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Nový rok opět na Štěpánce

Upozornění
V souvislosti se změnou
zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích,
ve znění pozdějších
předpisů upozorňujeme
občany na povinnost
zaplacení správního
poplatku za vydání
cestovního pasu již
při podání žádosti.

Klub českých turistů Tanvald uspořádal ve spolupráci s obcí Kořenov
tradiční Novoroční výstup na rozhlednu
Štěpánku v Příchovicích.
Počasí
výstupu nepřálo, výhled z rozhledny
minimální, vítr nepříjemný. To ovšem
nezabránilo spoustě výletníků přijít pod

věž, popřát si s kamarády k novému
roku, dát si na zahřátí trochu čaje,
grogu nebo svařeného vína. Přes 900
účastníků si také již tradičně odnášelo
domů grafický diplom od výtvarníka
Miroslava Valenty. Také tradiční
pamětní odznak si odneslo na 650

spokojených výletníků.
Novoroční výstup se navzdory
počasí vydařil a turisté úspěšně vykročili do nového roku. Lze si jen přát,
abychom se po celý rok potkávali na
dalších akcích pořádaných Klubem
českých turistů v Tanvaldě. Josef Průcha

-red-

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva
Ve velké zasedací místnosti
radnice se uskuteční ve
středu 17. února od 16 hod
jednání zastupitelů města.
Foto Antonín Bělonožník.

TJ SOKOL ČESKÝ
ŠUMBURK
Pořádá dne 12. března tradiční
SOKOLSKÝ BÁL
Doprava tam i zpět zajištěna
Vstupenky na tlf. 720 188 301

DS
E. F. Burian
Tanvald
Vás srdečně zve 6. února do Kina Jas
Járy Cimrmana, kde proběhne oslava
70-ti let od založení souboru. Bližší
informace naleznete na straně 8.
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sídlí v Četnickém domě
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Školní noviny sklízí úspěch
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Blíží se masopustní veselí
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Muzeum socialistických
vozů láká příznivce
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Foto Antonín Bělonožník.

Seznamte se s komisí pro občanské záležitosti
KPOZ
(komise
pro
občanské
záležitosti)
v Tanvaldě pracuje už více
než čtyřicet let. Mnozí si
tuto komisi pamatují jako
SPOZ (Sbor pro občanské
záležitosti). Složení komise
se lety příliš nezměnilo.
Všichni rádi vzpomínáme
na první členky, dnes již
zesnulé, paní Štréglovou a
paní Vávrovou. Dlouhá léta
působila v komisi Markéta
Radkovičová, která komisi
nerada opouštěla: nejprve z
důvodu péče o svého muže
a poté z důvodu vlastních
zdravotních problémů.
Na konci minulého roku jsme se
v komisi rozloučili s Vierou Strnadovou,
Hanou Hlaváčovou a Evou Černou.
Nicméně komise musí pracovat dál a
tak přišly nové členky.
Aktuální složení komise:
Anna Lišková – předsedkyně, zajišťující
veškeré organizační záležitosti (objednávky balíčků, zájezdy pro seniory atd.)
a balíčky pro jubilanty Šumburk
Jaroslava Berková – místopředsedkyně
komise, balíčky pro jubilanty Výšina
Jana Hubená - balíčky pro jubilanty
Výšina
Šárka Scheidelová – Výšina
Mária Doležalová – Výšina

Iva Pavelková – Výšina
a Dolní Tanvald
Marie Hyšková – nová členka,
Šumburk a Popelnice
Alena Vonková – nová členka,
Šumburk a Popelnice
Jana Pražáková – Šumburk
Radka Vacková – Šumburk
Alena Vondrová – Český Šumburk
Hana Balášová – Český Šumburk
Vlasta Krištofová – Žďár
Miluška Svárovská –
Výšina a Popelnice
Eržika Škarýdová – Horní Tanvald
Zdeňka Barilová – Horní Tanvald
Nejviditelnější činností KPOZ je
předávání dárkových balíčků jubilantům (např. v roce 2015 předaly

členky 311 balíčků).
Členky komise navštěvují
jubilanty poprvé na jejich 75.
narozeniny, poté od 80. narozenin již každý rok. Pokud
si jubilant nepřeje dostat od
města dárkový balíček, může
se obrátit na některou z výše
jmenovaných nebo zavolat
na 483 369 671. Na toto
telefonní číslo rovněž může
zavolat ten, který si nepřeje
být uveden v Tanvaldském
zpravodaji (pozor na uzávěrku TZ), kde jsou zveřejňovány kulatiny a půlkulatiny od
70 let výše.
Pokud se blíží vaše zlatá, eventuálně diamantová svatba, obraťte se
na některou z členek nebo přímo na
předsedkyni, abyste dostali gratulaci
s balíčkem, ale musí to být alespoň
s 14 denním předstihem.
Kromě dárkových balíčků KPOZ
organizuje nebo se podílí na řadě dalších akcí, například předávání maturitních vysvědčení, loučení s devátými
třídami, vítání občánků. Pod KPOZ
pracuje již tři roky tanvaldský senior
klub.
Členky
komise
jsou
vstřícné
a ochotné a rády vám pomohou
i s jiným problémem, který potřebujete
v rámci města řešit.
Lenka Hájková a Anna Lišková
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Dům dětí a mládeže má novou ředitelku
Můžete se malinko představit těm,
kteří vás ještě neznají?
Dobrý den, jmenuji se Helena
Beranová. Pocházím ze severní
Moravy z obce Zátor. Mám skvělé
rodiče, kteří nás – mě a 3 bratry –
odmalička vedli ke sportu. Vystudovala
jsem obor tělesná výchova – pedagogika na UP v Olomouci. V roce 1997
mě osud zavál z podhůří Jeseníků do
Jizerek. Mám 3 děti a 1 vnuka
Předpokládám, že máte blízký vztah
k Tanvaldu. Co vás s Tanvaldem
spojuje?
S městem Tanvald mě spojuje moje

práce - nejprve jsem začala trénovat
malé běžce v oddílu běžeckého lyžování TJ SEBA Tanvald. V roce 2008
jsme se stali společně s manželem
Petrem nájemci oddílového penzionu
Bobovka, který jsme zrekonstruovali a
provozujeme jej.
Díky práci v oddíle jsme získali fajn
kamarády, kteří nám pomáhají při
soustředěních a s přípravou různých
oddílových akcí, kterých není málo.
Proč jste se rozhodla, přihlásila
do výběrového řízení na ředitelku
DDM?
Do výběrového řízení na ředitelku
DDM jsem se chtěla přihlásit již v roce
2001, ale v té době jsem měla malé
děti, manžel podnikal, takže jsem od
svého úmyslu upustila, ale věděla
jsem, že jakmile se tato situace bude
opakovat, už si ji nenechám vzít. A
to se povedlo. Pracovat v zájmové
organizaci, kde můžete nabízet dětem
smysluplné využití volného času, kdy
za vámi děti chodí rády a na činnost se
těší – to je sen každého pedagoga.
Jaké máte plány s Domečkem?
Případně můžeme očekávat nějaké
novinky?
Plány máme s kolegyněmi veliké, ale
většinu si necháme až na příští školní
rok. Náš domeček má sice krásný
nový kabát, bohužel vnitřní vybavení a
rozvody jsou v havarijním stavu. Díky
našemu zřizovateli Městu Tanvald, by
měla být provedena rozsáhlá vnitřní
rekonstrukce. Čeká nás opět stěhování všech věcí, ale těšíme se na
nové krásné a moderní prostory, které
se rozrostou o suterénní část /bývalý
Zverimex/, kde vznikne volnočasový
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klub nejen pro děti a mládež, ale
chtěli bychom jej nabízet i maminkám
s malými dětmi, aktivním seniorům
nebo pro spolkovou činnost. Součástí
klubu bude také Informační centrum
mládeže zaměřené na studenty a dobrovolnickou činnost.
Navázali jsme spolupráci s MDC
Maják a v letošním roce se budeme
podílet na tradiční a velmi oblíbené
akci – CESTA LESEM POHÁDEK.
Nápadů máme spoustu a těšíme se na
jejich realizaci.
Připomeňte nám,
poskytujete?

co

všechno

Naše zařízení letos nabízí 48 různých kroužků zaměřených na umění,
sport a pohyb, hudbu… – podrobný
výčet najdete na našich www stránkách. Mým zájmem je udržet tuto pravidelnou zájmovou činnost i v dalších
letech a obohatit ji o nové trendy např.
kroužek Keška, Terénní cyklistika,
modelář aj. Chtěla bych poděkovat
všem externím zaměstnancům, kteří
svůj volný čas věnují našim dětem.
Moc si jejich práce vážím.
Každoročně pořádáme více než sto
příležitostných akcí, kterých se účastní
téměř 5000 zájemců. Jsou to akce
sportovní, výtvarné a keramické akce
pro děti z MŠ a ZŠ nejen z Tanvaldu,
ale i přilehlých obcí, akce pro rodiče
s dětmi např. SE SVĚTÝLKY ZA
STRAŠIDÝLKY aj.
Myslím, že nabídka je bohatá, já
bych v ní chtěla pokračovat a obohacovat ji o nové aktivity. Jezdíme také
na letní pobytové tábory, dále tradiční
příměstský tábor „TOULAVÉ BOTY“,
kterým letos chceme mimo jiné přiblížit
opomíjený Tanvaldský vyhlídkový
okruh.
Organizujeme letní soustředění
některých kroužků. Ve spolupráci
s TJ SEBA Tanvald a ZŠ Sportovní se
podílíme na tradičním Poháru města
Tanvaldu. Pořádáme výtvarné soutěže,
vernisáže prací, taneční akdemii.
O všech našich aktivitách se dozvíte
na www stránkách, facebooku nebo
Tanvaldském zpravodaji či stránkách
města Tanvaldu.
Můžete nám prozradit, který kroužek
je dětmi nejžádanější?
Zájem je o všechny kroužky, ale
k těm nejvytíženějším patří již tradičně

keramika, kterou výborně vede
kolegyně Dana Humlová, a výrobky
z těchto kroužků zdobí snad všechny
domácnosti a kanceláře v Tanvaldu.
Velký zájem je o taneční kroužek
s Verčou, také kytara k táboráku má
spoustu zájemců.
Komu je Domeček určen?
Dům dětí a mládeže, jak již vyplývá
z názvu, je určen všem dětem a mládeži nejen z Tanvaldu, ale i okolních
obcí. Naše služby mohou využívat
i dospělí- např. kroužky angličtiny a
keramiky pro dospělé, prostory využívají různá zájmová sdružení. Chceme
spolupracovat s ostatními zájmovými
organizacemi, ale i jednotlivci. Naše

dveře jsou otevřené všem, kteří projeví
zájem.
Plánujete v nejbližší době nějakou
akci pro veřejnost?
Na jarní prázdniny připravujeme
tradiční příměstský tábor a nově i
pobytový tábor v Lužických horách.
Pokud napadne sníh, a já pevně věřím,
že ano, uspořádáme další závod PBT.
Do 25. 2. probíhá oblíbená výtvarná
soutěž, tentokrát na téma „ V ŘÍŠI
PANÍ HUDBY“. Vernisáž výstavy vítězných prací se bude konat u příležitosti
zahájení THJ.
Děkuji za rozhovor!
Lenka Hájková

