4

duben
2022

Vydává MěÚ Tanvald
40. ROČNÍK
Cena: 7 Kč

www.tanvald.cz
Duben má rád legraci, stále mění počasí,
chvíli svítí sluníčko, hned zas prší maličko.

Foto Antonín Bělonožník

Dokonce i padá sníh, tenhle duben má rád smích.

duben 2022

Tanvaldský zpravodaj

Slovo starosty

• Humanitární sbírky
období, o kterém jsme s úlevou mluvili jako pro Ukrajinu
•

Člověk míní, život mění.
Vážení spoluobčané, když jsem v půlce
měsíce února psal první příspěvek do nové
rubriky nazvané „Slovo starosty“, tak jsem
si optimisticky představoval, co bude následovat. Těšil jsem se na prosluněné
jaro s koberci bledulí při našich potocích,
na „bezrouškové“ nakupování, na smějící
se školáky, na opravené silnice. Snil jsem
o pomazánce s česnekem medvědím.
Člověk míní, život mění. Ocitli jsme se
v situaci, kterou nikdo z nás nikdy nepředpokládal, že se jí může dočkat. Skončilo

o době míru. Úplně ne tak daleko od nás
bombardují ruská letadla ukrajinská města a tanky střílí do obydlených oblastí.
A v době, kdy píšu tento příspěvek, není zatím nalezeno řešení na ukončení této bezprecedentní situace.
Tak kromě organizace jarních prací
a dalšího rozvoje našeho krásného města
řešíme možnosti, jak se co nejlépe postaráme o ženy a děti z Ukrajiny, které agresor ze sousedního státu připravil o domovy, některé i o muže a táty. Organizujeme
sbírky, připravujeme důstojná ubytování.
Vymýšlíme pro všechny děti další školní
a volnočasové aktivity...
Chtěl bych tímto poděkovat všem z vás,
kteří už nabídli ubytovací kapacity. Vám
všem, kteří jste přispěli do městem vyhlášených sbírek nebo soukromě přispěli jakoukoliv finanční částkou na pomoc uprchlíkům. Situace je velmi vážná. I kdyby došlo
k okamžitému ukončení bojů, bude trvat
mnoho let, než se obnoví zničená města.
Pomoc celého demokraticky smýšlejícího
světa nesmí pohasnout. A jsem přesvědčený, že nepohasne. Jsem optimista. Musím
jím být.
Nutím se věřit, že při psaní příštího příspěvku už bude válka minulostí.
Váš starosta

STAROSTA MĚSTA TANVALDU
Mgr. Vladimír Vyhnálek
zve veřejnost na
SETKÁNÍ SE STAROSTOU
Pokud Vás zajímá aktuální dění ve městě, chcete se na cokoliv zeptat, máte nápady a podněty, o které se chcete podělit nebo se dozvědět o probíhajících či plánovaných akcích, pak jste srdečně zváni:
Sídliště Výšina, Scolarest

pondělí

11. dubna od 18 hodin

Horní Tanvald, Hasičárna

úterý

12. dubna od 18 hodin

Šumburk n/D, Penzion Světlá úterý

19. dubna od 18 hodin

Č. Šumburk , Sokolovna

čtvrtek

21. dubna od 18 hodin

Šumburk n/D, Hasičárna

pondělí

25. dubna od 18 hodin

Žďár, U Hanzlíčků

čtvrtek

28. dubna od 18 hodin

Bezúplatný převod nádob na bioodpad

Vážení spoluobčané, v roce 2015 Vám byly formou smlouvy o výpůjčce uzavřené
mezi Svazkem obcí Mikroregionu Tanvaldsko jako půjčitelem a Vámi jako vypůjčiteli
poskytnuty do užívání nádoby na bioodpad za účelem kompostování vlastních biologicky rozložitelných odpadů z domácnosti a ze zahrady. Tyto nádoby na bioodpad
Vám byly fyzicky předány při uzavření smlouvy o výpůjčce.
Od 1. 1. 2022 dochází k bezúplatnému převodu těchto kompostérů na jejich dosavadní uživatele (vypůjčitele).
-meu-
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Šestnáct velkých beden a dvanáct palet
teplého oblečení a přikrývek se vybralo v rámci humanitární sbírky na pomoc
Ukrajině, kterou pořádal Liberecký kraj
ve spolupráci s ORP Tanvald. Sbírka se
uskutečnila 10. 3. 2022 odpoledne a následující den dopoledne. Všem, kterým není
lhostejný osud válkou zkoušených Ukrajinců a přivezli nějaký dar, patří velký dík.
Teplé oblečení, zimní obuv, spacáky,
karimatky a přikrývky se vybíraly v areálu firmy 4Soft. Průběh sbírky zajišťovalo
Středisko volného času Tanvald. Věci přiváželi nejen místní, ale i lidé z okolních
měst a obcí. V některých případech rodičům s přípravou pomáhaly i děti a věnovaly ukrajinským dětem obrázky, nebo své
hračky.
Nashromážděné věci poputují přímo
do ukrajinské partnerské oblasti Libereckého kraje. Součástí sbírky byla i možnost
zakoupit si placku s tematickými motivy,
stužku v barvách ukrajinské vlajky a také
andělské přívěsky od Lenky Zídkové. Výtěžek bude použit na aktivity ukrajinských
dětí ve Středisku volného času Tanvald
a potřeby jejich rodin. Placky, které se neprodaly, budou k dostání v tanvaldském
infocentru. Pokud máte zájem, najdete je
tam. Všem štědrým dárcům ještě jednou
děkujeme!
-red-

