5

květen 2015

Vydává MěÚ Tanvald
XXXIII. ROČNÍK
Cena: 7 Kč

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem

www.tanvald.cz

V neděli 29. března v odpoledních
hodinách projela naším městem část
americké vojenské kolony. Jednalo se
o vojáky druhého mechanizovaného
pluku, který se přesouval ze cvičení
z Pobaltí na základnu do Bavorska.
I přes značnou nepřízeň počasí a
několikahodinové zpoždění konvoje
byl Tanvald v obležení diváků, kteří

V pondělí 11. května 2015
proběhnou pravidelné
prodejní trhy na
centrálním parkovišti.

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

si nechtěli nechat tuto jedinečnou
příležitost ujít.
		
K vidění byly obrněné
transportéry Stryker, které se využívají
k přesunu jednotek na místo určení.
Do transportéru se vejde devět lidí
a dvojčlenná osádka. Samozřejmě
s výstrojí a materiálem. Dále jste
mohli vidět vozidla „Humvee“, což je

v podstatě zkomolené pojmenování
pro
oficiální
zkratku
(HMMWV)
a oficiální termín je High Mobility
Multipurpose Wheeled Vehicle. Do
širšího podvědomí se dostala díky
zapojení v operaci Pouštní bouře
nebo v Afghánistánu v návaznosti na
11. září. Tato vozidla nahradila ve
vojenské technice slavné Jeepy. -haj-

Spolek ZVONY
pořádají

turisticko-společenskoekologickou akci

Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák.

Prvomájový výstup na Špičák
16. ročník
1. května 2015 od 10 do 15 hodin
Rozhledna otevřena,
občerstvení zajištěno.
Na vrcholu každý obdrží
číslovaný diplom.
V prodeji budou opět
příležitostné pohlednice.
K dobré náladě přibalte tašku na
odpadky, které cestou potkáte.
Srdečně zvou a těší se pořadatelé
a Obr ze Špičáku se
svými obryněmi.
Město Tanvald hledá
provozovatele městského
koupaliště v České ulici pro letní
sezónu 2015. Bližší informace
získáte na odboru rozvoje a KV
MěÚ Tanvald.
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Obrněný transportér Stryker při výjezdu z Tanvaldu. Foto: Lenka Hájková.

Sokolové opět zazářili na plese
V minulém roce oslavil Sokol Český
Šumburk 120 let od vzniku. (Pozn.
Článek k výročí si můžete přečíst
v lednovém TZ.) Důležitým momentem
v tomto jubileu bylo obnovení
Sokolského plesu, které sklidilo velký
úspěch, a díky tomuto úspěchu se
mohl konat i letošní druhý ročník plesu.
Očekávaná sokolská událost se
konala poslední březnovou sobotu
tradičně v sokolovně v Českém
Šumburku. Velmi ceněným nápadem
bylo zajištění dopravy autobusem jak
z Tanvaldu, tak zpět se štamprličkou
na rozloučenou, ale nebudu předbíhat
zajímavý program.
Předtančení
se
bravurně
zhostila desetiletá Adéla Syřínková
z Tanečního klubu Cross Dance Kolín.
Adélka je mistryně Evropy v duu a
sólu v latinskoamerických tancích, a
také vicemistryně světa v párových
formacích. Při svém vystoupení

zatančila sólo nazvané Gepard
a Šašek.
Nechyběla ani Česká Beseda
v podání Vlastenců z Českého
Šumburku, jejichž uměleckou vedoucí
a profesionální tanečnicí je Lída
Slunéčková. Autorka kostýmů Iveta
Artimová je zároveň členkou souboru.
Pokud si myslíte, že členové souboru
jsou pouze z Českého Šumburku,
tak to není pravdou. Tanečníci jsou
z Českého Šumburku, Šumburku nad
Desnou, Příchovic, Jablonce, Prahy
a dokonce i z Holandska. Samotná
Beseda, český salónní tanec, vznikla
v 19. století na popud „Otce Besedy“,
kterým je Jan Neruda. Naši Vlastenci
z Českého Šumburku vystoupení
secvičili k minulému ročníku plesu,
a jelikož sklidila velký úspěch, mohli jste
ji vidět i při dalších kulturních akcích,
například v Šumburku nad Desnou
(Cimrmani),
Plavech,
Tanvaldě,
Smržovce a Jablonci.
Ačkoliv nebyl ples příliš
propagován, tak účast byla
pro organizátory jistě velmi
uspokojující. Zda je to zásluha
rodinné atmosféry či dobré
organizace
je
otázkou.
V každém případě stojí za to
organizátorům popřát, ať jsou
i další ročníky takto vydařené.

Jedním z hlavních bodů programu byla Česká Beseda.

-haj-

'
Přijdte
slavit
s Tanvaldem
V sobotu 6. června si připomeneme
nejen stodesetiletou historii Tanvaldu
jako města, ale i o desetiletí starší
povýšení na městys a sto čtyřicet let
sboru dobrovolných hasičů.
Je toho opravdu hodně co slavit,
takže se můžete těšit na bohatý doprovodný program, regionální prodejce,
pestrou hudbu, ale i něco dobrého
k zakousnutí. Abychom Vás malinko
nalákali na program, tak v odpoledních
hodinách můžete očekávat příjezd
Josefa Zimovčáka s družinou v historickém oblečení, do které se můžete
v dobovém zapojit i vy. Například
se můžete těšit na vyhlašování literárních a výtvarných soutěží z místních
škol, dramatické vystoupení k výročí
města. V rámci dětského dne budou
pro děti připravené soutěže, dílničky
a zajímavý program.
Podrobný
program
naleznete
v příštím Tanvaldském zpravodaji
a samozřejmě na plakátech.
-haj-
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Drobník ani děti
opět nezklamali

Již tradiční setkání seniorů se neslo
ve vzpomínkovém duchu. Ptáte se, na
co se vzpomínalo? Tentokrát na MDŽ.
K příjemné vzpomínkové atmosféře
přispěly děti z šumburské mateřské
školky, které zazpívaly písničky
a přednesly básničky. Poté mezi nás

Uzavírka přejezdu v Poštovní ulici

zavítal, jako vždy dobře naladěný,
Tomáš Drobník i se svou kytarou.
Bohatý repertoár písní měl připravený
přesně k tématu, a tak jsme si zazpívali
například Niagára, Cikánko ty krásná,
Třešně zrály.

-haj-

Slavnostní položení věnce k uctění 70. výročí
ukončení 2. světové války. Pietní akt se uskuteční ve
čtvrtek 7. 5. u pomníku T.G. Masaryka  na Šumburku v 15 hodin.
Pořádá Město Tanvald. Srdečně zveme všechny občany a spolky.

Akademie tanvaldského
gymnázia sklidila
bouřlivý potlesk
Ve čtvrtek 9. 4. 2015 se v tanvaldském kině za velkého zájmu divácké
veřejnosti odehrála Školní akademie
Gymnázia Tanvald. Ani v letošním
ročníku žáci tanvaldského gymnázia

našel toho svého „favorita“, ale aplaus
sklízeli všichni. Přeci jen zde zmíním
naprosto úžasné vystoupení žáků ročníku prima – jejich rozbouřený oceán
se žralokem neměl chybu! Na to, že jde

Foto A. Bělonožník.

neponechali nic náhodě a pilně secvičili pěvecká i dramatická vystoupení,
scénky sólové i kolektivní. Některé
z nich byly charakteru vážného, jiné
zase osvěžily vtipným pojetím. Oproti
minulým létům došlo ke změně moderátora, který – byť je v tomto směru
nováčkem – se s úkolem moderovat
celou akademii popral se ctí.
Bylo by téměř nefér „vypíchnout“ jednotlivé scénky a vystoupení, poněvadž
všichni účinkující do svých výkonů dali
spoustu energie a odvahy, též i svého
volného času. Každý z diváků si určitě
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o primány, tak si nasadili laťku pěkně
vysoko.
Za dokonalou přípravu a průběh akademie patří velký dík nejen účinkujícím,
ale i hlavním organizátorům celého
vystoupení, zejména Haně Keprové
a Vlastě Dittrichové. Poděkování náleží
i Městské kulturní kanceláři Tanvald
za podporu této akce. Nakonec i vám,
návštěvníkům, divákům, rodičům.
Myslím, že za rok se zase máme na co
těšit!
Z tanvaldského gymnázia

Ivan Nývlt

Z důvodu plánované rekonstrukce železniční zastávky Tanvald a z důvodu
potřeby provedení prací na železničním přejezdu a v kolejišti bude ve dnech
1. - 5. května a 22. - 29. června uzavřen železniční přejezd v Poštovní ulici.
Pro pěší bude průchod nepřerušen.

Viděli jste jeden z největších
jeřábů v ČR?
První dubnový den zavítal do
Tanvaldu jeden z největších jeřábů
v ČR o hmotnosti 84t a nosnosti 300t,
přičemž jeho maximální výška je 116
metrů a je jediný v ČR. Následující
den krátce po poledni dorazil návěs s
akumulační nádrží, kterou jeřáb usadil
v areálu
společnosti Teplárenství
Tanvald s.r.o. Akumulační nádrž je součástí výstavby kogenerační
jednotky společnosti ČEZ
v areálu výtopny.
S nadrozměrnou přepravou je spojená velmi složitá
koordinace. Například celá
akce mohla být ukončena,
kdyby návěs nemohl projet
Velkými Hamry, kde nyní probíhají opravy na silnici kvůli
havárii vodovodního potrubí.
Další velkou komplikací bylo
velmi špatné počasí.