Důležité upozornění
Od 1. února je část sociálního odboru
přesunuta do tzv. Četnického domu
v Železnobrodské ulici č. p. 299.
Naleznete zde:
Sociální
kurátorku
Bc.
Zuzanu Stejskal Schlesingerovou
Pracovní agenda:
- práce s osobami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním   vyloučením, v rámci přímé práce
s klientem zajištění pomocné a zprostředkovatelské činnosti pro občany
v sociální oblasti   (především v jejich
přirozeném prostředí), dle § 109, zák.
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
- sociálně výchovná prevence a sociální práce s problémovými skupinami,
prevence negativních jevů
Vedoucí sociálního odboru Mgr.
Vladimíru Součkovou
Pracovní agenda:

- ustanovení zvláštního příjemce dávky
důchodového pojištění a dohled nad
plněním povinností zvláštního příjemce
dle § 10 a § 118 zák. 582/1991 Sb.,
- zastupování osob, které podle lékařského posudku nejsou schopny samy
jednat a nemají zákonného zástupce,
pro řízení o uzavření smlouvy o
poskytnutí sociální služby s poskytovatelem sociálních služeb, a také těmto
osobám zprostředkovává poskytování
sociálních služeb, dle ustanovení § 91
odst. 1) a 6) zákona č.108/2006 Sb o
sociálních službách
- přijímání žádostí k přidělení bytu
v DPS a v Penzionu pro seniory
- posouzení životní situace klienta a
přímá sociální práce zaměřená na
změnu klienta, poskytování základního
i odborného poradenství
-haj-
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CENA TEPELNÉ ENERGIE
V TANVALDĚ 2016
Vážení
zákazníci,
odběratelé
tepelné energie od společnosti
Teplárenství Tanvald s.r.o. v lokalitě
Výšina a Šumburk. Dovoluji si Vás
oslovit na začátku roku 2016 a popřát
Vám za celý kolektiv zaměstnanců
společnosti štěstí, zdraví a spokojené
bydlení.
K napsání mého článku o ceně
tepelné energie 2016 mě přivedly

informace ve veřejných médiích, která
uvádějí, růst HDP za rok 2015 je okolo
4%, ceny převážně klesají, ale i přesto
se budou některé energie v roce 2016
nepatrně zdražovat.
V Tanvaldě se tepelná energie bude
ZLEVŇOVAT stejně jako v roce 2015.
Cenový vývoj tepelné energie v roce
2015:

1. 1. 2015

-

30. 4. 2015

580,-Kč + DPH /GJ

1. 5. 2015

-

30. 6. 2015

540,-Kč + DPH /GJ

1. 7. 2015

-

30. 11. 2015

520,-Kč + DPH /GJ

1. 12. 2015 -

31. 12. 2015

490,-Kč + DPH /GJ

Z výše uvedených cen a objemu
prodeje, který byl v roce 2015 o 1200
GJ vyšší, než v roce 2014 vychází
průměrná roční cena 2015 cca 546,-Kč
+ DPH /GJ, to představuje pokles ceny
oproti roku 2014 o 3,2 %.
Rok 2016 začínáme s prodejní
cenou 500,-Kč + DPH / GJ a s předpokladem dalšího snižovaní v průběhu
roku. Co nám umožňuje snižování
ceny? Dlouhodobé pravidelné investice do technologie výroby a rozvodu
tepelné energie. Cena, za kterou se
nám daří nakupovat palivo a spolu-

Jak funguje
nízkoprahové centrum?

práce se společností ČEZ Energo
s.r.o., která v našem areálu investovala
do výstavby kogenerační jednotky.
Pro doplnění uvádím, DPH je u tepelné
energie 15%.
Závěrem bych rád vyzvedl, cena
500,- Kč + DPH / GJ, kterou letošní rok
začínáme je výsledkem práce pouze a
jen kolektivu společnosti Teplárenství
Tanvald s.r.o.
Pokud máte zájem, stejný kolektiv
Vás zve k prohlídce naší společnosti,
po předchozí telefonické domluvě.
Martin Vávra, jednatel

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 79-41K/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.
Mgr. František Brus
Ředitel školy

Pomoc s přípravou na přijímací
zkoušky z matematiky na gymnázium
a obchodní akademii.
Gymnázium Tanvald, které se od
1. září 2016 mění na GYMNÁZIUM
A OBCHODNÍ AKADEMII TANVALD,
pořádá pro uchazeče o studium v primě
a kvintě gymnaziálního oboru a v 1.
ročníku obchodní akademie přípravný
kurz ke zkouškám z matematiky. Kurz
se koná v budově gymnázia v úterý 16.
února 2016 od 14.00 do 16.00 hodin.
V rámci kurzu si účastníci pod vedením
RNDr. Jarmily Moravcové a RNDr. Dáši
Müllerové nejenom otestují svoji připravenost z matematiky ke zkouškám, ale
vyučující se také zaměří na vysvětlení

a rozbory postupů při řešení typových
úloh SCIO testů a rovněž poskytnou
dětem užitečné rady a materiály na
další domácí přípravu ke zkouškám.
Tento kurz navazuje na přípravný
kurz z jazyka českého, který probíhal
v lednu. Od měsíce března pak budou
pokračovat akce s názvem „Jeden den
s …..“, které od září 2015 pro žáky
z Tanvaldska úspěšně organizujeme.
Podrobné informace o jejich konání
opět rozešleme do škol v okolí a budou
zveřejněny i na webových stránkách
naší školy - www.gymtan.cz.

Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež KOTVA Tanvald (dále NZDM)
je registrovanou sociální službou podle
zákona 108/2006 Sb. pro děti, mládež
a mladé lidi ve věku 6 – 26 let, která je
poskytována ZDARMA. NZDM nabízí
bezpečný prostor pro trávení volného
času, pomoc a podporu v obtížné
životní situaci (pomoc se školou, obtíže
v mezilidských vztazích, finanční
nouze, bytová nouze, bez možnosti
trávit svůj čas podle svých potřeb
apod.).
Nabídka NZDM zahrnuje řadu volnočasových a výchovně-vzdělávacích
aktivit včetně vytváření ucelených
programů. Každé tři měsíce je na klubu
realizován preventivní program se
zaměřením na určité téma. V současné
době představujeme program „Svět
on-line“, který se snaží upozornit na
nebezpečí a rizika spojená se světem
internetu.
V dnešní době nebývá výjimkou, že
již děti ve velmi nízkém věku využívají
internet. Hrají hry, sledují videa na
youtube. Mají možnost chatovat nejen
s kamarády, ale i s lidmi, které nikdy
neviděly. Na klubu s dětmi hovoříme
například o tom, jak tráví svůj čas na
„fejsu“, zda znají všechny svoje facebookové přátele nebo zda se třeba již
sešly s někým, koho do té doby znaly
pouze z chatu. Odpovědi se různí i na
otázku týkající se zabezpečení profilu
na facebooku. Bylo totiž například zjištěno, že asi pouze 56% dětí ví, jak si
nastavit soukromí na sociálních sítích
(in Eckertová, Dočekal, 2013).
V rámci preventivního programu se
podíváme blíže na to, jak si například
nastavit bezpečný profil na facebooku.
Diskuzi věnujeme jevům, jako je kybergrooming (lákání oběti na schůzku

prostřednictvím sociálních sítí apod.),
dále kyberšikana (šikana ve virtuálním
světě), kyberstalking (nebezpečné
pronásledování oběti prostřednictvím
výhružných zpráv), zaměříme se na
podvodné inzeráty slibující kariéru
(foto)modelky nebo se podíváme blíže
na to, jak zjistit, zda naše zveřejněné
fotky nebyly zneužity někým na internetu. Téma bude doplněno příběhy,
které se staly ve skutečnosti a tím, co
dělat v těchto situacích, na koho se
obrátit nebo jak se bránit.
Použitý zdroj: ECKERTOVÁ Lenka
a Daniel DOČEKAL. Bezpečnost dětí
na internetu: rádce zodpovědného
rodiče. 1. vyd. Brno: Computer Press,
2013, 224 s. ISBN 978-80-251-3804-5.
Pokud Vás nebo Vaše děti zaujala
nabídka aktivit NZDM, rádi Vás uvítáme
na adrese Hlavní 1309, Smržovka (nad
kruhovým objezdem pod pekárnami)
v otevírací době:
Klub pro mladší (6 – 15 let)
pondělí:13:00 – 15:00
úterý: 13:00 – 15:00
středa: 13:00 – 15:00
čtvrtek: 13:00 – 15:00
Klub pro starší (13 – 18 let)
pondělí:15:00 – 18:00
úterý: 15:00 – 18:00
středa: 15:00 – 18:00
čtvrtek: 15:00 – 18:00
Individuální poradenství „Na zvonek“
(6 – 26 let)
pátek: 12:00 – 18:00Vedoucí služby:
Bc. Ladislav Bartoš
E: bartos@charitamost.cz
GSM: + 420 606 635 113
Sociální pracovník:
Mgr. Zuzana Fejksová
E: fejksova@charitamost.cz
GSM: + 420 778 005 951
Web: www.charitamost.cz