Pomoc pro Ukrajinu na Výšině
Město Tanvald ve spolupráci s RC Maják
umístilo do objektu bývalého výměníku
Teplárenství Tanvald s.r.o. na Výšině sběrné i výdejní místo humanitární pomoci
pro rodiny z Ukrajiny. Objekt se nachází
při silnici Radniční, vedle vícepodlažního
domu č. p. 561, 100 m nad multifunkčním
hřištěm. Podrobnosti budou aktualizovány na webových stránkách města, RC Maják a dalších sociálních sítích. Kontaktní
telefon 739 054 465.
-red-
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Masopust po roce a zase tradičně

V úterý 1. 3. 2022 se před třetí hodinou odpoledne začínají u budovy radnice scházet rozličné masky, ale i další
účastníci masopustního průvodu. Pořadatelé z tanvaldského odboru Klubu českých turistů měli trochu obavy z účasti
na této již tradiční akci, přece jen doba
je pořád ještě zvláštní a kulturním akcím
moc nepřeje. Nic z tohoto se ale nepotvrdilo. Na 30 masek zaplnilo prostor před
radnicí a spolu s přihlížející veřejností
vytvořily atmosféru na zahájení masopustního průvodu. A již nastává nejdůležitější okamžik dne, volení představitelé
města pan starosta a pan místostarosta
předávají symbolický klíč od města a tím
pro tento den i vládu nad městem králi
masopustu. Po tradičním projevu krále
masopustu a za řinčení a troubení ma-

• Pomatené hrdinství •

sek se celý průvod vydal do centra města a po zastávce u Infocentra se průvod
přesunul přes město k tanvaldskému
nádraží. Po celou dobu průvodu se vesele hodovalo nejen s koblihami, jelity a jitrnicemi ale i s nějakou tou štamprdličkou. Na tanvaldském nádraží, ve zdejší
hospůdce U Zubačky, došlo k zakončení
celé akce.
Je mou povinností vyzdvihnout sponzory této akce. Obě „naše“ pekárny, a to
jak Jan Mašek Pekařství, s.r.o., tak Jaroslav
Schneider a spol. - Pekárna Tanvald, věnovaly koblihy na tuto akci zcela zdarma.
Také jitrnice a jelita dodala firma Řeznictví
a uzenářství U Tomášů za zvýhodněnou
cenu. Těmto sponzorům patří od pořadatelů velké poděkování.
Za KČT Tanvald, Josef Průcha

Nad některými činy zůstává rozum stát.
Krytá zastávka při čekání na autobus je
příjemná, ať už se zde cestující může schovat před deštěm, nebo před sluníčkem.
Najdou se však jedinci, které prosklené stěny lákají k ničení a rozbíjení. Jeden
(nebo možná i více?) takový „hrdina“, který
si potřeboval dokázat mužnou sílu ničením, se prezentoval i na Terminálu v Tanvaldě. Zničená zastávka svědčí o mdlém
rozumu, což ovšem není omluva. Je škoda,
že se nenašli žádní svědci, aby bylo možné
tohoto „hrdinu“ po právu vyznamenat.
-red-

Základní umělecká škola Tanvald
Téměř po dvou
letech se opět
rozběhla soutěž
Základních uměleckých škol ČR.
Letos byla vyhlášena pro hru na dechové
nástroje, bicí nástroje, sólový a komorní
zpěv a taneční obor. Ve všech zmiňovaných máme své zástupce a jsme na to moc
pyšní. Za sebou máme okresní kolo dechových nástrojů, které se konalo přímo
u nás v koncertním sále a kde 1.místo s postupem do krajského kola získala Michaela
Schořovská a Nikola Balatková (vyučující
Iveta Žantová Růtová). Dále okresní kolo
v sólovém zpěvu, kde 1. místo s postupem
do krajského kola získali hned tři naši žáci
- Valerie Šilhánová, Anna Holcová a František Štěpán (vyučující Zuzana Schořovská). Snad poprvé máme své zástupce
i ve hře na bicí nástroje. Oběma soutěžícím - Vojtěchu Duchkovi a Jakubu Káninskému (vyučující Jiří Šnajdr) se podařilo
také postoupit z 1. místa do krajského kola.
Na okresní kolo se pilně chystá i taneční
obor, výsledek v tuto chvíli ještě nevíme.
Možnost zúčastnit se soutěže není jednoduché rozhodnutí. Příprava vyžaduje
daleko více času, práce a úsilí než příprava
na běžné hodiny. Chce to i odvahu, pevné
nervy a trochu toho muzikantského štěstí. Letošní příprava je ještě více náročná
tím, že poslední dva roky probíhala výuka
převážně online, žáci nemohli veřejně
vystupovat a poslední půlrok končili čas-

•
Důležitou součástí naší práce je kromě přípravy žáků na různá vystoupení,
koncerty a soutěže, i příprava na přijímací zkoušky na školy s uměleckým zaměřením. Letos nám udělal velkou radost František Štěpán (vyučující Zuzana
Schořovská), který byl přijat na pražskou
konzervatoř - klasický zpěv. Ve výtvarném oboru zase Barbora Bočková (vyučující Hana Prechtlová), která byla přijata
na Střední uměleckoprůmyslovou školu
v Jablonci nad Nisou. Oběma žákům i vyučujícím moc gratulujeme a přejeme jim,
aby se jim ve studiu dařilo a přinášelo jim
radost.
Za Základní uměleckou školu Tanvald
Petra Jedličková Šimůnková