Na přepravu nádrže byly zapotřebí
dva návěsy. Když si celou časově
náročnou operaci zkrátíme, tak pro
představu větší návěs dopravil nádrž do
České ulice do sběrny elektroodpadů,
kde ji jeřáb přemístil na menší návěs
a následně dopravil až k výtopně, zde
nastoupil na řadu opět jeřáb, který
nádrž usadil na určené místo.
-haj-
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Výluky na železniční trati
Provozovatel dráhy SŽDC, s. o.
informuje, že ve dnech 1. dubna 2015
od 7:10 hod. až 30. září 2015 do 16:30
hod. bude probíhat nepřetržitá výluka
v úseku Kořenov - Harrachov na
trati 036 Liberec - Tanvald - Szklarska
Poręba Górna. Důvodem této výluky
je
rekonstrukce
harrachovského
železničního tunelu. Vlaky dopravce
GW Train Regio a. s. jsou nahrazeny
náhradní
autobusovou
dopravou
v úseku Kořenov - Harrachov, sklárna
- Jakuszyce a opačně. Ve stanici
Jakuszyce bude umožněn přestup
do/z vlaků GW Train Regio a.s.
do/z Szklarska Poręba Górna.
Ve dnech 5. až 14. dubna 2015
vždy od 8:00 hod. do 17:50

hod. budou probíhat denní výluky
v úseku Liberec - Jablonec
nad Nisou na trati 036 Liberec Tanvald - Szklarska Poręba Górna.
Na stejné trati bude ve dnech 15.
dubna 2015 od 8:00 hod. až 13. července 2015 do 17:10 hod. probíhat
nepřetržitá výluka v úseku Liberec Jablonec nad Nisou zastávka.
Současně s touto výlukou bude
ve dnech 1. května 2015 od 8:15
hod. až 29. června 2015 do 17:10
hod. probíhat nepřetržitá výluka také
v úseku Jablonec nad Nisou
zastávka - Tanvald a na trati 034
v úseku Smržovka - Josefův Důl. Vlaky
jedoucí z/do zastávky Desná-Riedlova
vila budou nahrazeny náhradní autobu-

sovou dopravou také v úseku Tanvald
- Desná Riedlova vila a opačně.
Cestující do Smržovky pro přestup
ve směru do/od Josefova Dolu využijí
autobusy označené písmenem „A“,
které zajíždějí k železniční stanice
Smržovka (autobusy označené „B“
zastavují ve Smržovce pouze na
autobusové zastávce „Smržovka,nám.
TGM“ a k žel. stanici nezajíždějí).
Důvodem těchto výluk je rekonstrukce
stanic a zastávek Vesec u Liberce,
Jablonec nad Nisou, Tanvald zastávka
a také modernizace zabezpečovacího
zařízení.
Výlukové jízdní řády jsou k dispozici v Infocentru Tanvald nebo na
www.cd.cz.

Modernizace
zasedací
místnosti radnice
Ve velké zasedací místnosti radnice
byla v dokončena instalace nového projektoru a vysouvacího promítacího
plátna o rozměrech 3x2m. Dochází
tak k realizaci dalšího záměru vedení
města k zajištění lepší prezentace
materiálů nejenom při veřejných
zasedáních zastupitelstva města, ale
i při jiných akcích, ke kterým je zasedací místnost využívána. Zastupitelé
i veřejnost budou mít možnost se
o přínosu využití tohoto zařízení,
které žádným způsobem nenarušuje
historický ráz sálu, přesvědčit na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

-MěÚ-

-MěÚ-

Kompostéry pro domácnosti Město opět uklidilo v obchodní zóně
Obce Mikroregionu Tanvaldsko podaly
žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí a Státního
fondu životního prostředí na projekt
„Vybudování systému odděleného
sběru bioodpadů Tanvaldska“. Projekt
je zaměřen na snižování podílu kompostovatelných složek v komunálním
odpadu jeho separací v kompostérech
a následným využíváním přímo v místě
vzniku. V Tanvaldě budou kompostéry
zdarma zapůjčeny k užívání domác-

nostem na základě Smlouvy o zapůjčení. O podrobnostech budou občané
včas informováni.
Od 31. března mohou občané využívat
nádoby na bioodpad, které jsou přistaveny na všech stanovištích pro separovaný odpad Tyto nádoby jsou opatřeny
štítkem s výčtem, co do nádob patří
a nepatří. Nádoby na bioodpad byly
poprvé vyvezeny v pátek 10. dubna
a budou takto vyváženy každý pátek.
-MěÚ-

Společný den na ZŠ Sportovní

Značný nepořádek na veřejných
prostranstvích
obchodní
zóny
v Krkonošské ulici v Tanvaldě byl
po zimním období nakupujícími
znovu právem kritizován. Pohozené
odpadky a všudypřítomný nepořádek
kolem
chodníků,
vozovek
a parkovacích ploch v obchodní
zóně v době předvelikonočních nákupů a nastupujícího
jara nejsou rozhodně dobrou
vizitkou města ani zde sídlících
obchodníků. Město Tanvald
se snaží místní komunikace
a veřejná prostranství, která jsou
přímo v jeho vlastnictví a správě,
denně udržovat v pořádku a čistotě. Městský úřad proto 26. 3.

2015 i přes nepříznivé, deštivé počasí
nechal, tak jako již v minulém roce,
provést úklid prostranství v tanvaldské
obchodní zóně pracovníky a technikou
střediska technických služeb, byť tyto
plochy nejsou ve vlastnictví města.

-red-

Zápis do mateřské školy
Začátkem března proběhl každoroční zápis do Mateřské školy Tanvald.
K němu se dostavilo celkem 48 dětí,
jejichž rodiče projevili zájem o přijetí
svých ratolestí do předškolního zařízení v Tanvaldě. Bylo vidět, že se děti
na svůj velký den těšily a připravovaly.
Nebylo pro ně problém rozpoznávat
domácí zvířata nebo určovat základní
barvy.
Dle sdělení paní ředitelky Mileny

1. dubna (ale nebyl to apríl) proběhl
na naší škole jako každoročně společný projektový den, letos na téma
Voda. Žáci nešli do svých tříd jako
obvykle, ale rozešli se po jednotlivých
stanovištích podle rozdělení do družstev od 1. do 9. třídy. Starší spolužáci
se ujali prvňáčků a odvedli je do své
skupiny, kde se nejprve prostřednictvím
seznamovacích aktivit lépe poznali
a pak společně pracovali na jednotlivých úkolech souvisejících s tématikou
vody jako např. zjišťování hmotnosti a
objemu kapky vody, ztvárňování podob
vody v jednotlivých ročních obdobích
různými výtvarnými technikami, znázornění a vysvětlení koloběhu vody,
pomocí metody brainstormingu vyjme-

nování užitečnosti a důležitosti vody,
zakreslení mapy Tanvaldska s vodními
toky a další aktivity.
Během společného dne, který utekl
jako voda, jíž byl věnován, se žáci nejenom seznámili nebo si doplnili znalosti
o vodě, jejím významu a důležitosti,
ale hlavně se učili pracovat v týmu,
vzájemně se podpořit, spolupracovat
a pomoci mladším spolužákům.
Po
velikonočních
prázdninách
proběhlo ve sportovní hale vyhlášení
výsledků a ocenění vítězných družstev,
ale i všech ostatních zúčastněných,
neboť nejen znalosti, dovednosti, ale
i vzájemné respektování se a pomoc
jsou pro život důležité.
Už se těšíme na další společný den.
-IS-

Tomešové zájem o přijetí do jedné ze
tří budov mateřské školy v letošním
roce poprvé po dlouhé době nepřekročil kapacitu 60 volných míst, které
mohou pro příští školní rok nabídnout.
Skutečnost, že kapacita mateřské
školky bezpečně uspokojí počet
zájemců o předškolní výchovu, velice
potěšila starostu města Vladimíra
Vyhnálka.
-red-

Máme šikovné a úspěšné studenty
Významným úspěchem se do redakce
přišel pochlubit profesor Jaroslav Týl
z tanvaldského gymnázia, který se se
svými studenty zúčastnil krajské olympiády v biologii a chemii. A oprávněně.
Jeho studentky Eliška Konečná a
Helena Čermáková totiž dosáhly báječného výsledku. Eliška v konkurenci 36
soutěžících ze 14 středních škol suverénně zvítězila v kategorii A v biologii a
již potřetí za sebou tak postoupila do
národního finále, což je fantastické,
Helena v kategorii B biologie získala
2. a v kategorii C chemie pak přidala
3.místo, a to oproti většině studentů
starších o rok.
Jak pan profesor, jistě s nemalou
pýchou na své žačky, dodává, pokud se

spojí nadání, zájem a poctivý přístup,
přichází úspěch. Skvělá reprezentace
Tanvaldu, děvčata, gratulujeme!

-vho-

Vlevo Helena Čermáková, vpravo Eliška
Konečná, mezi nimi pyšný profesor Týl.
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Co se nám líbí
a co zase ne…
Nová rubrika, do které můžete přispívat i vy. Zaměřme se spíše
na zajímavosti, kterých si všímáme na
každém kroku a nyní se o ně můžeme
podělit s ostatními čtenáři Tanvaldského zpravodaje.
Své příspěvky zasílejte na e-mail: lhajkova@tanvald.cz nebo osobně doneste do Infocentra Tanvald.
-haj-

Líbí nebo nelíbí?!

Krajské kolo
v grafických
předmětech 2015
V úterý 24. 3. 2015 proběhlo
na Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole v Turnově
ve Zborovské ulici krajské kolo soutěže v grafických předmětech. Soutěže
se zúčastnili zástupci 5 středních škol
Libereckého kraje - OA HŠ a SOŠ Turnov, Obchodní akademie Česká Lípa,
Obchodní akademie a Jazyková škola
Liberec, Vyšší odborná škola a obchodní akademie Jablonec nad Nisou
a Obchodní akademie Tanvald.
Celkem soutěžilo 27 žáků ve třech disciplínách: opis textu, korektura textu
a wordprocessing neboli formátování
textu.
Z našich žáků se nejlépe
umístil Filip Jebavý na 1. místě ve wordprocessingu. 2. místo v téže disciplíně obsadila studentka teprve prvního
ročníku Lucie Vrkoslavová. Vítězové
soutěže obdrželi diplom a hodnotnou
cenu, ostatní pak pamětní list a upomínkové předměty.
Oběma studentům blahopřejeme.
Eva Koucká
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Kino Tanvald v 21. století

Tanvaldské kino na konci minulého
tisíciletí stálo před otázkou, co s ním
bude dál.
Kino mělo zastaralý a dožitý interiér,
nepohodlné
sezení,
nevyhovující
elektroinstalaci a ozvučení sálu, chybělo zázemí pro koncerty a divadlo.
Klesala návštěvnost, a k znovuoživení
městského kina a vytvoření jeho víceúčelové funkčnosti bylo třeba ze strany
města udělat zásadní rozhodnutí.
Město intenzivně hledalo schůdné
řešení obnovy kina jako víceúčelového
kulturního zařízení. Pro vysoké náklady
přesahující částku 60 milionů korun
byla zavržena velkorysá architektonická studie přestavby celého objektu
na multifunkční kulturní zařízení.
Z dnešního pohledu naštěstí učinilo
tehdejší zastupitelstvo rozhodnutí pustit
se do celkové rekonstrukce městského
kina včetně přístavby šaten a sociálního zařízení pro účinkující. K tomuto
rozhodnutí vedly zastupitelstvo nejen
nižší náklady než na přestavbu celého
objektu, ale i názory části odborníků
zachovat původní ráz objektu, jeho
interiéru a kinosálu. Velká rekonstrukce
za 18 milionů korun z vlastních prostředků města začala být realizována
v roce 2000. Kino bylo slavnostně
znovu uvedeno do provozu při druhém
koncertu Tanvaldského hudebního jara
v roce 2001. Rekonstruované kino, se
zvukem dolby stereo, pohodlným sezením, obnoveným interiérem, s jevištěm

a zázemím vyhovujícím pořádání koncertů a divadelních představení mělo,
velmi kladný ohlas u veřejnosti.
Začátkem roku 2009 si vedení města
stále více uvědomovalo nezbytnost
digitalizace městského kina. V té době
u nás ještě nebylo běžné digitalizovat
jednosálová kina, a už vůbec ne ve
městech velikosti Tanvaldu. Přesto
padlo ve velmi krátké době rozhodnutí
kino digitalizovat. Přednosti digitalizace kina prezentovala přímo v kině
v Tanvaldě firma AV Media Praha. Ve
formátu 3D byl předveden úchvatný
animovaný film Cesta na měsíc, který
pro plnou digitalizaci nadchnul veřejnost i zbytek váhajících zastupitelů
města.

