme naši
hru. Těšíme se na vás.
Vaši Osmáci a Mgr. Lenka Myslivcová
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Informace

Klokanův kufr
Že učení jde líp, když je zábavné
a názorné, ví každý. Vědí to i paní
učitelky na Horním Tanvaldě a tak na
konci loňského školního roku pořídily
dětem z peněz získaných z grantu na
kompenzační pomůcky „Klokanův kufr“.
Tento „kufr“ je plný pomůcek a úkolů,
které slouží k diagnostice a rozvoji
dětí ve všech důležitých oblastech: od
zrakového a sluchového vnímání, přes
motorické dovednosti, řeč, orientaci v
prostoru a čase, základní matematické
představy až po sebeobsluhu, sociální
dovednosti a hru. Úkoly včetně
pomůcek jsou v něm seřazeny podle
vývojových návazností a ukazují, jak
se dítě v jednotlivých oblastech rozvíjí.

Umožňuje tedy snadnou a přehlednou
orientaci v aktuálních dovednostech
dítěte i v jeho dlouhodobém vývoji.
„Klokanův“ se tento unikátní kufr
jmenuje proto, že při jeho pravidelném a
koncepčním používání dítě zanedlouho
udělá znatelný vývojový skok.
A protože dobrých pomůcek není
nikdy dost, budou moci děti od března
2016 používat další moderní pomůcky
(Logico Primo, logopedické hry, tablet,
bzučáky…), na které škola získala
finanční prostředky z rozvojového
programu
Podpora
logopedické
prevence v předškolním vzdělávání
2016.

Lenka Machová

Informace k autobusové
lince na sídliště
Objevují se dotazy, proč v jízdním
řádu linky 746 („sídlišťák“) nenavazují
autobusy častěji na vlaky u terminálu
v Tanvaldu. Důvody, proč jezdí „sídlišťák“ tak, jak jezdí, shrnuje zástupce
ředitele spol. KORID LK (koordinátor
veřejné dopravy v Libereckém kraji),
Ing. Otto Pospíšil:
Jízdní řád linky 746 je sestaven
tak, aby existovaly návaznosti buď od
vlaku, nebo od autobusu (a opačně)
– návaznosti jsou přednostně zaměřené pro relaci do/z Jablonce n.Nis. V
hodinovém intervalu jsou spoje vedeny
tak, aby navazovaly od autobusu z
Jablonce a k vlaku do Jablonce. Při
sestavování jízdního řádu v období
půlhodinového intervalu (odpolední
špička) je možné volit buď mezi návaznostmi od vlaku a k vlaku (prakticky
bez návazností od autobusu, resp. s
dlouhým čekáním), nebo od autobusu
a k autobusu (s dlouhými přestupními
dobami od/k vlaku). Při volbě mezi
jednou nebo druhou variantou je nutné
vzít do úvahy také fakt, že na přestupy
od a k autobusu jsou cestující dlouhodobě zvyklí, využívají je a navíc je

docházková vzdálenost od „autobusového nádraží centrum“ na sídliště delší
oproti cestě od železniční zastávky.
Proto v rámci jízdního řádu 2015/16
i po provedení větších změn na
železnici byly i nadále upřednostněny
návaznosti od autobusu. Neznamená
to však, že by návaznosti neexistovaly
vůbec. Společnost KORID LK se samozřejmě nebrání změně koncepce linky
746 dle požadavků města Tanvald. Je
ale třeba si uvědomit, že není možné
vyjít vstříc vždy všem požadavkům
cestujících.
Závěrem doplňujeme, že s platností
od 28. února je na základě připomínek
k lince jízdní řád upraven ve večerních
hodinách. Bude obnoven spoj cca v půl
osmé večer s návazností od autobusů
z Prahy (jeden přijíždí od Jablonce,
druhý od Turnova). Naopak spoj v osm
večer pojede cca o půl hodiny později
tak, aby navazoval na vlak od Liberce
a s delší přestupní dobou i na vlak od
Prahy a Železného Brodu. Spoj budou
moci lépe stihnout i ti, kdož pracují do
20 hodin.

Změna v třídění plastů
a PET láhví
Až doposud probíhalo v Tanvaldě
třídění plastů a PET láhví odděleně.
Žluté nádoby a kontejnery byly určeny
pouze pro sběr PET láhví a pro ostatní
plasty byl zaveden pytlový sběr (žluté
pytle). Po dohodě se svozovou firmou
FCC Liberec, dříve ASA Liberec (došlo
pouze ke změně obchodního jména
svozové firmy), dochází ve prospěch
občanů a v zájmu zjednodušení třídění
plastů včetně PET láhví ke změně.
Změna spočívá v tom, že s okamžitou
platností již není třeba třídit odděleně
plasty a PET láhve. V praxi to
znamená, že tanvaldské domácnosti
mohou třídit veškeré plasty včetně PET
láhví jak do žlutých nádob a kontejnerů
na veřejných stanovištích, tak i do
žlutých pytlů! Domácnosti, které si
zvykly na třídění plastů do pytlů,
mohou tyto nadále třídit do pytlů, ale
nyní již včetně PET láhví. Domácnosti,
které plasty z různých důvodů netřídily

(např. neměly možnost kam umístit
pytle), mohou nyní plasty a PET láhve
třídit, vhazovat do žlutých nádob a
kontejnerů na stanovištích pro tříděný
odpad, kterých je v Tanvaldě celkem
45. Co patří a nepatří do žlutých
nádob a kontejnerů a do žlutých pytlů
je uvedeno na přiloženém návodu.
Tyto návody jsou v současné době
nově vylepovány na žluté nádoby a
kontejnery ve městě.
Ve
svozu
tříděného
odpadu
z veřejných nádob a kontejnerů a
ve svozu pytlů nedochází k žádným
změnám.
Prosíme všechny občany, aby
do žlutých nádob a kontejnerů a
do žlutých pytlů na tříděný odpad
vhazovali skutečně pouze plasty a
PET láhve! Pomozme společně zlepšit
životní prostředí ve všech částech
města, buďme odpovědní.
Děkujeme za pochopení.
-MěÚ-