to v karanténě. O to více jsme tedy pyšní
na výsledky, kterých v okresních kolech
dosáhli. Moc jim i jejich vyučujícím gratulujeme a v krajském kole držíme palce.
Naplno se rozběhly i školní akce. V březnu se konaly dva Žákovské koncerty. V plném proudu je příprava na koncert V hlavní roli klavír, který se uskuteční 7. 4. 2022
od 17.30 v kině Jas Tanvald. Naši žáci a vyučující budou tradičně součástí koncertů
Tanvaldského hudebního jara.
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Sběr železného
šrotu
v sobotu 23. dubna
od 7.00 hodin
Pořádá sbor dobrovolných hasičů
Tanvald Šumburk
Šrot můžete odložit na hromadu
ke komunikaci. Při větším množství, nebo těžkých kusech volejte
728 147 011 Petr Malý
(velitel sboru)
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Okénko z gymplu
Tanvaldské gymnázium má mnoho nadějných studentů, kteří se každoročně
účastní různých olympiád, ať už to jsou
olympiády vědomostní, nebo ty sportovní.
Reprezentují školu, jak jen mohou. Já jsem
pro vás vybrala ty nejlepší, které vám postupně představím.
Olympiáda v 15 letech? Hračka! Anežka
Indráčková, studentka kvinty, nám ukázala, že tohle zvládá na jedničku. Trochu
jsem ji vyzpovídala.
Jaké byly tvoje pocity z tvého prvního
startu a atmosféry na olympiádě?
Co se týče startu, to jsem byla dost nervózní. Asi ne z důvodu, že to pokazím, ale
všude kolem byla spousta kamer a já věděla, že tam někde za nimi sedí u televizních
obrazovek příbuzní, kamarádi a mnoho
dalších lidí. Ta představa mě trochu děsila. Na druhou stranu mě trochu mrzelo,
že tam nemohli být diváci, kteří by tomu
závodu dodali ještě krásnější atmosféru.
Jinak závod jako takový jsem si opravdu
užila.
Jaký byl nejlepší zážitek?
Největším zážitkem pro mě určitě bylo,
když jsme se poslední den našeho pobytu
na olympiádě jeli podívat na vítěznou jízdu Ester Ledecké a mohli jí pořádně fandit.
Při té příležitosti jsme aspoň jednou opustili olympijskou vesnici a mohli se podívat
i do jiného sportovního areálu, než jen
do skokanského.

•

Byla naopak nějaká negativní zkušenost
nebo nejhorší zážitek?
Nejhorší zážitek nemám, ale když bych
měla hodnotit něco negativního z celé
olympiády, tak to budou opatření proti
Covidu-19. Když se na to zpětně dívám, tak
mě malinko mrzí, že jsme přišli o tu „olympiádu z minulých let”- bez roušek, bez rozestupů atd.

Tvoje zhodnocení letošního roku?
Rozhodně pozitivní. Zúčastnila jsem se
mnoha závodů a poznala nádherná místa v zahraničí. A hlavně jsem pravidelně předváděla kvalitní výkony. Abych ale
pravdu řekla, moc jsem nestíhala chodit
do školy. Což mě docela mrzí, protože ten
třídní kolektiv mi už opravdu chybí. Za co
můžu ale být vděčná je, že mi škola vychází co nejvíce vstříc. Nejsou s mojí absencí
žádné problémy, čehož jsem se popravdě
trošku bála i přes můj individuální studijní
plán. Teď jen tedy doufám, že až se vrátím,
tak najedu zpět na školní režim a budu vše
zvládat. Nevěřím, že to říkám, ale i to učení
už mi trochu schází.
Na začátku března ses účastnila MS Juniorů v Zakopaném, i to se ti moc povedlo.
MSJ hodnotím taky velmi dobře. Předvedla jsem kvalitní skoky v individuálním
závodu, a jsem opravdu ráda, že se povedly. I z umístění mám velkou radost. Když
jsem totiž viděla startovní listinu, vůbec
by mě nenapadlo, že bych takhle mohla
dopadnout. Následující sezonu bych chtěla zase předvádět co nejkvalitnější skoky
a uvidíme, na co to bude stačit.
Anežka si 12. 3. skočila svůj poslední
skok v letošní sezoně, děkuji jí za odpovědi a přeji v té následující sezoně mnoho
úspěchů.
-DB-

Únorové a březnové události na tanvaldském gymnáziu
V době psaní tohoto článku jaro už mohlo klepat
na dveře, ale od východu
sem táhnul protivný mráz,
a to nejen jakožto jev klimatický. Takže začnu tím, čím bohužel
žije celá společnost – konfliktem, který
drasticky a dramaticky proměnil životy
milionů Ukrajinců. Jejich osud nezůstal
lhostejný ani žákům a vyučujícím gymnázia, jež se zapojili do sbírkové pomoci
ukrajinským běžencům, v tomto případě
zaštítěné tanvaldským centrem sociálních
služeb Kotva a dalšími subjekty. Více zatím
psát nebudu, ale dovolím si zde ocitovat
Václava Havla: „Čím víc tady uvažuji o tom,
co je v životě nejdůležitější, tím víc se přikláním k názoru, že nejdůležitější ze všeho
je, aby člověk neztratil naději a víru v život.
Kdo tohle ztratí, je sám ztracen, i kdyby ho
potkalo nevím jaké štěstí; kdo to neztratí,
nemůže naopak nikdy dopadnout špatně.“
A co naši žáci, studenti v oněch měsících
chladných? No rozhodně je zahřály akce
sice související s výukou, leč pořádané
mimo zdi alma mater. Ročníky septima
a oktáva potěšila návštěva Krajské vědecké knihovny v Liberci. Očima studentů samotných: „Kdo z vás ještě nezná Krajskou
vědeckou knihovnu v Liberci, určitě stojí
za navštívení. Studenti septimy a oktávy
měli ve středu 2. 2. 2022 tu skvělou příle-