Na konci roku nás tragicky opustil člen zastupitelstva města Tanvald,
sportovec, kolega a především náš kamarád pan Miloslav Bém.
ODEŠEL JSI, JAK SI TO OSUD PŘÁL,
V NAŠÍCH SRDCÍCH A VZPOMÍNKÁCH ZŮSTÁVÁŠ DÁL.
ROKY PLYNOU, JAK TICHÉ ŘEKY PROUD,
JEN BOLEST NEDÁ ZAPOMENOUT.
Livia Steinerová a Josef Průcha, zastupitelé za ČSSD

Iva Herrmannová
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Třídění odpadů do pytlů má
v Tanvaldě stoupající trend

Krimi okénko
Městská policie: 725 095 123, 483 394 575
Policie ČR: 158
Fantom zvrací vždycky v noci
Městská policie řeší stížnosti obyvatel jednoho z panelových domů
v Tanvaldu. Ve sklepích a chodbách se
tam v poslední době objevují zbytky po
bujarých pitkách, včetně flašek a vajglů,
nezřídka i zvratky po těchto nepodařených akcích. Není divu, že místním
se to nelíbí. Ve spolupráci s asistenty
prevence kriminality se strážníci na
tato místa zaměří a pachatelé budou
pohnáni na přestupkovou komisi.
Uvidíme, zda se jedná o fantoma vzdáleného či blízkého. Někteří fantomové
si v takovém humusu dokonce lebedí.
Inu, proti gustu žádný dišputát, ať si
klidně lebedí, ale raději někde stranou
od lidí. Ve vepříně je možná vezmou za
své.
Pejskaři pozor
V minulém roce v Tanvaldě proběhlo
čipování psů mladších 12 let, tak jak
to vyhláška majitelům ukládá. Ještě
zdaleka všechna zvířata však nejsou
očipována. Vloni to bylo ještě zdarma,
letos už to bude něco stát. Strážníci při
zjištění neočipovaného psa věc zatím
řeší domluvou, nikoliv psovi, ale majiteli, pochopitelně. Ovšem v budoucnu
už mohou nedbalí majitelé zaplatit
pokutu.
Při parkování se zdravý rozum
vyplatí
O špatném parkování píšeme prakticky
v každém čísle TZ. Ovšem s tím, jak
k nám přichází ta pravá zima, ještě více
vyniknou výtečníci, kvůli nimž se technika s pluhem nedostane na všechna
místa. Pak si mohou samozřejmě u piva
stěžovat, jak nedbale technické služby
uklízejí, ovšem je to pláč na nepravém
hrobě. Dost možná, že v letošní zimě
bude pár vozidel dokonce i odtaženo.
To bude ale překvapení, že?

Kempovat asi nešel
Dosud neznámý poberta se vloupal do
restaurace v kempu po rozbití skleněné
výplně. Ukradl zde alkohol, dvě televize
LG, notebook a fotoaparát canon,
celková škoda přes 70 tisíc. Flašky už
budou nejspíš prázdné, ale ty ostatní
věci se zloděj nejspíš pokusí prodat,
aby měl na další flašky, takže pozor,
nekupujte podobné věci pod rukou,
ale raději zavolejte policii. Nikdy totiž
nevíte, kdy takový filuta zavítá právě
k vám.
Milovník čistoty v osidlech zákona
Krádež v hodnotě něco málo přes 200
korun má na svědomí známý recidivista. Ovšem podivte se, neukradl ani
chlast, ani něco dobrého na zub. Milý
zlodějíček zatoužil po tělesné čistotě.
Snad chtěl jít na rande, čerti vědí, jenže
chytili ho v marketu s 5 sprchovými gely
značky Nivea pod kabátem. Jeden mu
vypadnul na zem, dalším mrsknul po
ochrance, ale nebylo mu to nic platné,
čapli ho tak jako tak. A může si za to
jít sednout dokonce až na tři roky. To
je hrůza, co? Kvůli čistotě. Anebo kvůli
blbosti?
Van Gogh to nejspíš nebyl
Policie má políčeno na sprejera, který
řádil v Radniční ulici v závěru loňského
roku. Snad chtěl zanechat poslední
vzkaz roku 2015, snad se chtěl nesmazatelně vrýt do paměti Tanvalďáků,
kdož ví. Policie však pro jeho aktivity
pochopení nemá, nejen proto, že
hodnota jím vytvořeného díla je nulová,
anebo spíše v záporných hodnotách.
Uvidíme, zda se k těm čmáranicím
najde i autor. Van Gogh to opravdu asi
nebyl, a napadá mě jedno slovo, které
se s tím rýmuje, leč... .

Od prosince 2012 byl v Tanvaldě
zaveden pytlový sběr ostatních plastů,
směsných obalů do žlutých pytlů
a nápojových kartonů (tetrapaků)
do červených pytlů. Za první čtyři
měsíce roku 2013 byl pytlový sběr
ještě v plenkách. Určitou dobu
trvalo, než domácnosti pytle naplnily.
V počátečních měsících se pytle
vyskytovaly na stanovištích ojediněle.
Prováděla se osvěta mezi občany. Od
května 2013 se začalo na stanovištích
pro tříděný odpad objevovat více pytlů.
Od května do konce roku 2013 bylo
sesbíráno 553 žlutých pytlů o celkové
hmotnosti 770 kg a 231 červených
pytlů o celkové hmotnosti 1070 kg.
V roce 2014 to bylo 1421 žlutých pytlů
o celkové hmotnosti 4020 kg a 508
červených pytlů o celkové hmotnosti
850 kg. Od září 2014 byl zaveden i sběr
obalových kovů do průhledných pytlů.
Tento způsob třídění kovů se teprve
rozbíhal. Od října do prosince 2014 se
na stanovištích vyskytlo pouze 9 pytlů
s obalovými kovy o celkové hmotnosti
20 kg.
Bilance roku 2015 je potěšující,
celkem bylo v 4184 pytlích bezmála
10 tun tříděného odpadu, což je
dvojnásobné množství oproti roku
2014. Nejvíce, 3032, bylo žlutých pytlů.
V Tanvaldě tak bylo v roce 2015 tímto
způsobem sesbíráno 0,79 t kovových
obalů, 7,29 t ostatních plastů (zejména
plastových obalů) a 1,89 t nápojových
kartonů (tetrapaků). Ukázalo se, že se
do pytlového sběru tříděného odpadu
zapojuje stále více domácností.
Pytle s tříděným odpadem svážejí

technické služby ze všech stanovišť
na sběr tříděného odpadu pravidelně
každý čtvrtek. Pytle si mohou občané,
poplatníci vyzvednout zdarma v rámci
poplatku za odpady na MěÚ Tanvald,
odboru rozvoje a komunálních věcí a na
dalších již dříve avizovaných místech.
Městský úřad žádá domácnosti, které
se do pytlového sběru směsných
plastů, tetrapaků a kovových obalů
ještě nezapojily, aby v zájmu ochrany
životního prostředí i udržení poplatku
na stávající výši tak učinily.
Prosíme občany, aby do pytlů vkládali
pouze ty odpady, které do nich patří. To
samé platí i v případě nádob na tříděný
odpad na veřejných stanovištích.
Nevhodný nebo znečištěný odpad
v nádobách nebo pytlích na tříděný
odpad znehodnotí celý obsah, který
už nemůže být dále zpracován a musí
skončit na skládce nebo ve spalovně.
Vícenáklady pak zaplatíme všichni.
Pro úplnost znovu uvádíme, jaké
odpady do pytlů patří: do žlutých pytlů
směsné plasty, jako jsou např. láhve od
mycích a čisticích prostředků, vymyté,
čisté kelímky od jogurtů, margarínů,
pomazánek, zmrzlin, sýrů apod., dále
čisté igelitové sáčky nebo folie, a různé
jiné plastové obaly, do červených
pytlů nápojové obaly tzv. tetrapaky,
v praxi se jedná zejména o krabice
od mléka a džusů, avšak do pytle by
měly přijít vymyté, do bezbarvých
pytlů obalové kovy, jako jsou zejména
konzervy-plechovky a různá plechová
víčka.
Městský úřad děkuje všem, kteří
odpady poctivě třídí.  
MěÚ

-vho-

Sportovka na bruslích
I přesto, že paní zima se letos úplně
„nepochlapila“, zimních radovánek
jsme se dočkali. Na místních tenisových
kurtech se podařilo nastříkat úžasné
kluziště a většina tříd sportovní
školy vyrazila na hodiny tělesné
výchovy na led. První kroky na ledě
nebyly úplně sebejisté, ale po hodině
ježdění už žáci dokázali bezpečně

zastavit, přešlapovat, jezdit pozadu…
zkrátka jsme si to užili se vším všudy.
Většina z dětí se na led ráda vracela
i v odpoledních hodinách v rámci
veřejného bruslení. Moc děkujeme
personálu kluziště za ochotu, přístup,
zapůjčení bruslí... Doufejme, že těch
mrazivých dnů bude v letošní zimě co
nejvíce.
Jana Tůmová

Sportovní zprávy z Horního Tanvaldu
Do ZŠ Údolí Kamenice přijelo 36
handicapovaných sportovců, aby se
zúčastnili tradičního vánočního turnaje
ve stolním tenisu. Nejlépe se na turnaj
připravili žáci ZŠ Kamenná v Jablonci
nad Nisou. V kategorii B mužů obhájil
loňské vítězství Martin Habr z Domova
a Centra denních služeb v Jablonci nad
Nisou. Z našich žáků vybojoval 3. místo
Tomáš Černý.