Fotografie z maturitního plesu
Oktávy Gymnázia Tanvald

-MěÚ-
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 27. 01. 2016
*RM vydává záměr na pronájem – pacht pozemkové parcely č. 899/15 (trvalý travní porost)
o výměře 1101 m2 a pozemkové parcely č.
899/19 (trvalý travní porost) o výměře 1491 m2,
vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou
a části pozemkové parcely č. 279/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 1300 m2 v katastrálním
území Tanvald za účelem provozování zemědělské činnosti.
*RM ruší své usnesení č. 362/23/2015 ze dne
02. 12. 2015 a vydává záměr na prodej části
pozemkové parcely č. 375/126 (ostatní plocha)
o výměře cca 18 m2 v katastrálním území Tanvald.
*RM vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 259/2 (ostatní plocha) o výměře
cca 150 m2 v katastrálním území Tanvald.
*RM vydává záměr na prodej pozemkové parcely č. 461/3 (ostatní plocha) o výměře 2310 m2
v katastrálním území Tanvald.
*RM:
1/ vydává záměr na prodej části pozemkové
parcely č. 748/1 (trvalý travní porost) o výměře
cca 680 m2 v katastrálním území Tanvald;
2/ vydává záměr na prodej části pozemkové
parcely č. 748/1 (trvalý travní porost) o výměře
cca 3678 m2 v katastrálním území Tanvald;
3/ doporučuje zastupitelstvu města výkup pozemkové parcely č. 578/4 (trvalý travní porost)
o výměře 2771 m2, pozemkové parcely č. 642/4
(ostatní plocha) o výměře 379 m2 a pozemkové parcely č. 642/5 (lesní pozemek) o výměře 881 m2, vše v katastrálním území Tanvald
za cenu dle znaleckého posudku.
*RM:
1/ rozhodla dle návrhu odboru rozvoje a KV zahájit přípravu revitalizace parku pod kostelem
na Šumburku a po vypsání příslušného dotačního titulu podat žádost o dotaci Krajskému úřadu
Libereckého kraje – odboru životního prostředí a zemědělství v rámci programu „Podpora
ochrany přírody a krajiny“;
2/ rozhodla provést rozpočtové opatření č. 1/2016
spočívající v uvolnění finančních prostředků
na
zpracování
projektové
dokumentace na revitalizaci parku pod kostelem
na
Šumburku
z
rozpočtové
rezervy:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Veřejná zeleň a vzhled města – celkem
Provozní výdaje
+ 15.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 15.000 Kč
*RM souhlasí s přijetím daru Základní školou
Tanvald, Sportovní 576, příspěvkovou organizací od Okresní hospodářské komory Liberec
v rámci realizace projektu „Partnerství škol

a zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti/
CZ.1.07/1.1.00/54.0073 dle přiložené darovací
smlouvy.
*RM
schvaluje
Smlouvu
o
spolupráci
při
pořádání
16.
ročníku
ankety
„O nejúspěšnějšího sportovce Jabloneckého okresu za rok 2015“ mezi městem Tanvald
a firmou VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. České Budějovice dle předloženého návrhu.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku
2016 do roku 2018 dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 2/2016 spočívající v uvolnění prostředků
na odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat
zdravotně postižené z rozpočtové rezervy:
Výdaje
Vnitřní správa - celkem
Činnost místní správy – celkem			
+ 141.758 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 141.758 Kč
*RM po projednání žádosti Spolku Lungta, se
sídlem Dlouhá 2, Praha 1 rozhodla, že se město
Tanvald k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ v roce 2016 nepřipojí.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Strategický plán rozvoje města Tanvald
na období 2016 – 2026.
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 17. 02. 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. Majetkoprávní záležitosti
6. Schválení příspěvků neziskovým organizacím na rok 2016
7. Informace o skutečných nákladech obce na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za poplatníka za rok 2015
8. Vyhodnocení činnosti a hospodaření Fondu
na zlepšení úrovně bydlení 2015
9. Vyhlášení výběrového řízení na získání zápůjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení pro
rok 2016
10. Optimalizace základního školství v Tanvaldě
11. Schválení Zadání Změny č. 2 Územního
plánu Tanvald
12. Schválení Strategického plánu rozvoje města Tanvald na období 2016 – 2026
13. Schválení Smlouvy o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2016 do roku 2018
14. Náměty, připomínky, diskuze
15. Závěr

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

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Tanvald konaného dne 27. 01. 2016
*ZM konstatuje, že členka zastupitelstva města
paní Ing. Iva Svárovská složila předepsaný slib.
I.
*ZM rozhodlo schválit:
1. podání žádosti o dotaci na MŠMT ČR v rámci
dotačního titulu „Státní podpora sportu pro rok
2016“ do programu 133510 na projekt „Revitalizace městského stadionu Výšina Tanvald;
2. Smlouvu o dílo se společností ECS Eurofi-

nance s.r.o. dle předloženého návrhu;
3. předfinancování projektu do maximální výše
26,8 mil. Kč a financování podílu nad rámec
získané dotace od MŠMT ČR s tím, že přesná
částka bude zastupitelstvu města předložena
po dokončeném výběrovém řízení na zhotovitele stavby a určení výše dotace a na tuto částku
bude schváleno příslušné rozpočtové opatření.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 10. 02. 2016
*RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze
dne 15. 10. 1998 o pronájmu části pozemkové
parcely č. 46/2 v katastrálním území Tanvald
dohodou ke dni 31. 03. 2016.
*RM nesouhlasí s pronájmem části pozemkové parcely č. 46/2 o výměře 153 m2
v katastrálním území Tanvald manželům Jegiynakovým za účelem zřízení zahrádky.
*RM vydává záměr na prodej částí pozemkové
parcely č. 46/2 v katastrálním území Tanvald
takto:
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a) část o výměře cca 230 m2 manželům Erbenovým;
b) část o výměře cca 210 m2 manželům Frankovým;
c) část o výměře cca 215 m2 manželům Ticháčkovým;
d) část o výměře cca 400 m2 manželům Zavadelovým;
e) část o výměře cca 153 m2;