žitost nahlédnout do této krásné budovy.
Pod odborným vedením p. Holčákové jsme
se seznámili s chodem knihovny, prohlédli
si jednotlivá oddělení, vyzkoušeli hledání
v katalogu knih, zahráli deskové hry. Proběhly také dva workshopy, kde jsme se dozvěděli, jak správně citovat z různých zdrojů
(tištěných knih a publikací, e- knih... Všem,
kteří mají rádi klidné a přátelské prostředí
mezi spoustou knih, bychom návštěvu tohoto zařízení doporučili.“
Ročník sexta byl pro změnu vypraven
do liberecké iQLandie, kde se věnoval plnění studijních úkolů z oblasti přírodních
věd. Zejména šlo o poznatky z oboru lidské anatomie a dále vesmíru, k čemuž
posloužil program v tamním Planetáriu.
Jak pravily studentky ročníku sexta: „Tento
den mimo školu jsme si všichni velmi užili
a domů odjeli s mnoha zajímavými poznatky nejen o mikrosvětě a lidském těle, ale
i o vesmíru a hvězdách.“
A v únoru se studenti septimy a biologického semináře v ročníku oktáva zúčastnili
projektového dne Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické na Technické
univerzitě v Liberci. Program se týkal výroby a následného použití nanovláken
v moderní medicíně, zejména pro tkáňové inženýrství nebo krytí ran. Nejprve byl
podrobně představen studijní program
Bioinženýrství, čím vším se zabývá, jak
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•

probíhá výroba, laboratorní a klinické testování materiálů. Poté se studenti rozdělili
do menších skupin a postupně obešli laboratoře. Pokusy v laboratořích se týkaly
celé řady různých věcí, jelikož obor bioinženýrství propojuje všechny přírodní vědy.
Všechny tyto akce byly nabité spoustou
informací, zajímavostí a prezentací prostor, kam by studenti jinak běžně nedostali.
Je rovněž započat „projekt“ směřující
ke spolupráci s městem Tanvald ohledně
snah o propagaci kostela sv.Petra a Pavla
na Horním Tanvaldu, o něm vás, čtenáře,
budeme podrobněji informovat v dalším
vydání Zpravodaje.
Jinak ve škole samotné neutuchají modernizační procesy, týkající se nového mobiliáře a učebních pomůcek.
IN
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Co je nového na Sportovce?

Uskutečnilo se toho mnoho, mám z toho
radost a děkuji tímto všem pedagogům
i žákům, kteří se aktivně podílejí. Byly to
lyžařské kurzy a závody, dny s miniházenou, karnevaly, vynášení moreny, robotická odpoledne, začalo se chodit plavat,
proběhla sbírka na Ukrajinu, chystáme se
na zápis prvňáčků, den otevřených dveří,
talentové zkoušky... toto všechno se můžete dočíst na našich webových stránkách
www.zstanvald-sportovní.cz, či sociálních
sítích. O čem se tam ale nedočtete, je názor a pohled žáků na chování, vztahy, zlobu mezi lidmi, na umění radovat se z maličkostí... Slohová práce Verči Vernerové
z 9. A stojí za zamyšlení nás všech možná
právě v dnešní ne úplně jednoduché době.
Jana Tůmová

•

Můj špatný den?
To je dobrá otázka. Někdy mám pocit, že
špatné dny jsou pořád a výjimky jsou ty
skvělé a šťastné. Ty, při kterých má člověk
úsměv od ucha k uchu a v očích mu jiskří.
Co kdybychom však špatné věci nemuseli
brát tak vážně? Co kdybychom se nad nimi
usmáli a mávli rukou? Byly by dny lepší? Co
takhle jeden příklad.
Na všechny školní výlety by svítilo slunce
a bylo by krásné počasí bez jediného mráčku na obloze. Jenže zrovna na ten váš se
strhla potopa. Z nebe lilo jak z konve, nešlo
dohlédnout víc jak metr před sebe. Doběhli
jste se schovat do lesa. Všichni promáčení
a naštvaní ze zkaženého výletu. Ale co když
tam je něco lepšího? Něco, co změní váš názor na špatný den?
Ptáčci chytají kapky vody kapající z větviček smrků do zobáčku. Tráva, mech, listy
i kapradiny se lesknou jasně zelenou, když
je teď netíží šedivý povlak prachu, usazený
na jejich povrchu. Je to lepší?
Co kdybychom se naučili hledat takovéto krásné skulinky ve stejných jednotvárných dnech? Je možné, že by se nám

Finské tajemství chytrých dětí
Rajská, žemlovka nebo buchtičky se
šodó. Každý z nás si pod slovy „školní jídelna“ vybaví něco jiného. Jedna věc je
ale společná – fronty k okénkům, ze kterých jsme si vzali oběd a málokdy jsme
mohli ovlivnit porci, která nám na talíři přistála. Po jídle jsme pak pokoutně
šli k jinému okénku, kde jsme nádobí
– a často nemalou část oběda – vraceli.
A pokud někdo snědl všechno, mohl se
stát i terčem posměchu. Spousta jídla se
tak zbytečně vyhodila a stejně naše kroky pak často vedly do školního bufetu.
Není to ale škoda?
Společnost Scolarest navrhuje zásadní
změnu – zavedení tzv. finského modelu
stravování pro ZŠ Masarykova – Šumburk.
V praxi to bude už od nového školního
roku vypadat tak, že si dítě samo nabere
tolik jídla, kolik reálně sní.
Možná to na první pohled zní jako utopie,
ale finský model je v zahraničí, především