Ivana Horčičková
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Reportáž psaná na vodítku
Procházím myší dírou, vodítko se
napíná, a můj pes mne neomylně vede
za vůněmi Vánočního svařáku 2015.
Tedy ne že by ho lákal punč, grog,
či svařené víno s kořením, to spíše
vidina grilované klobásky ho žene. A
už také zakotvíme u stánku, kde se
na mě usmívají sličné členky sboru
dobrovolných hasičů a nabízejí mi něco
teplého do žaludku. Venku prší, chvílemi
lije jak z konve, a jako na zavolanou
mi na hlavu chrstne kýbl vody ze
střechy stanu. Naštěstí mám klobouk,
ale i tak vytřepávám všudypřítomné
kapky a lepým hasičkám nemohu
odolat. Jsme na svařáku, tedy svařák.
Horké víno hebce klouže do žaludku,
zatímco duše se potěší tóny vánočních
melodií, jež z improvizovaného pódia
na návěsu kamionu zpívají děti z
tanvaldských mateřských škol.
Déšť zvolňuje své tempo a

všudypřítomný starosta města úkoluje
své věrné muže, aby svícemi orámovali
přístupovou cestu do areálu. A daří
se. Plamínky si nacházejí svou cestu
a neuhasínají. Návštěvníci nemohou
zabloudit.
Na pódiu mezitím dochází k
výměně a drobotinu střídají starší děti
ze základních škol. Možná nebude
od věci ochutnat i něco jiného, než
tekutou stravu. Bramboráky na
plotně hned vedle vchodu lákají. Nu
dobrá, našim hasičům nemohu dát
košem. Bramborák je křupavý, pěkně
propečený, jen bych ještě přidal
malinko česneku, neb na rande se
nechystám.
Opět se trochu rozpršelo, ale
nevadí. V kovových nádobách žhnou
hořící polena, což je výtečný nápad.
Lidé se tu mohou osušit a ohřát. I já
zde osuším svůj klobouk, než vyrazím

Naše školní noviny zvítězily
v celorepublikové soutěži
Naše Školní noviny a Studentské
listy
opět
získaly
1.
místo
v celorepublikové soutěži Školní
časopis a noviny roku 2015 v kategorii
ZŠ – II. stupeň a středoškoláci.
Vyhlášení proběhlo ve dvou dnech.
V pondělí 30. listopadu pro zástupce
redakcí ze základních škol a v úterý
1.
prosince
pro
zástupce
ze
středních škol na Střední škole
v polytechnické Brně. Kritéria, podle
nichž se hodnotí úroveň časopisu,

jsou následující: originalita obsahu,
tematická
pestrost,
aktuálnost,
prostor pro názory žáků, studentů
a pedagogů, grafika časopisu a úroveň
vizuálního projevu. Jsme rádi, že naše
Školní noviny úspěšně reprezentují
nejen naší školu, ale i město Tanvald
a vlastně i celý Liberecký kraj.
Naše noviny tak vydávají svědectví
o bohatém školním životě žáků a práci
pedagogů Masarykovy školy.
Redakční rada ŠN

na další obhlídku. A kam jinam, než
k basketbalistům. Oblíbená dvojice
z Jizerské ligy Kozák – Dolenský má
svůj stánek jako každým rokem hned
vedle pódia a z kotle se line vůně
gulášku. Vloni to byl mufloní, letos
kančí, a je opět skvělý. Hrst cibule
podpoří lukulské hody. Nu, proč ne, jak
jsem již řekl, na rande se nechystám.
Nadlábnu se, takže na klobásku již
nedojde.
Úderem páté přestává pršet, a
to je skvělá zpráva. Starosta září
spokojeností, všechno klape jak má a
davy návštěvníků houstnou. Na pódiu
se střídá jeden soubor za druhým a
pyšní rodičové si mohou své potomky
vyfotit na prknech, jež někdy mohou
znamenat i celý svět. Balónky štěstí
stoupají k obloze, někomu pro radost,
někomu možná i pro štěstí. Stánky
jsou obležené davy, neboť právě tady

si můžete doplnit drobné dárky svým
blízkým pod stromeček.
Čtvrtý ročník Vánočního svařáku
se pomalu chýlí ku konci. Ano, utíká
to, opravdu to byl už čtvrtý svařák.
Sportovci, hasiči, učitelé i město
Tanvald se letos opět vytáhli, ostatně
jak jinak. Vláďa Vyhnálek si k sobě umí
vybrat lidi, kteří mají co nabídnout. Je
to hezká akce v předvánočním období
a má už svou tradici. Je to prostě prima.
Můj pes už mě táhne domů. Bylo
to pěkné a v nejlepším se má přestat.
Ovečky v betlémě u vchodu mu zabečí
na pozdrav, ale jinak jim to je celkem
fuk. Stačí jim jen trocha sena a stříška
nad hlavou. Ježíška tu nevidím. Asi šel
na svařák.
Takže díky všem a příští rok zase na
shledanou na Vánočním svařáku.
Václav Hošek

Sbírka pro útulek Dášenka

Na počátku listopadu vyhlásil školní
parlament Masarykovy základní školy
sbírku pro zvířátka v útulku Dášenka
v Lučanech. Sbíralo se různé krmivo,
zvířecí pamlsky, hračky, staré čisté
ručníky a deky, prostě vše potřebné, co
by pejskům, kteří nemají svůj domov,
vytvořilo větší pohodlí. Vybrané věci
měla předat třída, která byla ve sbírce
nejaktivnější, a tou jsme se stali my,
8. A. A tak jsme se 5. ledna 2016
vydali do útulku na exkurzi. Hned po
příjezdu jsme předali dárky a těšili se
na vycházku s pejsky. Ti nás přivítali
radostným štěkáním. Obdrželi jsme
vodítka a vyrazili jsme. Na všechny se
pejsci nedostali, proto jsme se poctivě

střídali. A opravdu jsme si to užili! Když
jsme se vraceli, nechtělo se nám, a
myslím, že ani pejskům. Ti dostali po
příchodu najíst a my jsme si šli ještě
prohlídnout kočičky a pak jsme se odebrali k vlaku. Tato akce byla opravdu
zdařilá a měli bychom ji v budoucnu
opakovat.

K. Vokatá 8. A

Zápis do 1. tříd ZŠ Tanvald, Sportovní
Budoucí prvňáčci nemohli dospat
pátečního rána 15. 1., kdy se v odpoledních hodinách konala jejich první
větší životní zkouška a to zápis do
školy. Celkem k nám zavítalo na 47 dětí
v doprovodu svých rodičů.
Děti musely prokázat, že už do školy
opravdu patří a něco umí. První
zastavení je čekalo v nynějších druhých třídách, kde musely namalovat
obrázek, rozpoznat různé tvary, písmenka, obrázky a zvládnout ostych
při rozhovoru s paní učitelkou. Další
zastavení se konalo v hudebně. Zde
děti ukázaly své hudební kvality, zazpívaly oblíbenou písničku, povídaly si
o hudebních nástrojích apod. V 5. B
třídě u interaktivní tabule se zkoušelo,

Redakční rada školních novin.

Čtenářské dílny
V rámci operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
který je financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu
ČR, uspěla naše škola se svým
projektem a obdrželi jsme dotaci ve výši
227 000 Kč. Za tyto finanční prostředky
jsme zakoupili 640 nových knih pro
školní knihovny a pomůcky pro realizaci
projektu. Čtenářských dílen se účastní

jak jsou děti bystré, vnímavé, pohotové,
zkrátka schopné aktivně pracovat. A po
té se už děti v doprovodu svých rodičů
přemístily do malé tělocvičny, kde se
těšily na různé sportovní aktivity, hod
míčem, přitahování na lavičce, žebřiny,
trampolínu, zkrátka téměř vše, na co se
můžou těšit ve škole. Poslední zastavení, rozloučení, oficiality a pohovor
byly v ředitelně s vedením školy.
Zápisu do školy dnešním dnem odzvonilo, doufejme, že se u nás budoucím
prvňáčkům líbilo. A teď už se můžou
těšit na to první zvonění po letních
prázdninách, kdy nastoupí do školy.
Přejme jim jediné… Ať vykročí pravou
a ve škole, ať se jim daří.
Jana Tůmová

8 pedagogů ve třídách od 1. B do 5. B
na našem detašovaném pracovišti na
Šumburku a v 7. A – 9. A na II. stupni
Masarykovy školy. Všem pedagogům
patří dík za pečlivou přípravu a průběh
čtenářských dílen, neboť cílem tohoto
projektu je získání pozitivního vztahu
k literárním dílům a jejich autorům.
Stanislav Pěnička
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Zastupitelstvo, rada, informace

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 30. 12. 2015
*RM bere na vědomí žádost ředitelky Domu dětí
a mládeže Tanvald Mgr. Heleny Beranové
o uvolnění bytu v Domu dětí a mládeže Tanvald
čp. 336, Protifašistických bojovníků ul., Tanvald,
část Šumburk nad Desnou.
*RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace městského stadionu Výšina-Tanvald“
z programu MŠMT č. 133510 „Státní podpora
sportu pro rok 2016“ v termínu prvního kola přijímání žádostí do 31. 01. 2016.
*RM vydává záměr na prodej částí pozemkové parcely č. 1887 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) v katastrálním území Tanvald
označených podle geometrického plánu č.
1629-272/2015 ze dne 21. 10. 2015 jako díl „h“
o výměře 2 m2, díl „f“ o výměře 6 m2 a díl „e +
g“ o výměře 13 m2 za účelem narovnání majetkoprávních vztahů.
*RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 93/2015, které na základě pověření uděleného starostovi radou města usnesením č. 198/14/2015 ze dne 10.
06. 2015 provedl starosta města dne
17. 12. 2015:
Výdaje
Vnitřní správa - celkem
Místní zastupitelské orgány - celkem		
odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva
a odvody SZ a ZP .......................... - 132.407 Kč
finanční plnění občanům ............. + 122.407 Kč
cestovné ........................................ + 10.000 Kč
*RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 94/2015, které na základě pověření uděleného starostovi radou města usnesením č. 198/14/2015 ze dne 10.
06. 2015 provedl starosta města dne
17. 12. 2015:
Výdaje
KULTURA - celkem
Kulturní kancelář – výdaje na kulturní činnost
– celkem
dětské pořady .................................. + 7.000 Kč
Tanvaldské hudební jaro ................... - 7.000 Kč
*RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 95/2015, které na základě pověření uděleného starostovi radou města usnesením č. 198/14/2015 ze dne
10. 06. 2015 provedl starosta města dne
17. 12. 2015:
Příjmy
příjmy z činnosti rozpočtových zařízení
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Sběr a zpracování druhotných surovin
+ 186.000 Kč
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Likvidace odpadu – celkem 			
+ 186.000 Kč
*RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 96/2015, které na základě pověření uděleného starostovi radou města usnesením č. 198/14/2015 ze dne 10.
06. 2015 provedl starosta města dne
17. 12. 2015:
Výdaje
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Tanvaldská kotlina – budova č. p. 650 – celkem
+ 1.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA		