f) část o výměře cca 189 m2 do podílového spoluvlastnictví manželům Erbenovým, manželům
Frankovým, manželům Ticháčkovým, manželům Zavadelovým, vlastníkovi části pozemkové
parcely č. 46/2 o výměře cca 153 m2, a to každému ideální 1/5.
*RM vydává záměr na prodej části pozemkové
parcely č. 858/1 (trvalý travní porost) o výměře
cca 400 m2 v katastrálním území Tanvald manželům Havlovým za účelem vybudování přístupové cesty k domu č. e. 19, Údolí Kamenice,
Tanvald.
*RM rozhodla souhlasit s ukončením nájemní
smlouvy ze dne 15. 01. 2015 o pronájmu části pozemkové parcely č. 328/66 v katastrálním
území Tanvald dohodou ke dni 31. 03. 2016.
*RM vydává záměr na pronájem části 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.
*RM vydává záměr na pronájem – pacht části
pozemkové parcely č. 851 (trvalý travní porost) o výměře 574 m2 a části pozemkové
parcely č. 255 (trvalý travní porost) o výměře
1962 m2, vše v katastrálním území Šumburk
nad Desnou panu Divíškovi za účelem provozování zemědělské činnosti – sekání travních
porostů.
*RM vydává záměr na pronájem – pacht:
pozemkové parcely č. 373/2
(trvalý travní porost) o výměře
487 m2
části pozemkové parcely č. 375/104
(ostatní plocha)
o výměře 8497 m2
pozemkové parcely č. 375/156
(trvalý travní porost) o výměře 2773 m2
části pozemkové parcely č. 361/1
(trvalý travní porost) o výměře 9540 m2
části pozemkové parcely č. 361/8
(trvalý travní porost) o výměře 3218 m2
části pozemkové parcely č. 361/9
(trvalý travní porost) o výměře
622 m2
pozemkové parcely č. 409/2
(orná půda)
o výměře 10826 m2
pozemkové parcely č. 421/3
(trvalý travní porost) o výměře 4646 m2
pozemkové parcely č. 422/5
(trvalý travní porost) o výměře 7627 m2
pozemkové parcely č. 427/3
(zahrada)
o výměře 1473 m2
pozemkové parcely č. 437/13
(trvalý travní porost) o výměře 6880 m2
pozemkové parcely č. 495/1
(trvalý travní porost) o výměře 4310 m2
části pozemkové parcely č. 589/1
(trvalý travní porost) o výměře 10450 m2
pozemkové parcely č. 632/1
(trvalý travní porost) o výměře 4472 m2
pozemkové parcely č. 632/3
(ostatní plocha)
o výměře 596 m2
pozemkové parcely č. 669/3
(trvalý travní porost) o výměře 5992 m2
pozemkové parcely č. 729/7
(trvalý travní porost) o výměře 2045 m2
vše v katastrálním území Tanvald panu Berkovi
za účelem provozování zemědělské činnosti.
*RM vydává záměr na pronájem – pacht:
pozemkové parcely č. 395/2 (trvalý travní porost) o výměře 26393 m2
pozemkové parcely č. 395/26 (trvalý travní porost) o výměře 3020 m2
pozemkové parcely č. 399/6 (trvalý travní porost) o výměře 3866 m2
pozemkové parcely č. 409/5
(orná půda)
o výměře 2997 m2
pozemkové parcely č. 409/15 (trvalý travní porost) o výměře 8042 m2
pozemkové parcely č. 409/25 (orná půda)
o výměře 2673 m2
pozemkové parcely č. 422/1 (trvalý travní porost) o výměře 3873 m2
vše v katastrálním území Tanvald, panu Vlachovi za účelem provozování zemědělské činnosti.
*RM rozhodla zajistit úpravu rozvodu ÚT
a prasklin v objektu čp. 1309 Dolní Smržovka
a rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 3/2016:
VÝDAJE
Nebytové hospodářství – celkem
Nízkoprahové komunitní centrum čp. 1309
– celkem
+ 25.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 25.000 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města poskytnout z rozpočtu města Tanvald neinvestiční dotace na činnost organizacím v roce 2016 takto:
1) Tělovýchovná jednota Jiskra Tanvald ve výši
165.000 Kč