•

ve skandinávských zemích, léty ověřený
zavedený způsob stravování, který děti učí
samostatnosti i odpovědnosti. V rámci tohoto konceptu se děti nejen samostatně
obslouží a zkompletují si oběd dle vzorové
porce, ale po jídle po sobě i uklidí a roztřídí
nádobí. Vše je samozřejmě přizpůsobeno
dětským potřebám – pulty jsou snížené,
aby samoobsluha mohla probíhat bezpečně.
Z rutinního školního oběda se tak
i u nás brzy stane část dne, na kterou se
budou žáci těšit, protože před nimi bude
zodpovědný úkol, který je zároveň navede
k přemýšlení o zacházení s potravinami.
Nejde však pouze o to naučit děti odhadnout, kolik toho snědí, ale i neplýtvat –
jídlem i prací kuchařek. Celý projekt Vám
v následujících měsících na stránkách
Tanvaldského zpravodaje detailně představíme.
-red-
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svět sám otevřel a my bychom již neviděli jen sami sebe, ale i tu krásu náhody
a nenadálých událostí, které se objevují
v nestřežených chvílích? Že i kdyby nám
spadla drahá zmrzlina na chodník, pokračovali bychom dál s vědomím, že je
teď svět barevnější a sladkost nezůstane
jen nám?
Byl by to krásný pohled na lidi, kteří se
vzájemně zdraví na ulicích a ptají se, jaký
mají den. Bohužel jsme však neustále svázaní lakomostí, zlostí, a hlavně elektrickými
zařízeními. Brání nám vidět svět i s chybami. Je to naše prokletí? Prokletí lidstva,
že nevidí místo otravné včely kamarádku
a dobrodružnou duši, která si spletla náš
barevný klobouk s nádherně rozkvetlou kyticí rudých růží?
Kdybychom se odpoutali, viděli bychom
svět. Tak krásný, svobodný a plný překvapení, jaký doopravdy je. Třeba bychom nebyli
naštvaní a zamračení, ale místo toho se radovali.
Je to však pro lidstvo možné? Zvládne to
samo bez pomoci volnosti?
Verča Vernerová, žákyně 9. A

KRAJSKÉ ASISTENČNÍ CENTRUM POMOCI
UKRAJINĚ (KACPU LK)

K ČEMU JE KACPU LK?
- základní informační a kontaktní místo pro ukrajinské občany
- první pomocný bod ukrajinským obyvatelům v Libereckém kraji
- asistenční centrum pro vyřízení veškeré administrativy
- přidělení náhradního ubytování
- vše na jednom místě

KDE JE KACPU LK?
- v budově "D" Krajského úřadu Libereckého kraje,
U jezu 642/2 a, Liberec

PROVOZNÍ DOBA KACPU LK:
- vyřizování administrativy od 7.00 do 19.00 hodin

TELEFONNÍ LINKA KACPU LK:
+420 770 138 756 nonstop

E-MAIL:
kacpu@kraj-lbc.cz

KDO JE V KACPU LK?
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Krajské ředitelství
police Libereckého kraje, Centrum na podporu integrace cizinců,
odbory Krajského úřadu Libereckého kraje, Ministerstvo vnitra
ČR (odbor azylové a migrační politiky, cizinecká policie), Úřad
práce Liberec, Všeobecná zdravotní pojišťovna, dobrovolníci,
tlumočníci
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Maškarní karneval a Zimní olympijské hry na ZŠ v Horním Tanvaldě
Lidové zvyky a tradice provázejí člověka odpradávna. Jsou silným prostředkem
ke stmelování rodiny, obce, národa. Na některé zvyky jsme zapomněli, některé sice
provádíme, ale málo o nich víme. I naše
škola má svoje tradice a rituály, které pomáhají ke stmelování našeho kolektivu
a k udržování hodnot lidové kultury. Jednou z těchto tradic je maškarní karneval.
Většina dětí už ví, co znamená masopust,
co je Tučný čtvrtek, kdy je Taneční neděle
či Popeleční středa. Nejvíc se ale všichni
těší na maškarní karneval. Letos vyrazil
rozpustilý průvod masek 4. března na hřiště na Horním Tanvaldě. Protože letošní
zima žila olympiádou, bylo téma našeho karnevalu jasné - zimní olympijské
hry. Na hřišti se pod olympijskými kruhy
a olympijskou vlajkou sešly všechny masky, aby si zasoutěžily v olympijských disciplínách. Čarodějnice a princezny si vyzkoušely biatlon, medvěd a vlk skákali ze
skokanského můstku, na saních závodili
páter s robotem a uklízečkou, slalomovou
trať v rekordním čase projeli vojáci i klauni.
Pipi a královna si vyzkoušely, jak je těžké trefit hokejovou branku. A kdyby došlo
ke zranění, nacvičili všichni poskytování

Základní škola, Tanvald,
Údolí Kamenice 238 (Horní Tanvald)
oznamuje otevření

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

-s logopedickým zaměřením ve školním roce 2022/2023

první pomoci. A co byla ta soutěž s koštětem? No přece curling, který teď díky manželům Paulovým zná celá naše republika.
Zkřehlé ruce jsme si ohřáli u ohníčku při
opékání buřtů. A pak ještě sladká odměna
pro všechny masky, vyhlášení nejlepších
masek a hurá do školy.
Za ZŠ Údolí Kamenice, Lenka Machová