V létě roku 2009 tak bylo městské
kino v Tanvaldě digitalizováno a od té
doby umožňuje nejmodernější projekci
v digitální kvalitě 2D a 3D. Kino Tanvald
se začalo řadit ke špičkovým jednosálovým kinům a bylo vůbec jedním z prvních jednosálových kin, která v ČR byla
digitalizována. Na digitalizaci a další

úpravu kina vynaložilo město v roce
2009, za finanční podpory Libereckého
kraje, přes 4 miliony korun. Včasná
digitalizace městského kina se,
s ohledem na velmi rychlý přechod
od „celuloidového filmu“ na digitální
záznam, ukázala být správným krokem
k zachování kina v Tanvaldě.
Město Tanvald, vědomo si jedinečnosti tohoto kulturního zařízení v tanvaldském správním obvodu čítajícím
téměř 22 000 obyvatel a celoročně
hojně navštěvovaným turisty a rekreanty, se udržení vysoké úrovně Kina
JAS Járy Cimrmana věnuje nepřetržitě.
Začátkem roku 2014 tak, s ohledem
na technickou zastaralost a poruchovost osvětlení, rozhodlo město
modernizovat scénické osvětlení a
osvětlení sálu. Přitom bylo rozhodnuto
i o modernizaci již technicky překonaného ozvučení pro filmovou projekci
z roku 2000. Vzhledem k dosavadním
velmi dobrým zkušenostem a spolupráci, byla realizace nového osvětlení a
ozvučení opět svěřena firmě AV Media
Praha, která svou nabídkou řešení a
svým skutečně profesionálním přístupem dokázala, doslova vykouzlit nový
vzhled a nové možnosti osvětlení sálu
a scény včetně světelných efektů.
Víceúčelový sál tanvaldského kina,
kde kromě digitální filmové projekce
probíhají i divadelní představení,
koncerty a jiné společenské akce, tak
získal novou kvalitu.
R. Seidel

Pozvánka na 4. koncert THJ

V pátek 15. května na čtvrtém –
závěrečném – koncertě s názvem
Opojení folklórem si budeme moci
vychutnat
vystoupení
Smíšeného
komorního sboru Ateneo Univerzity
Palackého v Olomouci. Stejně jako na
předešlých koncertech nám na úvod
zahraje, tentokrát na dudy, žák ZUŠ
Tanvald Zdeněk Bláha.
Pěvecký sbor Ateneo pod vedením
sbormistra Pavla Režného účinkuje

pravidelně na koncertech po celé
České republice. Sbor zaznamenal
řadu mezinárodních úspěchů na
koncertech, soutěžích a festivalech
(Slovensko, Rakousko, Švýcarsko,
Francie, Dánsko, USA aj.).
Sbor úzce spolupracuje se současnými skladateli, např. s Jiřím Pavlicou.
Těleso je nositelem prestižního ocenění „Sbor roku 2009“.
Poslední CD „Choral Bridges“

(r. 2011) vyšlo v pořadí již jako
jedenácté.
Sbor je pravidelně zván na prestižní
festivaly doma i v zahraničí, např. Festa
Musicale Praha, Wiener Adventsingen,
Festival
Chorale
Internationale
Neuchatel aj.
V loňském roce 2014 sbor reprezentoval Univerzitu Palackého, město
Olomouc a Olomoucký kraj v Polsku,
Holandsku, Belgii, Francii a Rakousku.
Libuše Vedralová

Tanvaldský zpravodaj / květen 2015

Krimi, informace

Turisté a vodáci čistili
svou řeku Kamenici

Krimi okénko

Městská policie:
725 095 123, 483 394 575
Policie ČR: 158
Vesele si jezdil dál
Maření výkonu úředního rozhodnutí se
dopustil řidič, kterého načapala hlídka
policie přímo pod bedlivým okem Járy
Cimrmana. Dotyčný muž měl totiž
uložen zákaz řízení a zjevně mu to
bylo jedno. Doufejme, že po rozhodnutí
soudu už mu to jedno nebude.
Více ničil, nežli kradl
Do kůlny v Horské ulici se vloupal
prozatím neznámý pachatel. Poničil,
co se dalo, a odešel s úlovkem v hodnotě 600 korun. Celková škoda však
přesahuje 5 tisíc. Škoda, že se v domě
nezdržoval dobrman, mohl se dotyčnému revanšovat.

Před zahájením vodácké sezóny
a prestižními závody vyrazili turisté
a vodáci na Palackého stezku, aby
zbavili krásné údolí Kamenice odpadků
připlavených z výše položených měst
tzv. civilizace.
Akci zorganizoval za finanční
podpory povodí Labe turistický oddíl
mládeže Liščata z Velkých Hamrů společně s vodáky, kterým není lhostejný
současný stav řeky.   Na pomoc přišlo

přes 60 lidí a hlavně děti z turistických
oddílů se činily.
V še co do přírody nepatří, jsme dávali
do pytlů, a vodáci, kteří čistili pravý břeh
pod tratí, je pak nakládali na raft a sváželi k silnici v Navarově a Jesenném.
Neskutečné množství PET i skleněných lahví, polystyrenů, potrhaných igelitů, drátů, ale i čalouněného nábytku,
pneumatik a částí aut bylo vytaháno
z břehů pod stezkou. Škoda, že takto

Kamenice vydrží čistá jen chvíli. Z tak
nepřístupného údolí se těžko odnáší
cokoliv. Kdyby každý odhodil to, čeho
se chce zbavit, na určené místo,
ušetřili bychom. Ten odpad nás jednou
zamoří. V sobotu 11. 4. 2015 jsme
naplnili dva velkoobjemové kontejnery
a ještě zůstalo vedle.
Za turistický oddíl mládeže Zálesák
Josef JOE Kuna

Na vloupačku se posilnil
Lehce podnapilého, leč podezřelého
muže kontrolovali policisté na základě
poznatku od občanů a ejhle, záhy
se ukázalo, že v domě, z kterého
právě vycházel, nemá vůbec co dělat,
a navíc vysvitlo, že se jedná o známou
firmu. Následovalo obvinění pro přečin
porušování domovní svobody a krádež
vloupáním. Takže půjde zase sedět.
Ostatně, má v tom bohatou praxi.
Je libo místo k sezení?
Na sklonku zimy si krádežemi
v obchodech v Tanvaldu, Desné
a Velkých Hamrech přilepšoval známý
chmaták. Díky kamerovému systému
a zkušenostem policistů se mu podařilo
prokázat celkem 7 případů. Na triku
má škodu za 42 tisíc. Tak ten už sedí.
Zatím ve vazbě.
Zatáčky řežte s mírou
Jaro je v plném proudu. Vítr se prohání ve vlasech a vousech, kůže voní
a vrže novotou, motor si tiše přede,
anebo naopak burácí. Ovšem pozor!
Motorkáři, nepřeceňujte prosím svoje
síly. Zatáčky na Tanvaldsku jsou sice
lákavé, jenže o dobrovolné dárce
ledvin takto vzniklé není velký zájem.
Notabene, když se takové drcené ledvinky nehodí ani do pajšlu.
Zatáčky opatrně řezati znamená delší
život míti.
-vho-

INZERCE

Advokátní kancelář

JUDr. Břetislav Kunc
Krkonošská 612, Desná
Tel: 602 190 800

Všeobecná právní praxe.
Úřední hodiny po tel. dohodě.
Vymáhání pohledávek, exekuce,
rozvody a rodinné právo, byty
a nemovitosti, smlouvy a dohody,
obhajoby v trestním řízení a další.

Nabízím ubytování v Kořenově
v nově zrekonstruovaných
samostatných pokojích.
Koupelna, WC, kk a samostatný
vstup společný vždy pro dva pokoje.
Lze pronajmout i celou jednotku
o dvou pokojích jako 2 + kk.

Tel. 608 243 378

Foto A. Svárovský.

Foto A. Svárovský.