2) Tělovýchovná jednota Seba Tanvald ve výši
165.000 Kč
3) MDC Maják Tanvald ve výši 80.000 Kč
4) Občanské sdružení zdravotně postižených
Tanvald ve výši 45.000 Kč
a schválit uzavření příslušných veřejnoprávních
smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Tanvald dle předložených návrhů
č. 1/2016 – č. 4/2016.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
Zadání Změny č. 2 Územního plánu Tanvald.
*RM bere na vědomí předloženou zprávu o
záměru vybudování splaškové kanalizace Tanvald, Šumburk ul. Vítězná a konstatuje, že rozhodnout o dalším postupu v této záležitosti by
mělo zastupitelstvo města.
*RM bere na vědomí informaci o skutečných
nákladech města na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a rok 2015
a doporučuje zastupitelstvu města vzít tuto informaci na vědomí.
*RM souhlasí s uzavřením Dohody o provádění kominických prací mezi městem Tanvald
a firmou Kominictví Zelinka-Pipek, Palackého
551, Tanvald.
*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 rozhodla vydat souhlasná a
nesouhlasná vyjádření s časovým omezením
do 31. 12. 2016 pro osoby užívající ubytovací
zařízení:
Domov turistů Tanvald, Smetanova 430, Tanvald, část Šumburk nad Desnou
Hotel Grand, Protifašistických bojovníků 337,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou
Koruna, Krkonošská 234, Tanvald
*RM po projednání bere na vědomí zprávu o přijatých stížnostech, peticích, ostatních podáních,
podnětech a podáních Veřejného ochránce práv
za rok 2015.
*RM schvaluje podání žádostí o dotaci na Ministerstvo vnitra ČR z Programu prevence kriminality 2016 a zároveň i spoluúčast města minimálně 10% u následujících projektů:
1) Pokračování asistentů prevence kriminality
2) Realizace skateparku v České ulici
3) Příměstský tábor pro děti
4) Rozšíření městského kamerového systému
(MKS) do lokality sídliště Výšina
5) Pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let
*RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s tím, aby delegovaný zástupce města
na valné hromadě společnosti Nemocnice Tanvald
s.r.o. hlasoval pro prodej samostatného objektu
čp. 277, ulice Pod Špičákem, Tanvald.
*RM doporučuje zastupitelstvu města po projednání návrhu na optimalizaci základního školství
v Tanvaldě:
1) rozhodnout:
a) o sloučení Masarykovy základní školy a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace, jakožto organizace slučované,
se Základní školou Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace, jakožto organizací přejímající, s účinností k 01. 07. 2016;
b) o přechodu veškerých práv, povinností a závazků Masarykovy základní školy a Obchodní
akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace, na Základní školu Tanvald, Sportovní
576, příspěvková organizace, s účinností k 01.
07. 2016;
2) schválit:
a) nový název přejímající organizace Základní škola Tanvald, Sportovní 576, příspěvková
organizace na Základní škola a Střední škola
Tanvald, příspěvková organizace, s účinností k
01. 07. 2016;
b) nové znění zřizovací listiny Základní školy a
Střední školy Tanvald, příspěvková organizace,
s účinností k 01. 07. 2016;
3) zrušit:
zřizovací listinu Masarykovy základní školy a
Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace, s účinností k 01. 07.
2016.
*RM schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových
prostor pro potřeby sociálního odboru MěÚ Tanvald v objektu čp. 299, Tanvald, Železnobrodská
ulice mezi TABYS s.r.o., se sídlem Protifašistických bojovníků 183, Tanvald a městem Tanvald,
se sídlem Palackého 359, Tanvald dle předloženého návrhu.

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Divadelní soubor oslavil jubileum
Divadelní soubor E. F. Burian pod
vedením Dany a Vlastíka Hozdových
letos oslavil neuvěřitelných 70 let od
založení. Toto významné jubileum si
divadelníci i veřejnost připomněli slavnostním odpolednem v Kině Jas Járy
Cimrmana Tanvald 6. února.
Zahájením odpoledne bylo uvedení
premiéry pohádky Malá mořská víla od
H. Ch. Andersena. Pohádka potěšila
malé i velké diváky, kteří zaplnili celý
sál. Odpoledne pokračovalo ve foyer
kina, kde nejdříve vystoupily členky

pěveckého souboru Harmonia při
ZUŠ Tanvald pod vedením Dagmar
Vajdíkové. Také zde byli oceněni
divadelníci Dana Najmanová a Daniel
Hejduk. Průvodním slovem byli seznámeni přítomní se stručnou historií
souboru a vyzvání k zhlédnutí výstavy,
která byla v kině instalována. Na
závěr dne byla znovu uvedena
repríza úspěšné hry Tah dámou
aneb napřed trochu vína.
Za 70 let divadelníci předvedli
121 premiér a jejich představení
navštívilo nespočet diváků.
Divadelní soubor každý rok přivede na svět alespoň jednu premiéru. Divadelníci, ale pomáhají
i při jiných kulturních akcích
například karnevaly, dětský den,
cesta lesem pohádek, THJ...
Úspěchy sklízí i na filmovém
poli, kdy při HAFu byli oceněni
za film Lahvinka a Musíme si
pomáhat. Také spolupracovali
při natáčení filmu Pavlínka a
Tajemství zlatého Budhy.
Současní členové souboru
jsou profesí například bývalý
frézař v důchodu, seřizovač
a skladník též v důchodu,
vedoucí fin. oddělení skoro v
důchodu, ředitel školy, šéfová
rehabilitace, mechanik ze sklárny,
studentka Gymnázia, žákyně ZŠ,
soudkyně, zootechnik. Jak vidíte profesně je to velmi různorodé. Někteří
bydlí v Tanvaldě nebo se odtud
odstěhovali a dojíždějí na zkoušky.
Pár herců a hereček jsou hostující z
okolních souborů , hlavně z Desné,z
Lučan a dříve z Jablonce apod...

Pár otázek jsem položila i manželům
Hozdovým...
Jakým způsobem vybíráte své
členy?
Většinou jsou to lidé, které k nám přivedli známí nebo se o nás doslechli a
měli zájem s námi hrát. Pár jich prošlo
zdejšími školami, kde hlavně ještě
za doby paní učitelky Heleny Šedivé
fungoval výborný herecký soubor a
někteří prostě zůstali věrni divadlu i
v dospělosti. Asi 4 roky zde fungoval

sbor Buriánek při DS E. F. Burian, takže
někteří pocházeli z tohoto dětského
souboru. A párkrát jsme zkusili při
obsazování nových rolí vyhlásit nábor
pomocí inzerce. A teprve, když domácí
zdroje dojdou, obracíme se na kamarády z okolních souborů.