Lyžařské dny na ZŠ
Co se děje
v Horním Tanvaldě • na Šumburku

Letošní zima jako by se nemohla stále
rozhoupat a sníh a led nám dopřává jen
v malých dávkách. Přesto nám před jarními prázdninami nasypala dostatek sněhu k tomu, abychom mohli natrénovat
lyžařské dovednosti. Žáci i žačky se o to
pokoušeli jak v hodinách tělesné výchovy,
tak i v rámci lyžařských dnů určených pro
žáky 7., 8. a 9. ročníku. Na lyžařském kolečku U Lesíka jsme společně zkoušeli techniky klasického lyžování, bruslení, sjezdy
z mírného svahu, brždění, stoupání i otočky. Pro většinu žáků to bylo vůbec první setkání s tímto zimním sportem, ale zvládali
vše výtečně. Ti nejlepší lyžaři si své nabyté dovednosti vyzkoušeli po prázdninách
i ve stopách lyžařského střediska Harrachov, kde jejich úsilí dozajista sledoval
s potěšením i sám vládce hor Krakonoš.
Za ZŠ Údolí Kamenice,
Ivana Horčičková

•

1. B I když se v zimě neodehrává v lese
tolik změn jako v jiných ročních obdobích,
stále je co pozorovat. Protože asistentka Irča, coby budoucí myslivec, dostala
na starosti krmelec poblíž Velkých Hamrů,
vyrazili jsme s prvňáky do zimy. Zvířátkům
jsme donesli dobroty podle mysliveckého
doporučení – do krmelce patří v každém
období zimy trochu něco jiného. Už cestou
z Hamrů jsme mohli pozorovat množství
rozličných stop, na jejichž poznávání jsme
se připravili už ve škole. Děti zjistily, že
převládající jsou stopy srnčí a psí, ale objevili jsme i stopy divočáka. Snad.
Po přečtení článku v čítance s názvem
Karneval jsem zjistila, že některé děti kvůli covidové době žádný nezažily. Rozhodli
jsme se tedy malý třídní uspořádat. Prvňáci se na něj s nadšením připravovali,
nikomu se nestalo, že by přišel bez masky.
Dopoledne proběhlo ve znamení her, tance a soutěží.
2. B Druháci z béčka se vydali na pěší
výlet do obory poblíž Plavů, kde chovají
jeleny a muflony. Děti si mohly prohlédnout všechna zvířata pěkně zblízka. Kdo
měl pro ně s sebou nějakou dobrotu, mohl
je i nakrmit. Ač nám počasí moc nepřálo,
moc jsme si to všichni užili.
4. B
Vyrazili jsme na lezeckou stěnu
do sportovní haly na Výšině (foto ). Při
bouldrování si čtvrťáci z béčka protáhli
svá těla, zahráli si různé hry a užili hodně
zábavy. Lezení nás baví. Nejsme tu poprvé
ani naposledy.
Milena Šostková

–6–

• Jedná se o třídu pro děti od 5 let a pro
děti s odkladem školní docházky
• Docházka je zdarma
Výchovně – vzdělávací program bude
zaměřen především na:
• Rozvoj dovedností nutných pro
úspěšný start v 1. třídě základní školy
• Logopedickou péči (náprava a rozvoj
řeči)
• Trénink jazykových schopností dle
Elkonina a program Maxík
• Vhodné pro děti cizinců, které neovládají češtinu
Informace na tel. 483 394 085
nebo na reditel@zshortan.cz
www.zshortan.cz

Masaryčka na lyžáku
Lyžařská
sezóna
je v plném proudu
a naši žáci II. stupně
se ve dnech 23. až 25.
února 2022 zúčastnili
lyžařského kurzu ve ski
areálu Pod Štěpánkou v Příchovicích. Náplní kurzu byl výcvik na sjezdových lyžích
a několik žáků se zdokonalovalo i v jízdě
na běžkách. Ti, kteří nelyžovali, se procházeli v blízkém okolí. Sněhové podmínky
były skvělé a počasí báječné. Kurz utekl
jako voda a my už můžeme jen vzpomínat
na hezké zážitky z Příchovic. Všichni zúčastnění si lyžařského výcviku užili. Díky
všem účastníkům za pohodový kurz!
Daniela Pěničková
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V dubnu 2022 oslaví životní jubileum

Senior klub I Šumburk n. D.

Danuše Potocká
Josef Major
Anton Mitráš
Miloslav Cendelín
Jiří Chvojka
Věra Syrovátková
Jarmila Seibtová
Elfriede Štanclová
Václav Šourek
Hermínka Bajzová

Vás zve na oblíbené setkání s panem
Mirkem Duškem
Procházka starým Tanvaldem
V pondělí 19. dubna od 15.00 hodin
Společenská místnost hasičárny SDH
Šumburk

Senior klub II Tanvald – Výšina

Vás zve na dubnové čtení v podání
Dany Hozdové, členky DS E. F. Burian
Tanvald. Veselé povídky doprovázené
krátkými videi.
Ve čtvrtek 7. dubna od 16.00 hodin.
Káva, čaj, něco sladkého, popovídáme...
V prostorách RC Maják, U Školky 579,
Tanvald Výšina

Senioři na start!

Josef Mádle
Zdeňka Škodová
Vladimír Vavřín
Jiřina Balatková
Ladislav Jelen
Jaromír Černý
Milan Flekna
Helena Okálová
Tomáš Zapletal
Hana Vedralová