Přestaňme Tanvald
zatracovat
Odteklo už hodně vody od 10. a 12.
března 2013, kdy Česká televize na
programu ČT 2 v cyklu Český žurnál
odvysílala rok připravovaný dokument
režisérů Víta Klusáka a Filipa Remundy
s názvem Život a smrt v Tanvaldu.
Známí filmaři, tvůrci úspěšných snímků
Český sen nebo Český mír, chtěli poukázat na napjaté česko-romské vztahy
u nás v Tanvaldu. Podnětem k natočení
dokumentu byla nešťastná událost, kdy
o silvestrovské noci 2011-2012 starší
muž z Tanvaldu v sebeobraně zastřelil
dvaadvacetiletého romského mladíka.
Po uvedení snímku se v Tanvaldě
otevřela široká a emotivní diskuze.
Velká část obyvatel je dodnes názoru,
že film město Tanvald značně poškodil.
Mezi lidmi se mluvilo v tom duchu, že
Tanvald byl podán jako rasistický a jako
„černá díra“, kde jsou jenom problémy
s Romy. Převládal názor, že tak, jak
byl Tanvald v souvislosti s touto událostí vykreslen, neodráží skutečnost
a jenom odradí návštěvníky, kteří do
Tanvaldu a okolí v rámci cestovního
ruchu dosud přijížděli. Pěkná příroda
Jizerských hor, stezky pro pěší turistiku
i cykloturistiku, středisko sjezdového
lyžování na Špičáku, udržované tratě
pro běžkaře, autokemp Tanvaldská
kotlina, blízkost známého horského
střediska Harrachov a Českého ráje
předurčují Tanvald a blízké okolí
k výletům, rekreaci a sportování.
Cestovní ruch přináší mnoha zdejším

lidem obživu. Jak bylo i v dokumentu
uvedeno, je zde po zániku textilního
a strojírenského průmyslu nedostatek
pracovních příležitostí. Dlouhodobým
cílem Tanvaldu a celého mikroregionu,
do kterého patří mimo jiné i Harrachov,
je částečně zacelit výpadek pracovních
míst v průmyslu právě pracovními
příležitostmi v cestovním ruchu. Do
Tanvaldu jezdí lidé z blízkého okolí
na úřady, k lékařům, za službami a
nákupy, za kulturou a za sportem.
Tanvald s téměř 7 tisíci obyvateli je
dnes přirozeným správním centrem
na pomezí Jizerských hor a Krkonoš.
Od l. ledna 2003 je Tanvald městem
s úřadem s rozšířenou působností se
správním obvodem s více jak 21000
obyvateli. Tanvald má velmi dobrou
dopravní dostupnost a obslužnost po
silnici i železnici. Po zhlédnutí filmu a
bezprostředních reakcích diváků panovaly zejména mezi podnikateli, poskytovateli ubytování, služeb a obchodu
velké obavy z úbytku návštěvníků,
kteří se na základě pochmurného televizního dokumentu začnou Tanvaldu
a okolí vyhýbat. Takové odezvy byly
skutečně zaznamenány. „Na víkend
do Tanvaldu na lyže nepojedu, nechci
tam u vás mít problémy s Romy“, sdělil
po zhlédnutí snímku člověk z Prahy.
Kdyby bývalo došlo k naplnění těchto
černých scénářů a skutečně došlo
k omezení návštěvnosti a k poklesu
cestovního ruchu, znamenalo by to

jenom další zhoršení sociální situace
na Tanvaldsku v důsledku dalšího
úbytku pracovních příležitostí a snížení
kupní síly. A to přeci nemůže být naším
přáním. Nové rozviřování nešťastné
události z přelomu let 2011 a 2012
nepovažuji za šťastné ani rozumné.
Rozhodně Tanvaldu nijak nepomůže,
spíše může Tanvald a jeho obyvatele
bez rozdílu pleti poškodit. Jak jsem již
dříve napsal, nezatracujme naše město
a udržujme si ho v čistotě, pořádku a
pěkné. Nám, kteří tu bydlíme desetiletí,
přece nemůže být budoucnost Tanvaldu
a jeho okolí lhostejná. Vůči těm, kteří
neplní svoje občanské povinnosti a
svým chováním, přístupem a jednáním
obtěžují, poškozují a ohrožují ostatní,
znechucují nám život a dělají Tanvaldu
ostudu, vystupujme v mezích obecně
závazných předpisů razantně, nekompromisně a hlavně důsledně. Využijme
k tomu všech legálních možností a
prostředků. Pokud jsme se nenechali
znechutit jedním dokumentem natočeným nepochybně s dobrým úmyslem,
ale z pohledu tvůrců, kteří tu nežijí a
tudíž ani nemohou mít hlubší místní
znalosti, nenechme se znechutit ani
populistickým vracením se k nešťastné
události, byť byla pro dotčené rodiny
bolestná, ale která v právním státě byla
již zákonným způsobem uzavřena.
Přejme si, aby se nám v Tanvaldě
dobře a spokojeně žilo!
R. Seidel
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 25. 03. 2015
*RM Tanvald v působnosti valné hromady
společnosti TABYS s.r.o., se sídlem Tanvald, Protifašistických bojovníků 183, PSČ
468 41, IČ 62739646, jejímž jediným společníkem je město Tanvald, po projednání:
a) odvolává z funkce jednatele společnosti TABYS
s.r.o. ke dni 30. 04. 2015 pana Zdeňka Pěničku;
b) volí s účinností od 01. 05. 2015 do funkce jediného jednatele společnosti TABYS s.r.o., se sídlem Tanvald, Protifašistických bojovníků, PSČ
468 41, IČ 62739646 pana Ing. Otu Zaplatílka;
c) stanovuje výši měsíční odměny jednatele společnosti TABYS s.r.o. s účinností od 01. 05. 2015 ve výši 33.000 Kč.
*RM Tanvald v působnosti valné hromady
společnosti TABYS s.r.o., se sídlem Tanvald, Protifašistických bojovníků 183, PSČ
468 41, IČ 62739646, jejímž jediným společníkem je město Tanvald, po projednání schvaluje uzavření předložené smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti
TABYS s.r.o. s panem Ing. Otou Zaplatílkem.
*RM Tanvald v působnosti valné hromady společnosti TABYS s.r.o., se sídlem Tanvald, Protifašistických bojovníků
183, PSČ 468 41, IČ 62739646, jejímž
jediným společníkem je město Tanvald:
1/ ruší své usnesení č. 335/20/2014 ze dne
03. 12. 2014, kterým schválila prodej jedné ideální poloviny stavební parcely č. 264,
katastrální území Tanvald, jejíž součástí je
stavba bytového domu čp. 299 a ideální jedné poloviny stavby bytového domu čp. 299,
který je součástí stavební parcely č. 264,
katastrální území Tanvald, za cenu 350.000
Kč společnosti SIZ s.r.o. Velké Hamry;
2/ schvaluje prodej části stavební parcely č. 264,
katastrální území Tanvald, jejíž součástí je stavba bytového domu čp. 299 a části stavby bytového domu čp. 299, který je součástí stavební
parcely č. 264, katastrální území Tanvald, dle
Prohlášení vlastníka budovy o rozdělení práva
k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám ze dne 05. 03. 2015, za cenu 350.000
Kč společnosti SIZ NEMO s.r.o. Velké Hamry.
*RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit
se zřízením věcného břemene – služebnosti cesty pro průjezd rolby v zimním období po
části pozemkové parcely č. 370/1 v katastrálním
území Tanvald. Služebnost bude zřizována ve
prospěch města Tanvald na dobu neurčitu za
jednorázovou náhradu ve výši 58,80 Kč/m2.
*RM na základě vydaného a zveřejněného
záměru rozhodla přenechat část pozemkové
parcely č. 754/1 (trvalý travní porost) o výměře 2368 m2 a část pozemkové parcely č. 825/1
(trvalý travní porost) o výměře 703 m2 vše
v katastrálním území Šumburk nad Desnou
panu Divíškovi jako zemědělský pacht na
dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní
lhůtou za pachtovné ve výši 0,20 Kč/m2/rok.
*RM vydává záměr na prodej části pozemkové
parcely č. 851 (trvalý travní porost) v katastrálním území Šumburk nad Desnou označené
podle geometrického plánu č. 1018-8/2015 ze
dne 18. 02. 2015 jako díl „a“ o výměře 230 m2.
*RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s výkupem pozemkové parcely č. 1111/11
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 537 m2 v katastrálním území Šumburk
nad Desnou pod stavbou účelové komunikace
označené podle pasportu komunikací města
Tanvald jako 100u – ulice Luční v části Šumburk nad Desnou od pana Melichara a od paní
Melicharové za cenu 80 Kč/m2, tj. 42.960 Kč.
*RM bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem za
rok 2014 a rozhodla v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:
1/
/
schválit
příspěvkové
organizaci
Mateřská škola Tanvald, U Školky 579
rozdělení
zlepšeného
hospodářského
výsledku
do
fondů
organizace
takto:
rezervní fond..................................74.903,62 Kč
fond odměn....................................20.000,00 Kč
2/ schválit příspěvkové organizaci Masarykova ZŠ a OA Tanvald, Školní 416
rozdělení
zlepšeného
hospodářského výsledku do fondů organizace takto:
rezervní fond..................................80.765,02 Kč
fond odměn..................................150.000,00 Kč
3/ schválit příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald, Sportovní 576 příděl zlepšeného hospodářského výsledku v plné
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výši (248.580,06 Kč) do rezervního fondu
4/ schválit příspěvkové organizaci Dům dětí
a mládeže Tanvald, Protifašistických bojovníků 336 rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů organizace takto:
rezervní fond..................................48.304,32 Kč
fond odměn....................................40.000,00 Kč
5/ schválit příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Tanvald, Nemocniční rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů organizace takto:
rezervní fond..................................33.860,69 Kč
fond odměn....................................20.000,00 Kč
*RM schvaluje dle předloženého návrhu Smlouvu o spolupráci při mediální prezentaci mezi
městem Tanvald a Libereckým krajem, na základě které bude město jako přílohu Tanvaldského zpravodaje uveřejňovat periodickou
tiskovinu „KRAJ – Příloha Libereckého kraje“.
*RM
rozhodla
provést
rozpočtové
opatření
č.
17/2015:
Výdaje
Školství – celkem
Dům dětí a mládeže - celkem
účelový příspěvek na mzdové náklady na místo
vedoucí ICM......................................102.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERV.............. - 102.000 Kč
*RM:
1/ schvaluje Pravidla o provádění vyřazování
a likvidace movitého majetku města Tanvald
dle přílohy;
2/ jmenuje likvidační komisi ve složení:
předseda:
Mgr.
Antonín
Bělonožník
členové: Richard Seidel, Ing. Žaneta Fišerová,
Bc. Martin Tollar, Jiří Onderka
sekretář: Ludmila Řehořková
*RM doporučuje zastupitelstvu města vydat
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM v souladu s ustanovením §11a, odst.1,
zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, pověřuje člena Zastupitelstva
města Tanvald pana Josefa Průchu k přijímání prohlášení o vstupu do manželství.
*RM souhlasí s pokácením 2 ks jabloní nacházejících se u objektu čp. 660, ul. Jiráskova, Tanvald, na pozemkové parcele
č. 1962 v katastrálním území Tanvald, dle
předloženého návrhu odboru rozvoje a KV
s tím, že dřevo bude použito pro potřeby
města nebo prodáno dle platného ceníku.
*RM souhlasí s pokácením 1 ks olše, 2 ks
bříz a 1 ks javoru nacházejících se v areálu
koupaliště v České ulici, na pozemkové parcele č. 207/1 v katastrálním území Tanvald,
dle předloženého návrhu odboru rozvoje
a KV s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku.
*RM bere na vědomí zprávu týkající se
plánu oprav místních komunikací v roce
2015 předloženou odborem rozvoje a KV.
*RM projednala informace o možnostech online
vysílání z radnice a rozhodla nepřijmout nabídku
firmy PUBLICSTREAM SERVICES s.r.o. a tuto
záležitost řešit cenově výhodněji a svépomocí.
*RM vzala na vědomí informace starosty o konání shromáždění dne 11. dubna
2015 v době od 12.00 do 17.00 hod. na parkovišti Tanvald střed v Krkonošské ulici.
*RM vzala na vědomí informace starosty o plnění rozpočtu města na rok
2015 v příjmové části Sdílené daně.
*RM vzala na vědomí informace starosty z oblasti středního školství potvrzující navrhované změny přednesené na posledním zasedání Zastupitelstva města Tanvald v únoru.
*RM vzala na vědomí informace starosty k záměru výstavby geotermální teplárny s elektrárnou.
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 15. 04. 2015
s tím, že může být dle potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Činnost rady města
3. Činnost výborů zastupitelstva města
4. Činnost organizací s majetkovou účastí
města
5. Schválení účetní závěrky za rok 2014
6. Schválení závěrečného účtu za rok 2014
7. Majetkoprávní záležitosti
8. Schválení půjček z Fondu na zlepšení
úrovně bydlení