- 1.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 97/2015:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na veřejně prospěšné práce od úřadu práce		
+ 338.358 Kč
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár – celkem
personální výdaje na VPP – platy – dotace
+ 256.218 Kč
personální výdaje na VPP – sociální pojištění –
dotace
			
+ 55.881 Kč
personální výdaje na VPP – zdravotní pojištění
– dotace
			
+ 25.421 Kč
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU – celkem
Městská policie – celkem
personální výdaje na VPP – platy – dotace
+ 626 Kč
personální výdaje na VPP – sociální pojištění
– dotace
			
+156 Kč
personální výdaje na VPP – zdravotní pojištění
– dotace
			
+ 56 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 98/2015:
Příjmy
Transfery
státní příspěvek na výkon pěstounské péče
- 123.200 Kč
Výdaje
Sociální věci -celkem
výkon pěstounské péče - celkem
- 123.200 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 99/2015:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na realizaci energetických úspor v objektu MŠ,
U Školky 579 .......................... 4.200.342,63 Kč
na realizaci energetických úspor v objektu DDM
v městě Tanvald ...................... 2.693.621,51 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
- 6.893.964,14 Kč
*RM projednala žádost pana Berkiho o přidělení
bytu a rozhodla žádosti nevyhovět.
*RM bere na vědomí žádost pana Hloucala doručenou MěÚ Tanvald dne 30. 12. 2015 a rozhodla přijmout k ní stanovisko na své schůzi dne
13. 01. 2016.
*RM po projednání bere na vědomí návrh zásad
pro vydávání Tanvaldského zpravodaje, který
předložil Ing. Jaroslav Mikš, a rozhodla zachovat současný stav.
*RM projednala žádost pana Houzara a souhlasí s užitím znaku města Tanvald pro účely obrazové přílohy vědecké publikace Klíč ke znakům měst České republiky, která bude vydána
v rámci ediční řady Moravské zemské knihovny
v Brně.
*RM schvaluje plán pracovní plán Rady města
Tanvald na I. pololetí 2016 dle předloženého
návrhu.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 13. 01. 2016
*RM rozhodla pronajmout byt č. 39, Větrná 558,
Tanvald na dobu určitou do 30. 04. 2016.
*RM Tanvald vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 602/10 (zahrada) v katastrálním území Tanvald označené podle geometrického plánu č. 1336-167/2008 ze dne 08. 12.
2015 jako pozemková parcela č. 602/17 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 24
m2 a částí pozemkové parcely č. 1989/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) označených
podle geometrického plánu č. 1336-167/2008
ze dne 08. 12. 2015 jako pozemková parcela
č. 1989/1 (ostatní plocha – silnice) o výměře
180 m2 a pozemková parcela č. 1989/7 (ostatní
plocha – ostatní komunikace) o výměře 20 m2,
vše v katastrálním území Tanvald do vlastnictví
Libereckého kraje.
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*RM po projednání žádosti pana Hloucala o
poskytnutí peněžního daru ve výši 45.463 Kč
a všech skutečností s tím souvisejících rozhodla
žádosti nevyhovět.
*RM souhlasí s užíváním nebytových prostor
v objektu DPS čp. 614, Vítězná, Tanvald, část
Šumburk nad Desnou:
1/ paní Karolinou Brzkovou za účelem provozování kosmetických služeb;
2/ panem Ladislavem Bartošem za účelem příležitostného poskytování rehabilitace a masáží;
od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 za denní paušální úhradu ve výši 50 Kč a pověřuje vedoucí
sociálního odboru MěÚ Tanvald Mgr. Vladimíru
Součkovou organizačním zajištěním.

Tanvaldský zpravodaj / únor 2016
*RM rozhodla v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění schválit
příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald,
Sportovní 576 použití fondu investic ve výši
do 181.500 Kč na zakoupení mycího stroje do
sportovní haly.
*RM rozhodla pronajmout bytovou jednotku
č. 14, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 614,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou na dobu určitou do 31. 12. 2016.
*RM v rámci obnovy vozového parku rozhodla
na základě provedeného poptávkového řízení
koupit pro potřeby střediska technických služeb
MěÚ užitkový, dodávkový automobil Opel Movano CREW VAN 2,3 D MT, 92 kW 125 k, L2H2
dvoukabina s předním náhonem, celková přípustná hmotnost 3,3 t, barva modrá za 594.326
Kč včetně DPH se základní zárukou v ceně
vozu 60 měsíců nebo 150.000 km dle nabídky.
Na základě výsledků výběrového řízení na
zhotovitele akce „Rekonstrukce vnitřní části
DDM, Protifašistických bojovníků 336, 468 41
Tanvald“ rozhodla rada města:
1/ přidělit veřejnou zakázku firmě DKK Stav
s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec;
2/ schválit Smlouvu o dílo na realizaci stavby
„Rekonstrukce vnitřní části DDM, Protifašistických bojovníků 336, 468 41 Tanvald“ dle předloženého návrhu.
*RM vydává záměr na prodej bytové jednotky
č. 34/5, vel. 1+2, byt běžný, Vančurova ul. 34,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou včetně
spoluvlastnického podílu 642/7885 na budově čp. 34 a čp. 36, Vančurova ul. 34, Tanvald,
část Šumburk nad Desnou a stavební parcele
č. 681/1 v katastrálním území Šumburk nad
Desnou dle schválených pravidel veřejné soutěže. Základní cena pro podání žádosti je 307.772
Kč. Termín pro podání žádosti je nejpozději do
16. 02. 2016 do 11.00 hodin.
*RM souhlasí se spoluprací s ministerstvem
kultury ČR při administraci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2016,

nezřizuje komisi státní památkové péče a pověřuje výkonem prací spojených se spoluprací
s Ministerstvem kultury ČR odbor rozvoje a KV
MěÚ Tanvald.
*RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem Tanvald a Mikroregionem Tanvaldsko podle
předloženého návrhu týkající se bezplatného
užívání movitých věcí.
*RM doporučuje zastupitelstvu města:
1/ vzít na vědomí vyhodnocení a hospodaření „Fondu na zlepšení úrovně bydlení“ v roce
2015;
2/ schválit nová Pravidla „Fondu na zlepšení
úrovně bydlení“;
3/ vyhlásit v souladu s Pravidly „Fondu na zlepšení úrovně bydlení“ výběrové řízení na získání
půjčky z tohoto fondu na rok 2016 s možností
podání žádosti do 30. 03. 2016
*RM
schvaluje
Smlouvu
o
výpůjčce
mezi městem Tanvald a Základní školou
Tanvald, Sportovní 576, příspěvkovou organizací podle předloženého návrhu týkající se bezplatného, dočasného užívání nemovitých věcí.
*RM v souladu s ustanovením § 55, odst. 2,
písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí zánik mandátu člena zastupitelstva města
pana Miloslava Béma, který zemřel dne 30. 12.
2015, a osvědčuje, že v souladu s ustanovením
§ 56, odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se stala členkou zastupitelstva města dnem 31. 12.
2015 náhradnice z kandidátní listiny ČSSD
paní Ing. Iva Svárovská.
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva
města dne 27. 01. 2016 s tím, že může být dle
potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Složení slibu členky zastupitelstva města
3.   Schválení podání žádosti o dotaci na
projekt „Revitalizace městského stadionu
Výšina-Tanvald“

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Přípravná třída tanvaldské školy
vychovává i rodiče
Prvním krokem, který může děti
vést z pasti sociálního vyloučení,
je mateřská a základní škola. O
tom, jak se daří vychovávat právě
žáky ze sociálně slabých rodin, se
přesvědčila při návštěvě Základní
školy Horní Tanvald v druhé
polovině
prosince
náměstkyně
hejtmana pro resort sociálních věcí
Lenka Kadlecová. Doprovodili ji i
zástupci města Tanvaldu a úředníci

dvou odborů Krajského úřadu
Libereckého kraje.
Tanvaldská škola řadu let učí
žáky, kteří by kvůli svému lehkému
mentálnímu
postižení
nedokázali
držet krok s výukou v běžné základní
škole. A už se může pochlubit několika
absolventy, kteří si po doplnění dalšího
vzdělání našli zajímavou práci, byt a
chystají se založit rodiny. Díky základu,
který jim dala škola, začali žít odlišně
než jejich rodiče, odkázaní takřka
celý život na sociální dávky. Pro jejich
rodiny, kde mnohdy nejstarší členové
neumějí číst a psát, jsou tak konkrétním
příkladem toho, že cesta do většinové
společnosti existuje. Jen ji najít.
„Pro děti, které nenavštěvovaly
mateřskou
školu,
zřídila
škola

přípravnou třídu. Je v ní 13 předškoláků.
Učí se tu základním dovednostem,
aby jim přechod do první třídy
nepůsobil žádné problémy,“ vysvětlila
náměstkyně
Lenka
Kadlecová.
„Přípravná třída vychovává i rodiče,
kteří musejí s dětmi doma procvičovat
to, co se učí ve škole. Buduje tak vztah
mezi školou a rodinou, v níž bývá
dítě hlavním nositelem vzdělanosti,“
dodala.
Ředitel školy Luděk
Špráchal provedl hosty
oběma budovami a spolu
s učitelkami jim ukázal
konkrétní formy výuky
v přípravné třídě. Děti
se zde hravou formou
učí správně vyslovovat
a především soustředit.
Také se učí řešit logické
úlohy, pracovat v kolektivu
a zvládat jemnou motoriku.
Dohromady navštěvuje ZŠ
Horní Tanvald celkem 44
dětí.
„Pokud se uchytí
jeden žák z celé třídy, je to
velký úspěch. Dva naši
úspěšní
absolventi
pracují u městské
policie jako asistenti
prevence kriminality,“
přiblížil ředitel Luděk
Špráchal. „Příští rok se
mají v rámci integrace
rušit praktické školy.
Neumím si představit,
kolik
osobních
asistentů bude muset
stát platit, aby děti
mentálně
postižené
mohly chodit do běžné
školy. Budou brzdit
výuku ostatních dětí
a samy ztratí zbytky
sebevědomí. Nebudou