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

•

Krajská rada seniorů Libereckého kraje
a město Tanvald pořádají v rámci Dne pro
zdraví dne 22. června 2022 na Městském
stadionu Tanvald Výšina 3. krajské sportovní hry seniorů Libereckého kraje.
Vítězný tým bude mít možnost reprezentovat Liberecký kraj na Mezinárodních
sportovních hrách seniorů ČR ve dnech
13. až 15. 7. 2022 v Mostu. Soutěže se mohou zúčastnit 6 členné týmy – ženy, muži
nebo smíšené seniorské týmy ve věkových
kategoriích nad 60 let a nad 70 let v následujících disciplínách: Bolloball, šipky,
hod basketbalovým míčem na koš, hokej,
chůze, disc golf (freesbee), golf-snag, hod
kriketovým míčkem, upravený petang, lukostřelba.
Kontaktní osoba: Miroslava Palečková,
e-mail:krs-lk@seznam.cz, tel. 607 173 019
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Co projednala Rada města
Výběr z usnesení ze schůze Rady města
Tanvald konané dne 9. 2. 2022
1/ projednala žádost firmy SOLIA, spol.
s r.o., se sídlem Česká 248, Tanvald o dlouhodobý pronájem pozemkové parcely
č. 171/4 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 428 m2 a pozemkové parcely
č. 171/5 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 790 m2 vše v katastrálním
území Tanvald a vzala ji na vědomí s tím,
že předmětné pozemky jsou v současné
době pronajaty jinému subjektu;
■ RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
pachtovní ze dne 1. 12. 2015 uzavřené mezi
městem Tanvald a panem Františkem
Berkou, IČ 69282706, Pod Špičákem 675,
Tanvald, týkající se změny výměry u pozemkové parcely č. 815/1 v katastrálním
území Tanvald.
■ RM schvaluje:
■ RM v souladu s čl. VI, bod B 1) písmn.
b) zřizovací listiny souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 90.000 Kč příspěvkovou organizací Masarykova základní
škola Tanvald, Školní 416.
■ RM souhlasí s pokácením 2 bříz a 7 jasanů rostoucích v blízkosti silnice I. třídy
č. I/10, na ppč. 564/1 v k.ú. Šumburk nad
Desnou, 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 4 bříz rostoucích v blízkosti silnice I. třídy č. I/10,
na ppč. 157/2 v kú. Tanvald, dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím,
že dřevo bude použito pro potřeby města
nebo prodáno dle platného ceníku.
Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Výběr z usnesení ze schůze Rady města
Tanvald konané dne 2. 3. 2022
■ RM vydává záměr na pronájem části
pozemkové č. 2385/1 (trvalý travní porost)
o výměře 406 m2 a části pozemkové parcely č. 2386 (trvalý travní porost) o výměře
70 m2 vše v katastrálním území Šumburk
nad Desnou manželům D. za účelem využití jako zázemí u plánované stavby rodinného domu na pozemkové parcele
č. 2388/2 v katastrálním území Šumburk
nad Desnou.
■ RM schvaluje Nájemní smlouvu o nájmu movité věci č. GDS/ZE220021/S“ mezi
městem Tanvald a GEMOS DOPRAVNÍ
SYSTÉMY a.s., se sídlem Hálova 47/12,
190 15 Praha 9 – Satalice, IČ 24132098 týkající se pronájmu a servisu měřících zařízení na úseky ve Smržovce a Velkých Hamrech dle předloženého návrhu.
■ RM projednala návrh Krajské správy
silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI a souhlasí
s navrhovanou změnou zimní údržby silnic pro sezonu 2022/2023 na území města
Tanvald, na komunikaci Dolní Smržovka –
Velké Hamry II nacházející se na pozemkové parcele č. 1948 v kú. Tanvald.