když se začne obsazovat nová hra a to
je tak jednou do roka. Ale zároveň vždy
upozorňujeme na časovou náročnost zkoušky jsou 2 x týdně - a když už s tím
začnou, je třeba dodržovat disciplínu a
poctivě a pravidelně zkoušet a studovat,
aby pak výsledek měl nějakou úroveň,
na kterou jsou naši diváci a fandové
zvyklí. To vydrží jen opravdový fanda
amatérského divadla. Byli i tací, kteří
nás opustili v rozdělaném představení
a protože je to týmová záležitost, byli
ostatní poškozeni, museli jsme hledat
náhrady nebo alternace. Proto
vždy nové a budoucí herce a
herečky upozorňujeme na
férové jednání z jejich strany.
Co připravujete pro tuto
sezónu?
V roce 2016 budeme jezdit
po štacích s naší Pohádkou
o mořské víle. Dále ještě
držíme v repertoáru komedii
Tah dámou aneb napřed
trochu vína…, kde ovšem
došlo k tomu, že hledáme
přeobsazení jedné ženské
postavy, takže pokud by měl
někdo chuť se do toho pustit,
ostatní z našeho souboru mu
rádi pomohou. S již výše uvedenou pohádkou počítáme
ještě i příští rok. Zúčastníme
se krajské přehlídky v Lomnici
nad P. a v Novém Boru.
Pomáháme s pořádáním Noci
s Andersenem, kde naše Pohádka o
mořské víle bude inspirací pro účastníky akce a to jak v Tanvaldě, Plavech,
tak třeba i v Josefově Dolu.
A Vlastik připravuje novou hru pro
dospělé, bude to komedie, ale titul
ještě nebudeme zveřejňovat. Máme

V březnu 2016
oslaví narozeniny
Žofie Kolesová
Jarmila Palmová
Vlasta Palová
Jana Bednářová
Ilona Hanusová
Jarmila Malá
Rita Popelková
Věra Hýsková
Miluše Klimperová
Elena Čermáková
Gabriela Oláhová
Věra Haratická
Naděnka Nosková
Jana Dubská
Blanka Horčičková
Ladislav Duchek

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

!!!ZNOVU OTEVŘENO!!!

KADEŘNICTVÍ
LUCIE PTÁČNÍKOVÁ
Krkonošská 90
2. patro
bývalé budovy Seba
Tel.: 777 202 563

Koupím byt v Tanvaldě,
Smržovce, Jiřetíně,
Desné a okolí 10 km...
Přivítali byste nějakého nového
člena?
Samozřejmě, že nové členy vždy
vítáme s radostí. Nemusejí se ničeho
obávat, protože žádný učený z nebe
nespadl a od toho jsou zkoušky, a
není jich málo, aby se do role dostali
a předvedli ji nakonec ve finále před
veřejností. Nové lidi vždy hledáme,

také chuť si znovu vyzkoušet detektivní
hru.
Pevně doufáme, že nám na to budou
stačit síly, že bude dostatek herců a
hereček, a že budeme mít i nadále podporu naší kulturní kanceláře a města.
Lenka Hájková a Anna Lišková

Exekuce nevadí.

Tel.: 775 651 143
Odměním i dobrý tip.
Realitky nevolat!!!
Tanvaldský zpravodaj
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Mateřské a dětské centrum Maják
Březnové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz
19. 3. - JOGOVÉ DOPOLEDNE V MAJÁKU - úvodní seminář
na téma JÓGY pod vedením M. Halamové, proběhne od 10:00
do 13:00 hod., s sebou: pohodlné oblečení, deku na relaxaci a podložku na
cvičení, cena: 250,- Kč, přihlášky nutné do středy 16. 3. !! – p. Rusnáková,
tel. 603 304 550
21. - 27. 3. – JARNÍ BURZA OBLEČENÍ:
pondělí: příjem věcí v 8:00 – 17:30 hod.
úterý: příjem věcí v 8:00 - 12:00 hod. a prodej v 13:00 – 17:30 hod.
středa: příjem věcí v 8:00 - 12:00 hod. a prodej v 13:00 – 17:30 hod.
čtvrtek:
prodej v 8:00 - 17:30 hod.
pátek:
prodej v 8:00-17:30 hod.
neděle: výdej a vyúčtování v 9.00-11.00 hod.
Věci přijímáme čisté a nepoškozené !!!
Za každý kus se účtuje 1,50 Kč+10% z prodeje. Na bleší trh lze pronajmout
stůl za 100 Kč. Tabulky k rozepsání kusů si vyzvedávejte v Majáku. Stará čísla
nelze použít, vyzvedněte si v Majáku čísla nová !!!
Upozorňujeme na termíny letošních letních PŘÍMĚSTSKÝCH 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, nemůžeme ještě zveřejnit cenu.
Upřesnění budou na webu centra a v dalších číslech měsíčníku.
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 prohlášení, kde rodiče uvedou všechny případné zdravotní problémy např. alergie. Pokud budete chtít děti hlídat delší dobu, musí sebou mít svačinu, pití
popřípadě oběd. Podrobné podmínky pro hlídání dětí budou k dispozici přímo
v MDC Maják nebo na e-mailu: mdc.majak@gmail.com. Tato služba se musí
předem objednat přímo v MDC Maják nebo na
tel: 774 825 085
nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel.: 774 825 085

Městská knihovna Tanvald
Březen - měsíc čtenářů
Po celý měsíc březen bude probíhat pro přihlášené čtenáře individuální kurz
na PC. „Džunglí internetu“ je provedou studenti Gymnázia Tanvald pod
vedením Jarmily Moravcové.
V tomto měsíci bude pro nově přihlášené čtenáře zhotovení průkazky zdarma.
nová služba: PŮJČOVÁNÍ E-KNIH
vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli naši novou službu využívat se, dozvíte na našich internetových stránkách nebo osobně v knihovně
„Noc s Andersenem“
bude 1. 4. - 2. 4. 2016, přihlašovat se můžete osobně v naší knihovně do 24.
3. 2016 včetně.
Neváhejte počet spacích míst je omezen.
Výstavní sálek:
„Divadelní soubor E. F. Burian“ – výstava fotografií k 70. výročí. Výstava
potrvá od 9. 2. 2016 do 10. 3. 2016.
„Perníčky a velikonoční šité věci“ – prodejní výstava o.p.s. Fokus Liberec.
Výstava potrvá od 14. 3. do 17. 3. 2016
„Mýdla“ - prodejní výstava ručně vyráběných mýdel z Hospice sv. Zdislavy.
Výstava potrvá od 21. 3. do 24. 3. 2016

Tanvaldský zpravodaj / březen 2016
„Zdeněk Svěrák“ - výstavka knih z našeho knižního fondu k 80. narozeninám našeho významného prozaika, básníka, dramatika, scenáristy a herce.
V uplynulých 2 měsících navštívili naši knihovnu žáci z 2. a 3. třídy Masarykovy základní školy Zásada. Třeťáci se seznámili s Helenou Zmatlíkovou a jejími
knihami. Na chvíli se stali také ilustrátory a po poslechu pohádky O hrnci, který rád vařil rajskou omáčku, kreslili své vlastní ilustrace. Druháčci si zahráli na
detektivy a hledali knížky v dět. oddělení dle barviček. Napravovali popletenou
pohádku a vyprávěli pohádky dle obrázků.
Fotografie z obou akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii na internetových
stránkách.