V únoru 2016
oslaví narozeniny

schopné držet krok se spolužáky, škola
je nebude bavit,“ dodal.
Tanvaldská škola dbá také na
rozvíjení manuální zručnosti svých
žáků, například v jedné místnosti má
zřízenou cvičnou kuchyň. Tady se
dívky učí vařit. Učitelé se rovněž snaží
vést žáky ke sportu. Škola pravidelně
pořádá vánoční turnaj ve stolním
tenise.
„V malém kolektivu přípravné
třídy lze přihlížet k individuálním
zvláštnostem dítěte, jeho úrovni
dovedností a návyků. Vzdělávání
vychází z programu mateřské školy, s
dětmi se proto pracuje převážně formou
her a takovým tempem, aby je práce
v přípravné třídě zaujala, a zároveň
v co největší míře napomáhala jejich
rozvoji. Základem jsou různé druhy her,
učení, rozhovor, hudební, výtvarné,
pohybové a pracovní činnosti nebo
třeba vycházky,“ shrnula Alena Losová,
krajská radní resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Blanka Daníčková
oddělení tiskové a vnějších vztahů
Krajského úřadu LK

Miloslav Rydval
Vilma Absolonová
František Farkaš
Milada Kozohorská
Libuše Zeidlerová
Marie Herrmanová
Vladimír Valeš
Jaroslava Šírková
Jaroslav Svárovský
Jiří Bonnan
Ladislav Alinče
Jan Vašák
Miroslav Prašivka
Alena Erbenová

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!)

Vážení spoluobčané,
My, studenti oktávy Gymnázia
Tanvald, si Vás dovolujeme
pozvat na náš maturitní ples
konaný dne 5. 2. 2016 v 20:00
ve Sportovní hale Tanvald.
Všichni jste srdečně zváni.
Studenti GymTan

Senior klub
Tanvald
Vás zve na besedu

A co myslíte vy?
Onehdy si k nám v restauraci přisedl
jeden pán. Velkou radost jsem z toho
neměl, neboť tento chlapík je přímo
nabit negativními emocemi. A taky ano,
už to z něj leze, v souvislosti s migrační
krizí ho zajímá jen to, že ta jeho stará
nechce nikam emigrovat. Napadá mě
tedy, proč s ní vlastně žije, ale raději
mlčím, protože do hlubších rozhovorů
zabředávat nechci. Inu, halt asi dobře
vaří a uklízí po svém milovaném mužíčkovi, co jiného, že? A co naše republika? Ovšemže, taky všechno špatně,
za komunistů bylo všechno lepší. Ne že
by v ledasčem neměl pravdu, ale to by
bylo na delší polemiku, než bych stačil
vypít dvě piva, takže taky nic.
A co radnice? Taky špatně, to je
jasné. Městská policie není tam, kde
má být, asistenti prevence kriminality
jsou na nic, místo hlídání přechodů a
pohybu kolem škol by měli prý potírat
kriminalitu, posvítit si na mládež, co

posedává na betonu na Výšině. Což o
to, posvítit by se dalo, je tam pořádná
tma. Já osobně bych za mlada v takových špinavých koutech nevysedával,
ale proč ne, když je to baví a žádnou
trestnou činnost přitom neprovozují,
nač zbytečně buzerovat? A toho randálu, když jezdí na prkýnkách, suchou
nitku na mládeži nenechá, to by byl
ředitel policie. Bez jakékoliv bližší znalosti by už teď dokázal sám řídit celý
aparát a všechny hříšníky zpucovat.
Jak, to už neřekne, to je jaksi samo
sebou.
A co technické služby? Nepřisadíme
si? Jasně že přisadíme, ale použité
slovo je bohužel nepublikovatelné.
Všude je prostě bordel. Jak s tím vším
ten človíček může přežívat, že si z toho
nehodí mašli? Dopíjím pivo a odcházím. Hlavu mám jak věrtel. Kdybych
neměl v zimním období projeté skoro
všechny kraje v Čechách, musel bych

Vliv psychiky na zdraví
Beseda je zaměřena na témata:

si teď myslet, že se v Tanvaldu vůbec
nedá žít.
Kolem hospody projíždí pluh a shrnuje napadaný sníh ke kraji. Dokonce
i chodníky už jsou protažené. Na
parkovišti zkontroluju svého miláčka
a ejhle, i tady už byl pluh, a kdybych
chtěl vyjet, klidně mohu, i když zvečera
napadlo dobrých dvacet centimetrů
sněhu. Jenže mám v sobě dvě pivča
a tak nechám autíčko pěkně odpočívat
pod bílou duchnou.
Ráno bývá moudřejší večera. Šlapu
si to dolů k radnici, z nebe se to pěkně
sype, zdravím se s chlapy v barevných
montérkách s hrably v rukou. Chodníky
uklizené, nepořádek, který spoluobčané udělali okolo popelnic, taky
uklizený. Nu, vidím, že to ještě není
tak hrozné, že se v Tanvaldu dá docela
dobře žít.
Václav Hošek

· nemoc jako řeč těla a duše
· jak psychika ovlivňuje zdraví člověka
· kde děláme chyby ohledně
stravy a tekutin
· co je přirozený biorytmus člověka
· jak harmonizovat tělo, mysl a duši
· více o metodě IRISDIAGNOSTICE
· co vše se dá pomocí irisdiagnostiky
zjistit o zdravotním stavu člověka
· jakým je irisdiagnostika vynikajícím
pomocníkem v prevenci zdraví
Místo setkání: Dům pro seniory
Šumburk nad Desnou 593, Tanvald,
- společenská místnost
Datum konání:
16. 2. 2016 v 15:00 hod.
Na setkání se těší
Lucie Krákorová
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Mateřské a dětské centrum Maják
Prosincové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz
Akce v únoru:
ZIMNÍ PROCHÁZKA KE KRMELCI S NEJMENŠÍMI, HRY NA
SNĚHU – vzhledem k počasí bude přesný termín uveden na stránkách centra
Dále nabízíme
upozorňujeme na program „Baby klub“ – každý pátek 9:00 – 12:00 hod.,
určeno pro maminky a kojence, sdílení vzájemných zkušeností a problémů
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
Poděkování - MDC Maják tímto děkuje všem sponzorům, kteří mateřské a
dětské centrum v roce 2015 podpořili a umožnili tak rodičům s nejen malými
dětmi, aby se měli kde scházet. Díky Vám jsme v roce 2015 mohli připravit pro
děti i rodiče pravidelné programy, jednorázové akce, workshopy a semináře.
Tímto Vám všem děkujeme !!!
Sponzoři: Teneo 3000, s.r.o., Jan Mašek – Pekařství, Pekárna Tanvald
Schneider and spol., LIDL ČR v.o.s.- pobočka Tanvald, ELSKLO, spol. s r.
o., DETOA Albrechtice s.r.o. , Pohřební služba M&M Tanvald, Desko, a.s.,
KREMER s.r.o., BILLA s.r.o. – pobočka Tanvald, Jednota Coop Tuty Dvůr
Králové n/L, SATO Tanvald spol. s r. o., SK mobil Šárka Šimková, Teplárenství
Tanvald s.r.o., MDDr. Havlíčková, MUDr.Štěpán Gazda, MUDr.Martin Šťastný,
MUDr.Petr Michalík, MUDr. Massalema, MUDr. Stuchlík, MUDr. Pavlů, MUDr.
Kutilová, TABYS s.r.o., Pneu Tůma, Bar u Jacka, Česká spořitelna a.s., SATO
Tanvald spol.s r.o., Stanislav Pacák – Tanvald, Alena Klimperová-švadlenka
Tanvald, SHG a SferiaNet, Komerční banka, a. s., Kartonážka Preussler,
Papírnictví Zítek
Spolupracovníci a spoluorganizátoři akce Cesta lesem pohádek - Klub Českých turistů Tanvald,
SK Sluníčko SPMP- Jablonec n.N., TJ Seba Tanvald, studenti ZŠ Tanvald-Sportovní, studenti Gymnázia Tanvald, studenti Masarykovy ZŠ Tanvald,
A-TOM 2101 Zálesák Tanvald.
Děkujeme za dotace a příspěvky: Městu Tanvald, Městu Desná v J. h., Městu
Velké Hamry, Libereckému kraji, Úřad práce Jablonec n/N, Nadaci pro záchranu a obnovu Jiz. hor, Nadaci EURONISA, Nadaci OC Nisa, Nadaci škola hrou
a všem ostatním sponzorům, kteří nás po celý rok podporují.
Pokud jsem na někoho zapomněla, tak se omlouvám.
Renata Nepimachová