9. Vydání OZV 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území

města Tanvald
10. Náměty, připomínky, diskuze
11. Závěr

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 25. 03. 2015
*RM rozhodla pronajmout:
1/ nebytové prostory umístěné ve 2. N. P. objektu čp. 579, U Školky 579, Tanvald o celkové výměře 174 m2 občanskému sdružení Mateřské a dětské centrum MAJÁK, se sídlem
U Školky 579, Tanvald na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné
100 Kč/rok;
2/ nebytové prostory umístěné v 1. N. P.
objektu čp. 579, U Školky 579, Tanvald o celkové výměře 132,3 m2 občanskému sdružení
D.R.A.K., se sídlem Oblačná 450, Liberec 1 na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za
nájemné 1.000 Kč/rok.
*RM jako zřizovatel Základní školy Tanvald,
Sportovní 576, Tanvald schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015:
Program: Podpora zabezpečení škol a školských zařízení
Projekt: Zabezpečení ochrany areálu ZŠ Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace
Celková výše nákladů na projekt: 120.411 Kč,
spoluúčast školy 0 Kč.
*RM doporučuje zastupitelstvu města na základě vyhlášeného výběrového řízení poskytnout
půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení následujícím žadatelům se lhůtou splatnosti 3 roky
a úrokem ve výši 2% :
1) Společenství Tanvald - Šumburk 234, Protifašistických bojovníků 234, část Šumburk nad
Desnou, 468 41 Tanvald
objekt čp. Protifašistických bojovníků 234, část
Šumburk nad Desnou, Tanvald
kód 01 – obnova střechy starší 10 let u objektu
do 10 b.j.
výše půjčky........................................50.000 Kč
2) Šárka Šimková
objekt čp. Radniční 543, byt č. 20, Tanvald
kód 09 – výměna oken u domu staršího 15 let
výše půjčky........................................54.300 Kč
*RM:
1/ ruší své usnesení č. 107/9/2015 ze dne
25. 03. 2015;
2/ pověřuje člena zastupitelstva pana Josefa
Průchu k přijímání prohlášení o uzavření manželství dle § 11a, odst.1, zákona č. 301/2000
Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů;
3/ stanoví užívání závěsného odznaku jinými členy zastupitelstva města dle § 108, odst.
2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, pro přijímání prohlášení
o uzavření manželství a při významných příležitostech panu místostarostovi Mgr. Antonínu Bělonožníkovi a členu zastupitelstva panu Josefu
Průchovi;
4/ určuje dle § 11a, odst. 3 a § 12 zákona'
č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů:
a) obřadní síň Městského úřadu Tanvald, Palackého 359, úředně určenou místností k přijímání
prohlášení o uzavření manželství;
b) sobotu dnem pro přijímání prohlášení o uzavření manželství, a to v době od 10.00 do 13.00
hodin.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 18/2015:
Příjmy
Příjmy z daní a poplatků - celkem
Daň z příjmu právnických osob za město		
3.002.570 Kč
Výdaje
Ostatní výdaje – celkem
Daň z příjmu právnických osob za město		
3.002.570 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
19/2015 spočívající v uvolnění prostředků na
úhradu sankcí jiným rozpočtům z rozpočtové
rezervy:
VÝDAJE
OSTATNÍ VÝDAJE – celkem			
+ 1.500 Kč
Rozpočtová rezerva			
- 1.500 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
19a/2015 spočívající v uvolnění prostředků na
zpracování a podání žádosti o změnu Plánu

rozvoje vodovodů a kanalizací na Krajský úřad
Libereckého kraje: VÝDAJE
VNITŘNÍ SPRÁVA – celkem
Činnost místní správy - celkem
+ 18.150 Kč
Rozpočtová rezerva
- 18.150 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města odměny
za výkon funkce neuvolněným zastupitelům
města nenavyšovat a schválit rozpočtové opatření č. 22/2015:
Výdaje
Vnitřní správa - celkem
Místní zastupitelské orgány - celkem
odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva
a odvody SZ a ZP............................+ 35.332 Kč
Rozpočtová rezerva....................... - 35.332 Kč
*RM po projednání návrhu Závěrečného účtu
města Tanvald za rok 2014 doporučuje zastupitelstvu města schválit Hospodaření města Tanvald za rok 2014 bez výhrad.
*RM doporučuje zastupitelstva města schválit
účetní závěrku města Tanvald za rok 2014.
*RM souhlasí:
1/ s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč
příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže
Tanvald, Protifašistických bojovníků 336, od Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor na
realizaci projektu „Hrou v přírodě, za poznáním
Jizerských hor“;
2/ s přijetím dotace ve výši 40.000 Kč příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Tanvald,
Protifašistických bojovníků 336, z rozpočtu Libereckého kraje na realizaci projektu „Za perlami Pošumaví.“
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o dílo s dodavatelem BW – Stavitelství,
s.r.o, IČ: 15049752, Vysokomýtská 718, 534 01
Holice a rozpočtové opatření č. 23/2015:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku PO
– celkem
projekty spolufinancované ze SFŽPa a CF
– celkem
realizace akce zateplení objektu DDM,
č.p. 336......................................+ 3.653.780 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z HV minulých let............+ 3.653.780 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o dílo s dodavatelem BW – Stavitelství,
s.r.o, IČ: 15049752, Vysokomýtská 718, 534 01
Holice a rozpočtové opatření č. 24/2015:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku PO
– celkem
projekty spolufinancované ze SFŽPa a CF
– celkem
realizace akce zateplení objektu MŠ Tanvald,
č.p. 579.......................................+ 4.564.192 Kč
FINANCOVANÍ
Převod z HV minulých let...........+ 4.564.192 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
realizaci opravy chodníku a dešťové kanalizace
v ulici Palackého, v úseku před objektem radnice a schválit rozpočtové opatření č. 25/2015:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Silnice a MK – celkem
oprava kanalizace, chodníku a MK ul. Palackého.....................................................200.000 Kč
FINANCOVANÍ
Převod z HV minulých let..............+ 200.000 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
realizaci přechodu pro chodce přes silnici I/10
pod autobusovou zastávkou centrum a schválit
rozpočtové opatření č. 26/2015:
ÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Silnice a MK – celkem
přechod pro chodce přes silnice I/10 pod aut.
zast. centrum................................... 478.000 Kč
FINANCOVANÍ
Převod z HV minulých let.............+ 478.000 Kč
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V*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci stavebních úprav vnitřních prostor
objektu DDM a schválit rozpočtové opatření
č. 27/2015:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku PO
– celkem
DDM dětí a mládeže – úprava vnitřních prostor
5.485.000 Kč
FINANCOVANÍ
Převod z HV minulých let
+ 5.485.000 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit
s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Rozvoj Tanvaldska z.s. na období 2014–2020 na
správním území Tanvald.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit vstup města Tanvald do zapsaného spolku
Asociace horských středisek ČR (AHS ČR), IČ:
02083078 se sídlem Krkonošská 153, 543 01
Vrchlabí formou přidruženého členství v souladu se stanovami AHS ČR, článkem III., bodem
3.6. s účinností od 01. 06. 2015 a současně pověřit starostu města podpisem přihlášky.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
předložený návrh a nabídku procesu partici-

pace veřejnosti na prověření potenciálu vytvoření náměstí v Tanvaldě, uvolnit částku ve výši
56.000 Kč na zajištění 1. a 2. etapy – příprava
a upřesnění a participativní aktivity a schválit
rozpočtové opatření č. 21/2015:
VÝDAJE
VNITŘNÍ SPRÁVA – celkem
Činnost místní správy – celkem
+ 56.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA			
- 56.000 Kč
*RM bere na vědomí informace na úseku územního plánování a stavebního řádu podané ve
vztahu k návrhům na případnou změnu Územního plánu Tanvald a případné vydání územního opatření o stavební uzávěře k záměru stavby
geotermální teplárny s elektrárnou v Tanvaldě.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
označení oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní
akademie zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení střední školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a Obchodní
akademie, Tanvald, Školní 416, příspěvková
organizace, za dobíhající, a to s účinností od
01. 09. 2016 s podmínkou, že Rada Libereckého kraje rozhodne o zápisu oboru vzdělání
63-41-M/02 Obchodní akademie od 01. 09.
2016 v příspěvkové organizaci Gymnázium Tanvald.
*RM bere na vědomí informace starosty o plánovaném shromáždění dne 11. 04. 2015.

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

Rada, společenská rubrika, informace

Srdce na dlani

Gymnázium Tanvald vás všechny
srdečně zve na veřejnou prezentaci
školního projektu „Srdce na dlani“,
která se uskuteční v sobotu 30. 5. 2015
od 9:00 v budově tanvaldského gymnázia. Jak se stalo dobrou tradicí, vedle
výtvarných prací a prezentací žáků
gymnázia na vás čekají i vystoupení
pěveckého sboru, soutěže a občerstvení v „kavárně“. Na vaši návštěvu se
těší žáci i učitelé tanvaldského gymnázia. Přijďte pobejt!