DDM Ulita Tanvald
Akce DDM Ulita v březnu 2016:
V pondělí 7. a 14. 3. od 17:00 se koná kurz Keramika pro dospělé. 7.3 modelování výrobků,14. 3. glazování.
Ve středu 16. 3. od 14:00 proběhne „Jarní tiffany dílna“. Dílna je určena dětem od 10 let. Děti si vyrobí skleněnou vitráž s motivem motýla.
V sobotu 19. 3. se náš divadelní kroužek Strčprstskrzkrk zúčastní divadelní přehlídky dětských divadelních souborů „O Desenského medvěda“.
Děti nacvičily hru „Jak to bylo s vodníkem...“, která je volně inspirovaná baladou
K.J.Erbena. Přijďte podpořit naše mladé divadelníky! ☺
Ve čtvrtek 24. 3. jsou velikonoční prázdniny. Na tento den jsme pro děti školního věku připravili „Výtvarné velikonoční dílny“ od 9:00 do 13:00 hodin. Děti si
vyrobí několik jarních a velikonočních dekorací (kraslice, malované keramické
ozdoby, textilního zajíčka, voňavé jarní mýdlo, pečené jidáše). S sebou je třeba
mít přezůvky, pracovní oděv, svačinu a pití, krabičku na výrobky. Cena: 130,-Kč.
Dopoledne v DDM probíhají výtvarné dílny pro děti z MŠ a ZŠ z Tanvaldu
a okolí. Dílny jsou zaměřené na jaro a Velikonoce. Zájemci z řad pedagogů se
mohou hlásit u p. D. Humlové.
Březen v Klubu volného času
Při DDM funguje volnočasový klub a to od 12:00 do 17:00 hod. Vstup je možno
zaplatit jednorázově
10,- Kč za odpoledne, nebo pololetně za 200,- Kč.
Každé úterý probíhají v klubu “Deskovky” a každý pátek “Kino v klubu”
V únoru se rozjel “Turnaj v holandském billiardu”, kterého se může zúčastnit
každý návštěvník klubu.
2. 3.		
Turnaj ve stolním fotbalu
9. 3. 		
Hra Jungle speed
23. 3.		
Velikonoční tvoření		
Více info na tel: 778158034 - L. Jakouběová
Již nyní myslíme na léto. Připravujeme pro děti tábory příměstské a pobytové.
Pobytový tábor v Rychlebských horách konaný v termínu 27. 8. -3. 9. 2016 je
již plně obsazen. Volná místa jsou ještě na pobytový tábor pro děti od 6 let
„S myšákem Kubou za letním dobrodružstvím“ v Lužických horách v termínu 20. - 25. 8. 2016. Cena 2 800,-Kč zahrnuje ubytování, celodenní stravu +
pitný režim, dopravu, vstupné. Na začátku prázdnin od 1. do 14. 7. proběhne
příměstský tábor „Toulavé boty“ formou každodenních výletů v blízkém i vzdálenějším okolí Tanvaldu. O bližším programu budeme informovat v květnovém
a červnovém Zpravodaji.
Bližší informace o všech akcích obdržíte v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě,
tel.č. 483 394 301,
web: ddmtanvald.cz, Facebook.

Kulturní pořady v kině Jas Járy Cimrmana
17. 3.
ČT
19 h.
Nepál
Cestopisná přednáška Radky Tkáčikové.
Z Tumlingtaru z tropických 400 m. n. m. až na vrchol Mera Peaku do nadmořské výšky 6 461 m. Proměny přírody z tropické zeleně, přes pohádkové lesy
až do oblasti věčného ledu a sněhu. Jak žijí tamní lidé mimo turistickou trasu
a co pro Nepálce znamená turistický ruch. V druhé půli se krátce podíváme,
jak ničivé zemětřesení poznamenalo Nepál, jak jsme pomáhali ihned po otřesu a jaká je situace nyní.
Vstupné: 50 Kč
22. 3.
ÚT
16 h.
Vstupné dobrovolné.

Akademie Gymnázia Tanvald

Pokračování na straně 9.
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Kultura, informace, inzerce

Pokračování ze strany 8.

Připravujeme:

březen 2016

60. ročník
Tanvaldského hudebního jara 2016:
8. 4. 2016 (pátek) - 19.00
Kino Jas Járy Cimrmana
HUDEBNÍ PŘEDJAŘÍ
koncert absolventů a pedagogů, komorního sboru Harmonia a tanečního
oboru ZUŠ Tanvald
15. 4. 2016 (pátek) - 18.30
Kino Jas Járy Cimrmana
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
Vernisáž výstavy dětských prací z výtvarné soutěže „V říši paní Hudby“
pořádané DDM Ulita Tanvald
Hudební a taneční vystoupení žáků ZUŠ Tanvald
SLOVANSKÉ TANCE
Ivan Klánský – klavír
Lukáš Klánský – klavír
29. 4. 2016 (pátek) - 19.00
Kostel sv. Františka z Assisi
Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald
VIVAT BAROKO
Oliver Lakota – trubka (Německo)
Pavel Svoboda – varhany
13. 5. 2016 (pátek) - 19.00
Kino Jas Járy Cimrmana
Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald
VIVALDI – ČTVERO ROČNÍCH DOB
ČESKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
Mario Hossen – housle (Bulharsko)

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
Zootropolis: Město zvířat

Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné. Jen v Zootropolisu najdete luxusní čtvrti jako je
Sousedství Sahara nebo chladný Tundrov. Je to velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech
koutů světa. Je to metropole, kde můžete být kýmkoli bez
ohledu na to, zda jste obří slon nebo malá myška. Když
však do města dorazí optimistická strážnice Judy Hopkavá, zjistí, že být prvním králíkem v policejním sboru velkých a drsných zvířat není
žádná legrace. A protože chce všem dokázat, že na to má, skočí po první příležitosti řešit náročný a záhadný případ, i když to znamená vzít do party upovídaného
a všemi mastmi mazaného lišáka Nicka Wilda.