DDM Ulita Tanvald
DDM Ulita v únoru:
Na jarní prázdniny 8. - 11. 2. jsme pro děti od 6 let připravili pobytový zimní
tábor „Jarní prázdniny s Myšákem Kubou“ v Lužických horách. Tábor je
vhodný i pro nelyžující děti.
V týdnu od 8. 2. do 12. 2. bude probíhat také příměstský tábor formou každodenních výletů. Tábor je určen dětem od 1. třídy:
Pondělí 8.2. - IQ park v libereckém Babylonu. Cena: 130,-Kč.
Úterý 9.2. - lunapark v libereckém Babylonu. Cena: 130,-Kč.
Na oba výlety je sraz na hlavním vlakovém nádraží v Tanvaldě v 8:15,
návrat ve 14:55 tamtéž.
Středa 10.2. - Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n.N.+ kreativní dílna.
Sraz na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě v 8.15, návrat ve 14:25 tamtéž.
Cena: 110,-Kč.
Čtvrtek 11.2. - IQLandia v Liberci. Sraz na hl. Vlak. Nádraží v Tanvaldě v 8:15,
návrat ve 14:55. Cena: 150,-Kč.
Pátek 12.2. - Krkonošské muzeum Vysoké nad Jizerou. Sraz na autobusovém nádraží Tanvald centrum v 9:00, návrat ve 13:34 tamtéž. Cena: 80,-Kč.
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Na všechny výlety děti musí mít kartičku ZP nebo její kopii, vhodnou obuv, svačinu, pití, deštník nebo pláštěnku, kapesné dle uvážení. Po předchozí dohodě
lze přistoupit nebo vystoupit na trase.
Přihlášky s platbou přijímáme v DDM.
V DDM probíhají každodenní dopolední výtvarné dílny zaměřené na Velikonoce pro děti z mateřských a základních škol z Tanvaldu a okolí. Zájemci z řad
pedagogů se mohou hlásit u p. Humlové.
Uzávěrka výtvarné soutěže DDM na téma „V říši paní Hudby“
je ve čtvrtek 25. 2. 2016.
Práce označené jménem a věkem autora a školou, kterou navštěvuje, odevzdávejte v DDM.
Z vítězných prací uspořádáme výstavu v kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě
u příležitosti
konání Tanvaldského hudebního jara.
Kurz Keramika pro dospělé proběhne v pondělí 7. a 14. 3. od 17:00.
V případě příznivých sněhových podmínek uspořádáme spolu s TJ Seba
Tanvald a ZŠ Sportovní další závod Poháru běžce Tanvaldu – lyže sjezd.
Již nyní se děti mohou přihlašovat na letní pobytové tábory:
20. - 25. 8. tábor v Lužických horách - chata U Myšáka Mařenice
- pro děti od 6 let.
27.8. - 3. 9. tábor v Rychlebských horách – Lipová Lázně – pro děti od 8 let.
Přihlášky na oba tábory je třeba odevzdat do 29. 2. 2016.

Městská knihovna Tanvald
„Divadelní soubor  E.F.Buriana“ – výstava fotografií z divadelního archivu
našich ochotníků, kteří letos oslaví 70 let od svého založení. Výstava potrvá
od 9. 2. 2016 do 10. 3. 2016.
„Noc s Andersenem“
bude 1. 4. - 2. 4. 2016 přihlašovat se můžete již od 20. ledna osobně v naší
knihovně. Neváhejte počet spacích míst je omezen.
„Charles Dickens“ – výstavka knižních titulů z našeho fondu
Počítačový kurz pro naše čtenáře
V rámci celostátní akce: Březen - měsíc čtenářů - jsme připravili pro naše
čtenáře společně se studenty Gymnázia Tanvald pod vedením RNDr. Jarmily
Moravcové individuální kurz pro začátečníky. Naučíme Vás pracovat s myší a
klávesnicí. Pomůžeme Vám s orientací v nekonečných prostorách internetu a
se založením Vaší osobní internetové adresy. Přihlášky přijímáme do 22. 2.
2016 osobně v Městské knihovně Tanvald.

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní pořady v kině Jas Járy Cimrmana:
6. 2. SO 14 h. Pohádka o mořské víle
Premiéra divadelní pohádky na motivy H. CH. Andersena. Hraje divadelní
soubor E. F. Burian z Tanvaldu. Představení se uskuteční v rámci oslav 70.
výročí založení souboru.
Vstupné dobrovolné
6. 2. SO 17 h. Tah dámou aneb napřed trochu vína...
Repríza úspěšné divadelní komedie. Hraje divadelní soubor E. F. Burian z Tanvaldu. Představení se uskuteční v rámci oslav 70. výročí založení souboru.
Vstupné dobrovolné
18. 2. ČT 19 h. Friedrich Dürrenmatt: Návštěva staré dámy
Divadelní představení souboru J. K. Tyl z Josefova Dolu.
Překlad: Jiří Stach, režie: Karel Stuchlík, asistentka režie: Jana Řeřichová,
text sleduje: Markéta Fejfarová, technika: Josef Augustin, Jakub Dolák, kostýmy: Denisa Svárovská, Hana Stuchlíková, Kamila Čadílková, scéna: Karel
Stuchlík.
Osoby a obsazení :
CLAIRE ZACHANASSIANOVÁ - Vlaďka Koďousková, JEJÍ MANŽELÉ - VII-IX - Pavel Svárovský, BUTLER (komorník) - Miloš Rydval / Jiří Krasl, KOBY,
PRVNÍ OBČAN, NOVINÁŘ I - Lukáš Frydrych, LOBY, DRUHÝ OBČAN,
NOVINÁŘ II - Jan Lála, ILL - Láďa Koďousek, JEHO ŽENA - Jana Řeřichová,
JEHO DCERA - Denisa Svárovská, JEHO SYN, EXEKUTOR - Karel Stuchlík ml., STAROSTA - Rudolf Musil, jeho žena Denisa Svárovská, JEHO VNOUČATA - Tereza Tahalová a Pavel Svárovský ml., FARÁŘ - Luboš Doležal, UČITEL - Radim Podrazký, LÉKAŘ, PŘEDNOSTA STANICE - David Merkl / Karel
Stuchlík, POLICISTA - Marek Trepera, PRVNÍ ŽENA, TŘETÍ OBČAN - Hana
Stuchlíková, DRUHÁ ŽENA, ČTVRTÝ OBČAN - Kamila Čadílková
Vstupné: 50 Kč
Pokračování na straně 9.
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Pokračování ze strany 8.

23. 2. ÚT 9,30 h. Zakletá princezna
Divadelní představení pro děti. Hraje divadlo Studna Hosín.
Vstupné: 30 Kč

DS E. F. Burian slaví
70. výročí založení
divadelního souboru
V sobotu dne 6. 2. 2016 se bude
v městském kině JAS Járy Cimrmana
konat oslava 70. výročí založení amatérského divadelního souboru v Tanvaldě,
jehož zřizovatelem je Městská kulturní
kancelář Města Tanvaldu. DS E. F.
Burian si pro Vás na tento den připravil
2 divadelní představení a vernisáž
fotografií v předsálí kina. Vstupné je
dobrovolné. Srdečně zveme všechny
milovníky a fandy amatérského divadla
v Tanvaldě a v širokém okolí. Jak bude
sobotní odpoledne probíhat?
Ve 14.00 hod. bude oslava slavnostně zahájena premiérou pohádky
na motivy H. CH. Andersena v úpravě
a režii Vlastimila Hozdy: POHÁDKA O
MOŘSKÉ VÍLE.
Zhruba v 15.30 hod. bude zahájena
vernisáž divadelních fotografií v předsálí kina. Při této příležitosti proběhne
ocenění některých členů divadelního
souboru. Vernisáž bude zpestřena
vystoupením pěveckého sboru ZUŠ

Tanvald. Během vernisáže, na kterou
všechny srdečně zveme, bude zároveň
možnost občerstvení.
Po vernisáži, cca v 17.00 hod., Vás
bychom opět rádi přivítali v sále kina
na repríze úspěšné divadelní komedie
na motivy M. Horníčka, opět v úpravě
a režii Vlastimila Hozdy: TAH DÁMOU
ANEB NAPŘED TROCHU VÍNA …
(vstupné je opět dobrovolné)
Po představení bude ještě možnost
volné diskuze (!) pro vytrvalce, opět
v předsálí kina.
Tak ještě jednou: srdečně Vás zveme
na oslavu tohoto významného výročí
tanvaldského divadelního souboru.
Vždyť už přece je co oslavovat, když se
soubor dožívá takovýchto významných
70. narozenin, za což jistě patří dík
všem, kteří se kdy podíleli na jeho činnosti či vedení, anebo byli jeho zřizovatelem. NA SHLEDANOU V SOBOTU
6. 2. 2016!!!!!

Za DS E. F. Burian Tanvald, Dana
Hozdová, vedoucí souboru.

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
Deadpool

Než se stal Deadpoolem, byl Wadem Wilsonem (Ryan
Reynolds), bývalým členem speciálních jednotek. Když
mu lékaři diagnostikovali pokročilé stadium rakoviny,
podrobil se experimentální léčbě v rámci programu Weapon X, známého a populárního především mezi x-menovskými mutanty. Díky tomu se Wade zbavil rakoviny, a nejenže zůstal naživu, ale také jako bonus získal schopnost rychlého samouzdravování.
Bohužel však – například oproti Wolverinovi, který po podobné léčbě zůstal celkem
sexy – z tohoto pokusu vyšel trvale znetvořený. Vypadá dle vlastních slov jako „avokádo, které mělo sex se starším avokádem". I proto celkem bez většího odporu přijal
okostýmované alter ego jménem Deadpool.

Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek

Na malém exotickém ostrově žije velmi přátelský papoušek Úterý ve společnosti svých zvířecích přátel. Úterý celý
život sní, že bude objevovat svět. Po strašlivé bouři najde
Úterý na pláži stvoření, které nikdy neviděl: člověka jménem Robinson Crusoe. Úterý
velmi rychle pochopí, že tenhle dvounohý tvor by mohl být jeho šancí dostat se z ostrova pryč. Stejně tak Robinson Crusoe zjistí, že aby přežil na neobydleném ostrově,
musí využít pomoci chytrého papouška a jeho zvířecích kamarádů. Pro Robinsona
není sbližování právě snadné, protože zvířata neumí mluvit člověčí řečí. Pomalu se
však stávají přáteli a začínají společný život plný dovádění, zábavy a dobrodružství.