V květnu 2015
oslaví narozeniny
Olga Ryglová
Zdenka Machačková
Jan Spáčil
Marcela Vedralová
Pavel Lufinka
Miroslav Rydval
Jaromír Jirák

Z tanvaldského gymnázia
Ivan Nývlt

23. května se koná od 10 do
12 h Den otevřených dveří
v hiporehabilitačním středisku
Svítání na Horním Tanvaldě.
Uvidíte, jak probíhá hipoterapie
u malých dětí, dozvíte se
informace o zájmovém kroužku
„Hry s koňmi“ a o přípravě
hiporehabilitačních koní.

Roland Schwedler
Helena Opočenská
Josef Vaníček
Rudolf Švec
Marta Ježková
Vlasta Heřmanová
Josef Růta
Jan Kudr

Dřevosochaři opět v Desné
Tak jako v předchozích letech připravujeme i v letošním roce tradiční
setkání dřevosochařů v zahradě
Riedelovy vily – Sympozium Desná
2015, dřevosochání motorovou pilou,
které se bude konat ve dnech 11. 16. května 2015. Záštitu nad celou
akcí převzal náměstek hejtmana pro
Liberecký kraj pan Marek Pieter, účast
potvrdilo 11 dřevosochařů, patronem
se stalo vokální trio Sestry Havelkovy.
Letošní ročník je už čtrnáctým
v pořadí a výtěžek z tradiční závěrečné

aukce vytvořených děl bude věnován
Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou. Chceme
přispět na zakoupení moderního
anesteziologického přístroje pro dětské
pacienty.
V průběhu dřevosochání bude
možné zhlédnout bohatý, zajímavý
a možná trochu netradiční program
připravený ve spolupráci s vysockou
nemocnicí. Jeho součástí bude i
prezentace tohoto zdravotnického
zařízení.

Ivo Jarý
Ivanka Seidlová

Pokud se rozhodnete přijít, určitě
nebudete zklamáni. Uvidíte jak zrod
dřevěných soch a plastik a zajímavý
program, ale také vyvrcholení celého
Sympozia Desná 2015, kterým je
sobotní odpoledne a večer 16. května,
kdy od 17:00 hodin proběhne aukce
vytvořených prací a od 21:00 vernisáž
při svíčkách. Určitě je na co se těšit.
Lenka Neumannová

vedoucí Kulturního a informačního střediska Desná

Jan Horák

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!)

Základní škola Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace
tel.: 483394660, 483394690
e-mail: ivana. stehulova@zstanvald-sportovni.cz
www.zstanvald-sportovni.cz
Talentové zkoušky do třídy s rozšířenou výukou Tv
7. května 2015 od 8.30 hod. proběhnou talentové zkoušky děvčat a chlapců
5. tříd z oblasti Tanvaldska, kteří mají zájem od školního roku 2015/2016
navštěvovat na ZŠ Tanvald, Sportovní 576 třídu s rozšířenou výukou tělesné
výchovy.
Talentové zkoušky se uskuteční ve sportovní hale formou testu všestrannosti
(překážková dráha, obratnost, šplh na tyči, skoky přes švihadlo, hod plným
míčem, skok z místa…).
Na zkoušky je třeba přijít ve sportovním oblečení a s cvičební obuví vhodnou
do tělocvičny.
Těšíme se na Vás
Vedení školy a vyučující Tv

Budoucnost středních škol vyřešena
Po letech nejistoty došlo na zasedání zastupitelstva města 15. 4. 2015
k nutnému kroku k zachování středoškolského vzdělávání v Tanvaldu.
Rozhodnutím
zastupitelstva,
pro
které hlasovalo 18 z 19 přítomných
členů zastupitelstva, došlo k předání
zřizovatelských kompetencí oboru
obchodní akademie z města Tanvald
na Liberecký kraj. Jednoznačně by to

mělo přinést ekonomickou stabilizaci
středního školství, sjednocení zřizovatele a tak i zabezpečení jasné budoucnosti středoškolského vzdělávání pro
zájemce o maturitní obory gymnáziz
a obchodní akademie v Tanvaldě. Tuto
změnu a její životaschopnost svými
vyjádřeními na zasedání zastupitelstva města potvrdili ředitel Gymnázia
Tanvald Mgr. František Brus, ředitelka

Masarykovy ZŠ a OA Mgr. Jana
Prokešová, členka Rady Libereckého
kraje pověřená řízením resortu školství
paní Alena Losová a vedoucí Odboru
školství LK Leoš Křeček.
Prakticky toto rozhodnutí zachovává možnost vzdělávání žáků z 5. tříd
na osmiletém oboru gymnázia, žáků z
9. tříd na osmiletém gymnáziu přije-

tím do její kvinty i maturitním oboru
OA. Tento proces slučování obou
středních škol ve městě bude probíhat
postupně od školního roku 2016/2017.
Letošní školní rok tak i školní rok
2015/2016 proběhnou beze změny.

-red-
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DDM Ulita Tanvald
Akce DDM Ulita v květnu:
Ve středu 6. 5. od 17:00 tiffany dílna „Kytička pro maminku“ - pro děti od
10 let, kde si děti vyrobí vitrážovou kytičku ke Dni matek.

Tanvaldský zpravodaj / květen 2015

Mateřské a dětské centrum Maják
Květnové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz

V pondělí 11. 5. od 16:30 se koná v kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě
vystoupení tanečních kroužků DDM pod vedením Veroniky Vodrážkové.
Vstupné je dobrovolné.
Všechny rodiče, kamarády, příznivce tance a DDM srdečně zveme!

30. 4. - pálení čarodějnic, lampiónový průvod - v 19:00 - 19:30
hod. zapalování lampiónů (lze zakoupit i v MDC), poté společný
odchod od MDC Maják na zapálení hranice na Honvardě - ve spolupráci s kulturní kanceláří MěÚ Tanvald
7. 6. CESTA LESEM POHÁDEK jako vždy na kempu, startujeme v 9.0011.30 hod.! Misku a lžíci s sebou!

Pro tanvaldské mateřské školy a pro rodiče s malými dětmi uspořádáme na
konci května „Putování jarní přírodou“. Děti budou na trase hledat skřítky
a plnit s nimi různé úkoly. Termín bude upřesněn dle počasí (info v DDM a na
webu).

hledáme tetičky, babičky na pečování o děti (2-5 let), jejichž rodiče jsou
v zaměstnání, příležitostně nebo pravidelně (kontaktujte nás)
nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. - tel.: 774 825 08

Připravujeme:
Ke dni dětí připravujeme Zábavné dopoledne v šumburském parku pro děti z
1. - 5. tříd tanvaldských ZŠ a pro rodiče s dětmi. Akce se bude konat na přelomu května a června, termín bude upřesněn dle aktuálního počasí.
Na začátku letních prázdnin od 1. 7. do 10. 7. proběhne příměstský tábor
„Toulavé boty“
formou každodenních výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí Tanvaldu.
Tábor je určen dětem navštěvujícím ZŠ. Letáčky s programem obdrží děti ve
školách a budou k dispozici v DDM a na webu ddmtanvald.cz.
Gratulujeme! Náš divadelní kroužek Strčprstskrzkrk pod vedením p. Vlaďky Koďouskové získal na oblastním kole přehlídky dětských divadelních souborů v Desné konané
14. 3. 2015 několik ocenění. Kromě postupu
do krajského kola obdržela p. V. Koďousková
Ocenění za citlivou práci se souborem, spolu
s Karolínou Štípskou získaly Ocenění za autorský počin a celý soubor za hru „Z pohádky
do pohádky“ získal Cenu diváka:
Desenského medvěda.

Městská knihovna Tanvald
„INDI VINDI – PŘÁNÍ S LÁSKOU“ - výstava ručně vyrobených přání Hany
Halířové a Jany Prašivkové ve výstavním sálku ve dnech 20. 4. - 21. 5. 2015.
„Témata našich přáníček k různým životním výročím jsou vybírána na základě
individuálních zájmů a koníčků. Využíváme techniky: quilling, enkaustiku,
scrapbooking a kresbu voskovkami. Potěší nás, když se na naše tvoření
přijdete podívat a rády si přečteme vaše názory a hodnocení“.
„Jsme chytré hlavičky - knížky si podle barviček sami vyhledáme“
Naši knihovnu navštívily děti z Mateřské školy
Radniční a Šumburk. V podobě vláčku si prohlédly
celou knihovnu, všechny věděly, co nemají knihám
provádět a seznámily se se základním rozdělením
knih v dětském oddělení. Najít pak určité knihy dle
barev, pro ně nebyl žádný problém. Více viz fotogalerie na našich internetových stránkách.
Děkujeme studentkám Gymnázia Tanvald, jmenovitě: Markétě Vajdíkové, Karolíně Štípské, Veronice
Smoleňákové, Adéle Trdlové a Janě Peschkové,
které pod vedením Hany Matěáskové výtvarně
zútulnily naší novou studovnu a propojily ji tak se
stávající výpůjční místností v jednotný celek.
Ohlédnutí za Nocí s Andersenem 2015

!!! VÝZVA !!!
Výzva na výpomoc při organizování akce
CESTA LESEM POHÁDEK 7. 6. 2015.
Vy, co jste již pomáhali při akci v minulých letech a máte zájem pomoci i tento
rok, ozvěte se nám (na tel. 734 754 654 či mail: mdc.majak@gmail.com).
Děkujeme!
Upozorňujeme na termíny letošních letních
PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ V MAJÁKU:
13.-17.7. Po stopách indiánů, 20.- 24.7. Cesta do pravěku, 27.-31.7.
Zvířecí ráj, 3.-7.8. Vodní říše, 10.-14.8. Z pohádky do pohádky
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.
Základní cena (7.30-15.30 hod.) jednoho týdne bude max. 1.100,- Kč
+ obědy (275,- Kč v červenci a 225,- Kč v srpnu).
Pro sociálně slabší rodiny bude týdenní cena 600,- Kč + obědy!
Dále nabízíme
placené hlídání dětí - Sazba za hlídání na jedno dítě je 50,- Kč za každou
započatou hodinu.
Děti musí být zdravé, o jejich zdravotním stavu bude sepsáno čestné prohlášení, kde rodiče uvedou všechny případné zdravotní problémy např. alergie. Pokud budete chtít děti hlídat delší dobu, musí 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
Děkujeme za podporu:
Městu Tanvald, Městu Desná v J. h., Městu Velké Hamry, Libereckému
kraji, Nadaci pro záchranu a obnovu Jiz. hor, Nadaci EURONISA, Nadaci
škola hrou a všem ostatním sponzorům, kteří nás po celý rok podporují.