Dvojníci

Honza Rambousek je svým způsobem sympatický podvodník, který je v podsvětí ceněný jako odborník na
zámky, počítače, elektroniku a auta. Je to také nenapravitelný sukničkář, přesto ho ženy milují... Právě mu
teče do bot, protože ho má v hrsti mafián Vytloukal kvůli
velkým dluhům. Pokud Honza neukradne z galerie obraz Dívky v modrém, tak je s ním amen... Zachrání ho náhoda – do cesty se mu
připlete jeho dvojník, středoškolský profesor Richard Prospal, pedant a slušňák
k pohledání, a těm dvěma se zázračně změní život. Zatímco si Honza užívá v Richardově kůži doma i ve škole, Richard je pronásledován mafiány, protože mu nevěří, že
není Honza.

Kung Fu Panda 3

Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě se vrací a v jejím čele nestojí nikdo jiný než slavný kung-fu bojovník, tak trochu i do šířky urostlý panda Po. A vše začne tím,
že se znenadání objeví Poův ztracený biologický otec, společně pak odcestují do tajného pandího ráje, kde se setkají
s dalšími pandími členy široké a černobílé rodiny. Ale pak Kai, padouch s nadpřirozenými schopnostmi, proletí Čínou jako vichřice a začne porážet všechny mistry kung-fu, Po musí udělat nemožné: naučit vesnici plnou legraci milujících, těžkopádných
bratří umění kung-fu, aby se z nich stalo neohrožené společenství Kung Fu Pand!

Tanvaldský zpravodaj
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Sport, informace

Basketbalisté postoupili
do semifinále
Basketbalisté TJ SEBA dohrávkou
proti Slavii Liberec ukončili základní
část Jizerské ligy. Nejprve však
hladce zvítězili na palubovce poslední
Bižuterie, poté stejně hladce v okleštěné sestavě podlehli Indiánům, ale
závěr proti Slavii se jim povedl a zajistili
si v tabulce třetí místo, což znamená,
že jsou v semifinále, kde se střetnou
s Draky z Jablonce, které letos ještě
neporazili. Hraje se na dva vítězné
zápasy.

Výsledky:
Tanvald – Bižuterie Jablonec B 85 : 56
Střelci: Černý D. 29, Klemš 15, Kozák
J. 11, Dolenský a Lankaš po 10.
Indiáni Liberec – Tanvald 81 : 46
Střelci: Černý D. 17, Kozák J. 15,
Kozák M. 5.
Tanvald – Slavia Liberec B 66 : 47
Střelci: Djuliman 18, Kozák J. 11, Černý
D. 10, Černý P. 9, Lankaš 8.
Vítězové ze semifinále postoupí
do finále, poražení se střetnou o třetí
místo.
-vho-

TABULKA

Vítěz.

Poráž.

Body

Skóre

1.

Garda Turnov – Slavoj Nebákov

10

0

20

917 : 624

2.

Draci Jablonec

8

2

18

799 : 660

3.

TJ SEBA Tanvald

5

5

15

611 : 698

4.

Indiáni Liberec

4

6

14

770 : 719

5.

Slavia Liberec B

3

7

13

609 : 741

6.

Bižuterie Jablonec B

0

10

10

552 : 816

Den otevřených dveří na ZŠ
Tanvald, Sportovní 576
Rádi bychom pozvali rodiče i žáky
5. tříd na Den otevřených dveří na naší
škole. Zájemci o výuku ve sportovních
třídách budou moci zhlédnout výuku
tělesné výchovy a ukázky celoročních
aktivit našich sportovních tříd. Společně
si prohlédneme školu a nahlédneme do
výuky ostatních předmětů. Rádi zodpovíme Vaše dotazy.
Datum konání: pátek 15. dubna 2016

Čas konání: 9.00 -11.00 hod.
9. května 2016 proběhne výběr
děvčat a chlapců
5. tříd z oblasti Tanvaldska, kteří mají
zájem od školního roku 2016/2017
navštěvovat na naší škole třídu
s
rozšířenou
výukou
tělesné
výchovy.
Těšíme se na Vás !!
Ředitelství školy

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZÍSKÁNÍ ZÁPŮJČKY
Z FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ
Zastupitelstvo města Tanvald vyhlašuje v souladu s Pravidly "Fondu
na zlepšení úrovně bydlení" na území města Tanvald výběrové řízení
na získání zápůjček z tohoto fondu. Fyzické a právnické osoby, které
vlastní stavbu pro bydlení na území města Tanvald, a které přijmou
závazek poskytnutou zápůjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch staveb pro bydlení použít, si mohou podat
žádost do 30.03.2016 na odbor rozvoje a KV MěÚ Tanvald. Podmínky
výběrového řízení na získání této půjčky naleznete na www.tanvald.cz.