Řachanda

Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech,
kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Až když se trojice
ocitne shodou okolností v kouzelném Černém lese, kde
žijí podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co je nedokázali do té doby naučit sami lidé - že tak, jak se chováme
k ostatním, tak se pak oni chovají k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrátí. Ale co by to bylo za příběh, kdyby kromě
ponaučení, zábavy a milých postav chyběla láska? A tak se stane, že kromě toho, že
se princezna Markétka napraví, se také zamiluje do obyčejného Matěje...
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V netradičním lednovém termínu
místo vánočních svátků se letos hrál
již 11. ročník turnaje NO-KO-KO, tedy
nohejbal, košíková, kopaná. Ovšem
taktovka je stále stejná, tu třímá neochvějně Karel Soldát, duchovní otec,

Trojboj netradičně v lednu

ředitel i hlavní organizátor soutěže.
Úroveň byla letos opět velmi dobrá,
boje líté a vítězství týmu Fotbalistů
zasloužené, neboť zvítězili ve všech
disciplínách.
Sestava vítěze: Sedlák, Bártl, Pipek,

Zelinka, Černý Pavel,
Fišer, Baštovanský.
Konečné pořadí:
1. FOTBALISTI
2. GREENS
3. ABB

Foto Jakub Kozák.

Basketbalisté v souboji
o třetí místo
Basketbalisty TJ SEBA čekala
v Jizerské lize šňůra zápasů s prvními
třemi týmy. Nejprve dostali nakládačku
v Turnově, kam však neodjeli
v nejsilnější sestavě a nevyvedla se
jim zejména první čtvrtina. Na hřišti
vedoucích Draků už odehráli lepší
partii, měli dobrý začátek, slabší
druhou část, ale ve třetí dotahovali, a
teprve v závěru domácí favorit zlomil
jejich houževnatý odpor.
Jediné domácí utkání byla dohrávka
odloženého utkání proti Indiánům,
kteří i letos budou jejich největším
soupeřem v boji o třetí místo. Úvod
měli domácí velmi dobrý, ale zahozené
šance zpod koše mohly mrzet. Pak
však přišla katastrofální 2. čtvrtina,
kde se Tanvaldu nedařilo vůbec nic
a hosté si vypracovali desetibodový
náskok. Utkání se zdálo ztraceno,
ovšem nezměrnou bojovností se
domácí v závěru 3. čtvrtiny dostali
až na rozdíl pouhých 2 bodů. Úvod
poslední čtvrtiny Tanvaldu opět nevyšel
a manko narostlo rychle na 7 bodů,
ale domácí zase zabojovali a 3 minuty
před koncem vedli o bod, minutu před
koncem hosté vedli o 2, pak Klemš
srovnal a 10 vteřin před koncem tu
byla remíza a prodloužení v dohledu.
Tanvald vhazoval míč na koncové čáře,
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Vyhnálek zakončoval, ale libereckým
se podařilo jeho střelu zblokovat, jenže
Djuliman, nejlepší hráč domácích, míč
opět vybojoval a zpod koše úspěšně
zakončil. Vítězství, perně vydřené, ale
zasloužené. U domácích se střelecky
blýskli Denis Djuliman a David Černý,
ovšem pochvalu za bojovný výkon
zaslouží celý tým.
Tanvald na čtvrtém místě má v tuto
chvíli stejný počet bodů jako třetí
Indiáni, ovšem o pořadí na konci budou
rozhodovat v případě bodové rovnosti
ještě vzájemné zápasy, tak uvidíme.
Postup do semifinále už by Tanvaldu
neměl uniknout. Tam pak narazí buď na
Turnov, nebo na jablonecké Draky, což
by byl soupeř asi přijatelnější, i když
také velice těžký.
Turnov – Tanvald 93 : 47
Střelci: Djuliman 14, Klemš 11,
Kozák st. 7, Harmanoš 5.
Draci Jablonec – Tanvald 84 : 60
Střelci: Černý D. 17, Kozák
st. 14, Kozák ml. 7.
Tanvald – Indiáni Liberec 66 : 64
Střelci: Djuliman 23, Černý D. 15,
Kozák st., Kozák ml. a Klemš po 7.
Poslední utkání základní části na
tanvaldské palubovce se bude hrát
v pátek 12. února od 18.10. Soupeřem
TJ SEBA bude Slavia Liberec.
-vho-

INZERCE

Bělohlávek,

4. KOŠÍKÁŘI
5. DESKO
6. KLATAN
-vho-
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Pohár i letos zůstal v České republice
4. ročník mezinárodního turnaje
O pohár města Tanvaldu měl letos
opět dobrou úroveň, i když přátelé
z Německa nemohli přijet a čest hostů
zachraňovali Poláci. Hrálo se ve dvou
skupinách:
Skupina A:
Skupina B:
1. LUČANY
1. DESNÁ
2. TANVALD
2. KOLOTOČ
3. KOPAL
3. DETOA
4. BAJZA
4. LUBOMIERZ

Semifinále:
TANVALD – DESNÁ 1 : 5
a LUČANY – KOLOTOČ 2 : 3
o 7. místo:
LUBOMIERZ – BAJZA 3 : 1
o 5. místo:
KOPAL – DETOA 2 : 1
o 3. místo:
LUČANY – TANVALD 1 : 0
Finále: DESNÁ – KOLOTOČ 3 : 1

Konečné pořadí:
1. DESNÁ
2. KOLOTOČ
3. LUČANY
4. TANVALD
5. KOPAL
6. DETOA
7. LUBOMIERZ
8. BAJZA
Sestava vítězného týmu Desná:
Žanta, Šindelář, Kořínek, Mihálik,

Pfeifer, Nguyen, Zajíček
Sestava finalisty týmu KOLOTOČ:
Hulap, Brezar, Pivnička, Preisler, Duda,
Kovář, Kavan
Nejlepším brankářem vyhlášen Pavel
Zielinski (Lubomierz), nejlepší střelec
Radek Barbořák (KOPAL tým) a nejlepší hráč Vratislav Kořínek (Desná).
Utkání řídil rozhodčí Zdeněk Nagy a
ředitelem a duší soutěže byl, jak jinak,
Karel Soldát.
-vho-

Foto Jakub Kozák.

Muzeum  socialistických vozů ve Velkých Hamrech budí pozornost

Uprostřed Pavel Kadaš, tanvaldský dobrovolný hasič a fanoušek motorů v obležení novinářů.
A muzeum bylo ve zprávách na Barrandově.

Škoda 765 kombi, rok výroby 1977, obsah 1 500 ccm, 63 kW, maximální rychlost 150 km/hod. Co tomu říkáte?
Nebrali byste ji v tehdejší době? Škoda jen, že se nevyráběla sériově.

Tanvaldský zpravodaj
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INZERCE

Specialista na Tanvaldsko
a Jizerské hory
prodej a pronájem nemovitostí
ocenění nemovitostí k
dědickému řízení
výplata exekucí
výkup nemovitostí za hotové

www.realityviktora.cz
tel: 775 079 785
T J

S E B A

T A N V A L D

XIII. TANVALDSKÝ
SPORTOVNÍ PLES
19. února 2016
SPORTOVNÍ HALA ZŠ SPORTOVNÍ OD

HRAJE:

(pátek)

20:00 HODIN

Hudba Tanvald

VSTUP JEN VE SPOLEČENSKÉM ODĚVU!
VSTUPNÉ V PŘEDPRODEJI 200,- KČ NEBO NA MÍSTĚ 230,- KČ
BOHATÁ TOMBOLA, LOSOVÁNÍ HLAVNÍCH CEN
POZOR ZMĚNA SYSTÉMU PRODEJE TOMBOLOVÝCH LÍSTKŮ –

PRODEJ BUDE ZAHÁJEN UŽ PŘI PŘÍCHODU DO VYPRODÁNÍ

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V INFOCENTRU TANVALD OD 1. února 2016

LIBEREC

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Míchací centrum
31,20/ kg

38,20/ kg

469,- !

759,- !

Jubilejní bílá barva 10 l

Sněhobílá barva pro interiéry 10 l + 35% zdarma

barva vhodná na stěny a stropy, velmi dobře kryjící, vydatná,
otěruvzdorná, paropropustná, do vyprodání zásob

13,5 l za cenu 10 l, velmi vysoká krycí schopnost a vydatnost, vhodná
na kontrastní podklady, otěruvzdorná, paropropustná, do vyprodání zásob

10 l

Rádi Vám namícháme
barvu Vašich snů.

13,5 l

vče t n ě

3D5AR%
MA!
Z

CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ –15 %
NA MÍCHACÍ CENTRUM
PŘI ODBĚRU NAD 150 kg
MNOŽSTEVNÍ SLEVA –10 %

27,50/ kg

22,- !

549,- !

Kvalitní stáčená malířská barva

Primalex Plus 20 kg

pro okamžitý odběr do Vámi přinesené nádoby, popř. do zakoupeného obalu u nás,
dobrá krycí schopnost, otěruvzdornost a vysoká kryvost, vydatnost 6,5 – 10 m2/ kg

bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost, otěruvzdorná,
paropropustná

kg

20 kg

SPEKTOMETR BAREV Na našem zařízení Vám namícháme:
• emaily
• lazury syntetické
• fasádní barvy
• lazury vodouředitelné
• vodouředitelné laky • vinylové barvy
• interiérové disperzní barvy

a speciality jako: • silikonové fasádní barvy
• obarvené omítky • silikátové fasádní barvy
• strukturální barvy s dřevěnými vlákny

Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 5. 2. do vyprodání zásob, nejdéle však do 3. 3. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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