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní pořady v Kině Jas Járy Cimrmana:
7. 5. ČT 9,30 h. "Vivaldi versus čtyři roční období"
Představení tanečního oboru ZUŠ Čelákovice.
Vstupné: 20 Kč.
7. 5. ČT 17 h. Pořad „Maminkám“
Pořad ke Dni matek. Vystoupí děti ZŠ Plavy, T.I.K., PATZ, DDM Tanvald
a ZUŠ Jablonec nad Jizerou při ZŠ Harrachov.
Vstupné: dobrovolné.
11. 5. PO 17 h. Akademie DDM Ulita Tanvald
Vstupné: dobrovolné.
14. 5. ČT 9,30 MLSNÁ PRINCEZNA - klasická divadelní pohádka pro děti
Princezna Vanilka, která nechce jíst nic jiného, než samé sladkosti. Na zámku
už si s ní neví rady. Princezna ještě k tomu uteče s ježibabou do perníkové
chaloupky uprostřed lesa, aby mohla dál mlsat. Naštěstí sem zabloudí chytrý
Kašpárek, který se rozhodne, že princeznu vysvobodí. Hraje Liduščino divadlo z Roztok u Prahy. Vstupné: 30 Kč.
21. a 28. 5. ČT 17 h. Koncert ZUŠ Tanvald
Vstupné: dobrovolné.

Další kulturní akce:
4. koncert 59. ročníku Tanvaldského hudebního jara 2015 :
15. 5. PÁ od 19 hod., Kostel sv. Františka z Assisi, Tanvald-Šumburk n.D.
Vystoupení žáka ZUŠ: Zdeněk Bláha - dudy
SEVERSKÁ KRIMI
- knižní výstava v oddělení pro dospělé čtenáře z našeho fondu
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Pokračování ze strany 8.

Opojení folklórem:
Účinkují: smíšený komorní sbor ATENEO Univerzity Palackého v Olomouci.
Sbormistr Pavel Režný.
Program:
Jiří Pavlica: Velkomoravský chorál
Luca Marenzio: Zefiro torna
Hans Leo Hassler: Cantate Domino
Dmitrij Bortňanskij: Tebe poem
Antonín Dvořák: Goin´Home
Stephen Hatfield: Gloria
Franz Biebl: Ave Maria
Zdeněk Lukáš: Oj, oj, oj (valašská)
Pavel Klapil: Daleká, šeroká (hanácká)
Antonín Dvořák: Zelenaj se, zelenaj
Zdeněk Lukáš: Za naším huménkem (moravská)
Bohuslav Martinů: Chceme my se, chceme
Antonín Tučapský: Hejsa, hejsa (slezská)
Eric Clapton: Tears In Heaven
Leonard Cohen: Hallelujah
J. Pospíšil: Plompaard (vlámská)
Jan Vičar: Gurale
Vstupné: 100,- Kč

Připravujeme na červen v rámci oslav 110 let města Tanvaldu:
6. 6. Oslavy 110 let města Tanvaldu - autokemp Tanvaldská kotlina, dětský
den, hudba (např. sk. Kontakt), stánky, občerstvení, příjezd Josefa Zimovčáka
na vysokém historickém kole, aj. (podrobný program v příštím čísle TZ).
7. 6. Cesta lesem pohádek (MDC Maják)
12. 6. PÁ 19 h.
Divadelní představení Divadla Járy Cimrmana :
Svěrák - Smoljak- Cimrman - České nebe
Cimrmanův dramatický kšaft
Hrají:
Jan Ámos Komenský: Zdeněk Svěrák nebo Miloň Čepelka
Jan Hus: Bořivoj Penc nebo Jaroslav Weigel
Svatý Václav: Petr Brukner nebo Petr Reidinger
Praotec Čech: Jan Hraběta nebo Andrej Krob
Karel Havlíček Borovský: Genadij Rumlena nebo Robert Bárta
Babička: Miloň Čepelka nebo Marek Šimon
Radecký: Václav Kotek, Bořivoj Penc nebo Petr Reidinger
Miroslav Tyrš: Michal Weigel nebo Zdenek Škrdlant
Představení technicky zajišťují: technici DJC
Režie: Ladislav Smoljak
Scéna a kostýmy: Jaroslav Weigel
Předprodej pouze v pokladně kina vždy 1 hodinu před každým představením
od 13. 5. 2015. Vstupné: 360 Kč.
22. 6. PO 19 h. divadelní představení z produkce Agentury Harlekýn
Eduardo De Filippo: FILUMENA MARTURANO
Režie Zdeněk Kaloč
Manželství po italsku s dojetím a komikou. Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři
zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodinu.
Vždyť děti jsou přece děti! Příběh o nekonvenčním
vztahu bývalé prostitutky Filumeny a bohatého neapolského obchodníka
Domenica oslovil milióny diváků po celém světě.
Patří k tomu nejlepšímu z italské tvorby.
Hrají : Simona Stašová, Svatopluk Skopal, Čestmír Gebouský, Jaroslava
Pokorná /Jaroslava Tvrzníková / Jaroslava Obermaierová, Malvína Pachlová
/ Anna Fialová, František Skopal, Karel Heřmánek ml. / Jan Ťoupalík, Petr
Srna / Michal Čeliš, Libor Hruška / Zdeněk Hruška, Petr Vančura / Václav
Legner.
Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu
www.tanvald.cz nebo www.disdata.cz od 20. 5. 2015.Vstupné: 320 Kč.
Zájezdy do Polska:
14. 5. zájezd do Kudowy Zdroje. Cena 200 Kč.
18. 6. zájezd do Jelení Hory. Cena 110 Kč.
Zájezdy pro tanvaldské seniory:
13. 5. zájezd do Prahy s návštěvou Senátu Parlamentu České republiky.
Cena 120 Kč.
9. 6. zájezd do Wittichenau. Cena 230 Kč.
(Přihlašování od 11. 5. v IC Tanvald.)
Přihlášky v Infocentru Tanvald.

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
Avengers: Age of Ultron

Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program
na udržení celosvětového míru skončí nezdarem
a největší hrdinové světa, včetně Iron Mana, Kapitána
Ameriky, Thora, Neuvěřitelného Hulka, Black Widow
a Hawkeye musí čelit děsivému nebezpečí. V sázce
je osud celé planety. Povstane zlovolný Ultron
a jenom Avengers mu mohou zabránit v uskutečnění
ďábelských plánů. Nová křehká spojenectví a nečekané zvraty jsou zárukou
vzrušujícího a jedinečného akčního dobrodružství globálních rozměrů.

Pírkovo dobrodružství

Pírko je ptačí sirotek, který nevyniká ani krásou
peří ani sokolí sílou. Je hubený, opelichaný a žije
sám v hnízdě, ze kterého ještě nikdy nevyletěl.
Tak moc by chtěl táhnout do Afriky s hejnem
ptačích kamarádů! Až se jednoho dne naskytne
jedinečná příležitost. Sebere veškerou odvahu
a vydává se za dobrodružstvím, na jehož konci leží vysněné africké zimoviště. Tedy
možná. Pírko ještě nikdy nikam neletěl a tak nepozná, jestli ho zobák táhne na sever,
nebo na jih. Ale někdy, když hledáte přátelství a lásku, je důležitější cesta než její
cíl. Tak roztáhněte křídla a vydejte se na pohádkový let plný humoru a nadhledu
z ptačí perspektivy.

Život je život

Hlava rodiny, morousovitý a přísný František (Ondřej
Vetchý) by po boku svých tří dcer rád viděl schopné
a úspěšné muže. Jenže všechny mají vynikající
talent nacházet si pravý opak. Nejstarší dcera se
musí i se svým neúspěšným mužem nastěhovat
zpět k rodičům a v rámci možností se dál snaží
otěhotnět. Té prostřední se zas neomylně lepí na
paty jenom naprostí exoti a mimoňové. A nejmladší
dcera? Tak ta je zase milostně úspěšná až moc. Je jí
šestnáct, je těhotná a neví s kým. Navíc se začíná hroutit tradiční oáza a pevný bod
manželské dvojice – dovolená. Každý rok se jezdí „na Mácháč", ale Jana (Simona
Stašová) začíná snít o moři. Pak se v jejím životě zjeví bohémský spisovatel s lehce
sebevražednými sklony, v tom Františkově zase krásná kolegyně se španělskými
předky . . začnou se dít věci. Všechny malé příběhy dávají dohromady jeden velký
a zábavný život se situacemi, které zná každý z nás. Ovšem ne každý vede ještě
druhý a o poznání dobrodružnější život jako neohrožený agent. František ano.
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POZVÁNKA na oslavy 10 LET CYKLOSTEZKY JÁRY
CIMRMANA TANVALDSKO
- ve dnech 12. a 13. 6. 2015
Oslavy 10 let Cyklostezky Járy Cimrmana
započnou již dne 12. 6. 2015 odpolední vernisáží výstavy
„ŠIKOVNÍ DIVADLA JÁRY CIMRMANA“ za přímé účasti tvůrců
a herců divadla a dále pak sehráním Cimrmanova dramatického kšaftu ČESKÉ NEBE
v Kině JAS Járy Cimrmana v Tanvaldu od 19.00 hodin

Pohár a diplom z úspěšného tažení Evropou.

Pod vedením Karla Soldáta vyrazili
fotbalisté Tanvaldska obhajovat prvenství na 18.ročník halového fotbalového
turnaje do Wittichenau a opět se jim
zadařilo. Tým ve složení Bělohlávek,
Hradecký, Svoboda, Dítě, Pőschl,
Vokuš, Baštovanský, Zelinka, Picek
odehrál 6 zápasů, z toho 5 vítězných.
S DSB Wittichenau 1:0, BSC Wittichenau 1:0, GELB-BLAU Wittichenau 2:0,
VTV Cottbus 3:2, Kreidler Team 1:2
a FSV Wittichenau 3:1.
Konečné pořadí: 1. Tanvaldsko 2. BSC
Wittichenau 3.Kreidler Team
Nejlepším střelcem turnaje se stal Jakub Hradecký s 5 brankami.
Sponzorem akce byl Městský úřad
Tanvald, o dopravu se postarali Vladimír Jozífek ml. a Václav Feix.
-vho-

Hlavní oslavný den 13. 6. 2015
probíhá současně v Tanvaldu
a Příchovicích, za libovolného přemisťování vážených účastníků.

pro cyklisty zdatné, ale i netrénované,
rekreační či sváteční. Připojí se jezdci
startující na Hamrskách. Místo bude
označeno.