VOLEJBAL - OKRESNÍ PŘEBOR 2016
V sobotu 7. 2. jsme ve SH v Tanvaldu
zahájili sérii turnajů okresního přeboru
2016. Sešlo se zde 10 družstev
na turnaji v minivolejbalu – hrají ho
trojice hráčů na zmenšeném hřišti a
učí se základním návykům pohybu
na hřišti. Děti se před očima trenérů

Tanvaldský zpravodaj
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zlepšují zápas od zápasu. Poděkování
patří nejen všem hráčům, hráčkám a
trenérům, ale i organizátorům – pískání
a vedení turnaje mi pomohli zajistit
„starší“ spoluhráči – Anička Stehnová,
Matěj Šulc a Matěj Kotrba. Ti se spolu
s dalšími dostanou na hřiště 21. 2. na

dalším turnaji, tentokrát již šestkovém.
CELKOVÉ POŘADÍ:
1. TURNOV A
2. TURNOV B
3. M.SKÁLA A
4. TURNOV C
5. SMRŽOVKA A

6. ROVENSKO
7. M.SKÁLA B
8. TANVALD
9. SMRŽOVKA B
10. SMRŽOVKA C
Ivana Műllerová

Tanvaldský zpravodaj / březen 2016

Sport, inzerce

Školáci ze Sportovky využívají
tanvaldská zimní sportoviště,
(pokud se tedy „paní ZIMA“
rozhodne, že bude vládnout)
Když dorazí zima i k nám do
Tanvaldu, nasněží a mrzne, tak se to
na tanvaldské Výšině hemží běžkaři,
sjezdaři, snowboarďáky, bruslaři,…
Příznivci zimních sportů a radovánek
si přijdou na své. Vzhledem ke trendu
posledních zim musíme počítat spíše
dny, kdy se dají všechny tyto aktivity
absolvovat současně.
Letos se to podařilo, bohužel jen na
malou chvilku. Těchto možností, které
Výšina nabízí, využili naplno i žáci
místní sportovky. V rámci hodin TV
pravidelně docházeli na kluziště, kde
se ti mladší a nezkušení učili prvním
krůčkům, Ti starší a technicky vyspělejší se již bravurně proháněli po ledu
s hokejkou i bez. I přesto, že spousta
z dětí brusle nevlastní, měly možnost
si je zapůjčit přímo na kluzišti a téměř
všichni si bruslení vyzkoušeli.
Ani běžecké tratě za lesíkem
nezahálely. I přes ne úplně mohutnou
sněhovou pokrývku se je podařilo na
krátký čas upravit. Převážně šesťáci
a sedmáci tady strávili několik hodin
tělocviku. Učili se základním běžeckým
dovednostem (sjíždění, brždění, poté
pak klasický způsob běhu či skate,…)
Každoročně totiž absolvují povinný
vícedenní běžecký kurz na Jizerce, kde
už musí tyto dovednosti ovládat. Kurz
pak zvládnou bez větších problémů,

zdokonalí se a přinejmenším poznají
krásnou jizerskohorskou přírodu.
Už zbývá jen sjezdové lyžování na
tzv. „Pionýrské louce“ přímo na sídlišti.
Něco nasněžilo, něco se dosněžilo
technicky a hurá na lyže. Spousta
z dětí stála na lyžích poprvé. Brždění
a jízda v pluhu jsou důležité k tomu,
aby se děti bezpečně spustily z kopce
a nahoru mohly vyjet vlekem, který je
lákadlem snad pro každého. Šlapat a
lopotit se na cvičné louce je přeci jen
trochu namáhavé a hlavně nudné. Ti
schopnější a lyžařsky vyspělejší pak
trénovali oblouky carvingové za pomoci
různých průpravných a zdokonalovacích cvičení.
Velmi nás těší, když pak v odpoledních hodinách vidíme plné kluziště
dětí, frontu lyžníků na vleku či partičku
hlučných puberťáků, kteří se vydají do
stopy za lesík a nehlučí bezprizorně
někde po sídlišti. Přejme si, aby tyto
sportující děti vychovaly v dospělosti
další generace sportujících a šikovných
dětí. Protože POHYB … JE ŽIVOT.
Závěrem poděkování všem, kteří
zimní sportoviště připravují a udržují,
abychom mohli na „těláky“ chodit ven.
Co by to bylo za děti z hor, když by se
neuměly postavit na lyže či brusle.

INZERCE

Odvoz a likvidace
fekálií
Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890

Jana Tůmová

Koupím dům nebo
chalupu v této oblastí.
Solidní jednání.
Tel.:724 950 817
Dobrý tip finančně odměním!
Možno věcné břemeno na dožití.
Tanvaldský zpravodaj
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INZERCE

VÝSTAVIŠTĚ EUROCENTRUM JABLONEC NAD NISOU
www.eurocentrumjablonec.cz

EURO

16. ročník
mezinárodního veletrhu
cestovního ruchu
www.euroregiontour.cz

Otevírací doba:
pá 10.00–18.00
so 9.00–15.00

VSTUP ZDARMA

LIBEREC

euroregion-inzerce.indd 2

3.2.2016 15:00:12

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Stovky různých druhů osiv za nejlepší ceny

vyrobeno
ve Finsku

50 l

Macešky

Viola
mix barev a druhů, ∅ kv. 9 cm

12,--

Trávníkové hnojivo
s účinkem proti mechu
10 kg, vystačí na cca 285 m2

2 v 1:

výměnné válce
vertikutátor/
provzdušňovač

3x3m
STĚNA 28 mm

69,-

VČETNĚ PODLAHY
SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU

Zahradnický substrát
balení 50 l

Elektrický kultivátor
GARDOL GEMI 1200, 1200 W,
šířka záběru 45 cm, 6 radliček,
max. pracovní hloubka 23 cm,
záruka 5 let

3.790,-10 kg

198,-

2.190,--

29.990,--

Elektrický vertikutátor
HVL E 1200-31, 1200 W šířka záběru 31 cm,
prořezávací nože/ pružiny 8/42, nastavení
hloubky řezu 3 stupně, sběrný koš 28 l,
záruka 5 let

Zahradní domek
vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene střechy 250 cm, výška boční stěny 200 cm,
materiál severský smrk, včetně kompletního spojovacího materiálu a kování, praktické dvojité dveře s kovovým prahem

Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 4. 3. do 31. 3. 2016 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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