· hudba O. V. J. DIXIE Liberec, stánky
s občerstvením již od 11.00 hodin

Pro start Spanilé jízdy Cyklostezkou
Járy Cimrmana si mohou borci
vybrat ze dvou míst:

Program u kostela sv. Františka
z Assisi v Tanvaldě na Šumburku:

· V 10.30 hodin slavnostní sázení
švestky za účasti herců Divadla Járy
Cimrmana
· 11.00 hodin písně z dramatických
Cimrmanových her v podání Divadla
Járy Cimrmana
· projevy, neutuchající oslavy Majáku
Járy Cimrmana, rozhledny a Muzea
Cimrmanovy
doby
s
mnohými
překvapeními
· po celé odpoledne výstava veteránů
auto klubu Tatra Veteran Car Semily
· živá hudba
· večerní promítání
Program bude zcela upřesněn v příštím zpravodaji.

Minimuzeum Na Mlatě Velké Hamry
- Hamrska:
8.30 hodin - uvítání jezdců a start
Spanilé jízdy na bicyklech historických
i moderních, v kostýmech dobových
i současných. Cesta k minimuzeu
a místo startu jsou označeny.
Zlatá Olešnice - Na Vrších:
9.30 - 10.00 hodin - občerstvení
žíznivých
Zahájení a start Spanilé jízdy, určeno je

· 12.00 hodin - příjezd Spanilé jízdy
a slavnostní uvítání účastníků, uvítání
vážených hostů
· příjezd spanilé jízdy veteránů auto
klubu Tatra Veteran Car Semily
i dalších veteránů, koberec pro hosty
z Divadla Járy Cimrmana
· miniseminář protagonistů Divadla
J. Cimrmana
· 13.00 hodin defilé spanilých cyklojezdců a jejich báječných strojů
· 14.00 hodin oslavný program
k 10. výročí Cyklostezky

Fotbalová drobotina
se v Jablonci neztratila
Fotbalová akademie při Masarykově
ZŠ a Obchodní akademii Tanvald se
zúčastnila velkého halového turnaje
v Jablonci v kategorii do 7 let, tedy pro
ty nejmenší adepty nejpopulárnějšího
sportu. V této kategorii hrají tříčlenné
týmy podle zvláštních pravidel, kde
hlavním kritériem je počet nastřílených branek. Tanvaldské týmy si vedly
skvěle, když z celkových 476 branek

samy nasázely 123, tedy více než
čtvrtinu, a bratři Zelenkové jich dali
70, což je pěkná porce.
Pod vedením trenéra Zdeňka Bryscejna Tanvald reprezentovali Adam a
Lukáš Zelenkové, Tomáš Štim, Josef
Bervic, Filip Zaml, Vojtěch Beran,
Ondřej Komárek a Martin Balatka.
Gratulujeme a těšíme se, až tihle kluci
obují dospělé kopačky.
-vho-

Příchovice - Areál U Čápa

Prosba k pamětníkům
a sportovním veteránům
Pan docent Jan Šálek prosí všechny
pamětníky, případně lidi, kteří se zaobírají historií Tanvaldu, zda by mu
nemohli zapůjčit fotografie, event.
jiné materiály vztahující se zejmé-

na k historii kopané a ledního hokeje
v Tanvaldě z doby poválečné i předválečné, pokud by se takové materiály
dochovaly.
Kontakt v redakci TZ.

INZERCE

DETOA Albrechtice s.r.o. přijme jednoho zaměstnance
na pozici obráběč kovů v jedné směně a jednoho zaměstnance
na pozici obsluha lisovacího zařízení v jedné až třech směnách.
Bližší informace o podmínkách podá Jitka Drábková,
tel. 483 356 310 nebo jitka.drabkova@detoa.cz.

Odvoz a likvidace
fekálií
Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890
Foto Michal Štim.
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PŮJČKY NA COKOLIV
Pro zaměstnance,důchodce,podnikatele

Volejte 603 445 449
www.pujckyrychle.eu
Zprostředkovatel zastupuje výhradně jednoho věřitele
jeho jménem uzavírá smlouvy a jejijich dodatky
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Sport, inzerce

Dvouleté působení ve II. lize zakončily
volejbalistky Jiskry Tanvald vítězstvím
K posledním dvěma zápasům
ve II. lize zajížděly volejbalistky Jiskry
Tanvald na palubovku TJ Stavební
fakulta Praha bez trenérky Ivy Ackermanové ve složení:
č. 5 - Staňková, č.4 - Mistrová, č.1
- Kvapilová, č.12 - Vlasatá, č.10 Vacková, č.11 - Břečková /viz foto v

příloze/. Vedly si zdatně a po delší
době přivezly body ze soupeřova hřiště. V prvním utkání zvítězily domácí
hráčky 3 : 0 /23, 21, 22/ a ve druhém
patřily body Jiskře Tanvald za vítězství 1 : 3 /-27, 20, - 21, -19/.
Za předvedený výkon "šestici statečných" patří pochvala a poděkování.
Je jenom škoda, že podobné
nasazení
nebylo u celého
družstva vidět
i v některých
předcházejících
zápasech, kdy
ještě byla naděje na udržení
v této soutěži.
Návrat do druholigové soutěže
bude těžký, ale
určitě není nereálný.

INZERCE

603 846 092

VÝKUP VOZIDEL ZA HOTOVÉ
• OSOBNÍ • NÁKLADNÍ • AUTOBUSY •

Miroslav Šír
INZERCE

Zdarma návštěva
optického poradce u vás
vám umožní zakoupit
dioptrické brýle až o 50% levněji
než v kamenných optikách.

Tel: 778814717
www.levnebryle.webnode.cz

• vystavení dokladu k zákonnému odhlášení vozidla z registru
• odtah vozidel zdarma • prodej náhradních dílů • odtahové služby

VÝKUP ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ
• výkup a likvidace technologických celků, strojů a hal

www.zlikvidujauto.cz

INZERCE

Kompletní péče
o vozy ŠKODA všech
věkových kategorií

KOMPLETNÍ PÉČE
POD JEDNOU STŘECHOU

Proč s přibývajícími roky ubírat na
kvalitě péče? V našem autorizovaném
servisu najdete kompletní servis pro
vozy ŠKODA všech věkových kategorií.
Máme nejmodernější servisní vybavení
a ovládáme aktuální technologické
postupy předepsané výrobcem.
Pro starší ročníky navíc garantujeme
dostatek kvalitních dílů ze sortimentu
ŠKODA a pro vozy starší 4 let výhodné
ceny díky Šekové knížce plné slev.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
Autosalon ASTRA a. s.
Jarní 28
466 01 Jablonec nad Nisou
www.astra-auto.cz
Untitled-142 1
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LIBEREC
Trávníkové hnojivo EXPERT PLUS 10 kg

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!
SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU

vyrobeno
ve Finsku

až na cca 330 m2, obsahuje
železo a hořčík, na všechny
druhy trávníků, použití
po celé vegetační
období

STĚNA 28 mm
3x3m

dle našich
záručních podmínek

VČETNĚ PODLAHY!

2,2 PS

198,- !
10 kg

Benzinová sekačka s pojezdem HB 46 R/2
pro travní plochy do 1000 m2, šířka záběru 46 cm, 4-taktní
100 cm3, výkon 1,6 kW/ 2,2 PS při 2800 ot./ min., startování lankem, centrální nastavení výšky střihu v 5-ti polohách,
šasi z ocelového plechu, koš 55 l, hmotnost 28 kg

5.790,- !

29.990,- !

Zahradní domek
46 cm

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, dveřní křídla
a okna předmontovány, zasklení 4 mm sklo, s odnímatelnými mřížkami

včetně motoru
a dálkového ovládání

Designová markýza
2 provedení barevnosti, bílý rám konstrukce,
materiál: polyester 280 g/ m2, s vodo
-odpudivým efektem, včetně adaptéru pro
stropní a nástěnnou montáž rozměr:
3,5 x 2,5 m
4 x 2,5 m
5x3m

8.690,-

9.490,-

13.490,-

Zahradní ratanový nábytek Mia
ocelová konstrukce, výplet stálobarevný PE-ratan, barva:
hnědá natur, set tvoří: 4x stohovatelné křeslo, stůl
180 x 100 cm (deska stolu z tvrzeného bezpečnostního skla)

8.990,- !
5-dílný set

Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 5. do 31. 5. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

15-01 Tanvald 234x161 CMYK.indd 1
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UŽIJTE SI
SAMÁ PLUS
ŠKODA Plus – vyzkoušené ojeté vozy
Ojeté vozy z programu ŠKODA Plus mají spoustu výhod. Stáří do pěti let, ověřenou historii, garantovaný stav kilometrů, záruku až
čtyři roky a další. Při výběru se můžete těšit na stejnou péči, jako byste si přišli pro auto nové. A na silnici už nepoznáte rozdíl vůbec.
Navštivte vybraného autorizovaného prodejce vozů ŠKODA.
skodaplus.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
Autosalon ASTRA a. s., Jarní 28, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 721 273 625, www.astra-auto.cz
Měsíčník Tanvaldský zpravodaj. Vydává Město Tanvald. Městský úřad: Palackého 359, Tanvald, IČO: 262 587 Náklad 1000 ks. Vychází poslední pracovní den v měsíci. Sazba a tisk:
SATO Tanvald, www.reklamatisk.cz Ev. č. MK ČR E 10451. Adresa redakce: Krkonošská 629, 468 41 Tanvald. Tel: 483 369 671, e-mail: lhajkova@tanvald.cz (příjem příspěvků a inzerce)
Odpovědná redaktorka Lenka Hájková. Otiskování článků povoleno jen se souhlasem redakce. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Nevyžádané rukopisy se
nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Uzávěrka příštího čísla je Uzávěrka 13. 5. 2015. Tanvaldský zpravodaj najdete i na internetu: www.tanvald.cz