•

■ RM rozhodla:
1/ na základě vydaného a zveřejněného záměru propachtovat pozemky:
a/ pozemkovou parcelu č. 760/7 (trvalý
travní porost) o výměře 311 m2
b/ pozemkovou parcelu č. 786/5 (trvalý
travní porost) o výměře 4159 m2
c/ pozemkovou parcelu č. 822/2 (trvalý
travní porost) o výměře 366 m2
d/ pozemkovou parcelu č. 1863/3 (ostatní
plocha – ostatní komunikace) o výměře
134 m2
e/ pozemkovou parcelu č. 1868/2 (ostatní
plocha – ostatní komunikace) o výměře 752 m2 panu Františku Berkovi, zemědělskému podnikateli, IČ 69282706, Pod
Špičákem 675, Tanvald za účelem provozování zemědělské činnosti na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 0,20 Kč/m2/rok
a schválit příslušnou pachtovní smlouvu.
■ RM:
1/ souhlasí s návrhem pana P. na odstoupení od Smlouvy o dílo na údržbu a provoz
veřejného osvětlení ke dni 31. 3. 2022;
2/ schvaluje Smlouvu o dílo na údržbu
a provoz veřejného osvětlení mezi panem
P. a městem Tanvald dle předloženého návrhu.
■ RM:
1/ schvaluje poskytnutí peněžitých darů
z rozpočtu města Tanvald následujícím
subjektům v roce 2022 takto:
1) Zachraňte tanvaldské kostely, z.s. ve výši
14.000 Kč
2) 1.ZO ČSZ Tanvald ve výši 5.000 Kč
3) Klub bojového umění Tanvald, z.s.ve
výši 15.000 Kč
4) Miloslav Opršal, Smetanova 567, Tanvald ve výši 5.000 Kč
5) SOSHIKI, klub bojových umění a sportů
Tanvald, z.s. ve výši 15.000 Kč
6) Český svaz včelařů, o.s. Tanvald ve výši
5.000 Kč
7) 3. ZO ČSZ Tanvald ve výši 5.000 Kč
8) Myslivecký spolek Tanvald, z.s. ve výši
14.000 Kč
9) Tělocvičná jednota Sokol Český Šumburk ve výši 10.000 Kč
10) SDH Horní Tanvald, ve výši 25.000 Kč
11) Nadační fond severočeských olympioniků Jablonec nad Nisou ve výši 3.000 Kč
12) Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.,
Sluníčko ve výši 10.000 Kč
13) Základní škola Údolí Kamenice 23, p.o.
ve výši 20.000 Kč
14) ŠSK při Gymnáziu Tanvald ve výši
15.000 Kč
15) Jezdecký klub Tanvald, z.s. ve výši
5.000 Kč
16) ROMA Tanvald, z.s. ve výši 10.000 Kč
17) Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody ve výši 7.000 Kč
18) TJ Velké Hamry ve výši 15.000 Kč
19) JIZERKY PRO VÁS obecně prospěšná
organizace, Kořenov ve výši 10.000 Kč
20) ČMMJ, z.s. Okresní myslivecký spolek
ve výši 1.000 Kč
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2/ schvaluje rozpočtové opatření č.11/2022
3) schvaluje uzavření příslušných Darovacích smluv o poskytnutí peněžitých darů
č. 7/2022 –27/2022 dle předložených návrhů.
■ RM
1/ souhlasí s nabídkou RADIOHOUSE s.r.o.,
se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, Praha 2 na prezentaci města v roce
2022 ve výši 60.340 Kč bez DPH;
■ RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 9/2022:
KAPITÁLOVÉ Výdaje
pořízení přívěsného vozíku pro SDH Horní
Tanvald 55.000 Kč
Rozpočtová rezerva - 55.000 Kč
■ RM rozhodla: 1/ dát souhlas příspěvkové organizaci Základní umělecká škola
Tanvald, v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění,
s použitím prostředků rezervního fondu
ve výši 10.000 Kč k posílení fondu investic;
2/ schválit příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Tanvald použití prostředků fondu investic organizace v roce
2022 ve výši 49.343,80 Kč na pořízení barevné kopírky.
■ RM rozhodla poskytnout dar Charitě
České republiky do veřejné sbírky Charita
pro Ukrajinu ve výši 20.000 Kč a provést
příslušné rozpočtové opatření č. 10/2022:
■ RM schvaluje Rámcovou kupní smlouvu mezi městem Tanvald a společností
KAMPI OFFICE s.r.o., se sídlem U Kyjovky
4507/7a, Hodonín dle předloženého návrhu.
■ RM schvaluje Smlouvu o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (S-CCI-2008) Classic Invest mezi společností Conseq Investment Management, a.s. IČ
26442671, se sídlem Rybná 682/14, Praha 1
- Staré Město a městem Tanvald dle předloženého návrhu.
■ RM souhlasí s pokácením 2 bříz rostoucích v parku pod kostelem v ulici Mánesova, na ppč. 484/1 v k.ú. Šumburk nad
Desnou, 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 oznámení ředitelky Mateřské školy Tanvald, U Školky 579
o místu, termínu a době pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2022/2023.
■ RM bere na vědomí zprávu o provedení řádné inventarizace majetku a závazků
města Tanvald za rok 2021.
■ RM bere na vědomí informaci o přijatých stížnostech, peticích, ostatních podáních, podnětech a podáních Veřejného
ochránce práv za rok 2021.
Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Jednání zastupitelů města se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice
ve středu 20. dubna 2022 od 16 hod.
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V pondělí 11. dubna
proběhnou pravidelné
prodejní trhy
na centrálním parkovišti.

Rodinném centrum
Maják Tanvald
•
Programová nabídka:
www.centrumajak.cz
Facebook:
Rodinné centrum Maják,
Tanvald
Duben zahájíme akcí Ukliďme Česko.
Loni nám to díky restrikcím nevyšlo, ale
letos se můžeme na tuto pravidelnou akci
opět těšit. 2. 4. ve 13:30 budeme mít sraz
před RC Maják. Úklid bude probíhat v blízkém okolí. Zvolili jsme nenáročnou trasu
vhodnou pro děti. Pytle a rukavice budou
zajištěny. Jako odměnu za dobře vykonanou práci si opečeme buřty. V případě zájmu o účast nebo pro bližší informace volejte Libušce 774 825 085
Ve čtvrtek 7. dubna od 16:00 vás zve Senior klub II. do prostor RC Maják na Dubnové čtení v podání Dany Hozdové, členky
DS E. F. Burian Tanvald. Jedná se o veselé
povídky doprovázené krátkými videi. Bude
zde i možnost dát si něco sladkého ke kávě
či k čaji. Účast je možné potvrdit Lence
na tel. 739 054 465.
V úterý 12. dubna odpolední dílnička.
Libuška si pro vás připravila Velikonoční
tvoření. Můžete se těšit na výrobu zvířátek
z různých materiálů a také na osení, které
k těmto svátkům jednoznačně také patří.
V sobotu 30. dubna se bude také tvořit,
tentokrát však trochu strašidelně. V Čarodějné dílně vás přivítá znovu Libuška.
Pozor změna!
Jarní burza se přesouvá na 19. až 23.
dubna. Prodej dětského a těhotenského oblečení, doplňků, hraček a sportovních potřeb. Úterý a středa dopoledne
- příjem zboží, středa odpoledne až pátek
do 16. hodin - prodej Věci přijímáme čisté a nepoškozené!!! Každý může donést
maximálně 80 ks oblečení (+ libovolný
počet doplňků, hraček apod.). Za každý
přijatý kus se účtuje 1,50 Kč + 10 % z prodeje. Tabulku pro rozepsání kusů si vyzvedávejte v Majáku nebo je ke stažení
na www.centrumajak.cz. STARÁ ČÍSLA
NELZE POUŽÍT!!! V centru si vyzvedněte
nové samolepky. MÁME NOVÝ SYSTÉM !!!
Stále hledáme dobrovolníky na přípravu,
prodej i třídění věcí po burze. Za pomoc
jsou osvobozeni od poplatků za prodej.
V prodejně HG Market vedle hasičské
zbrojnice je stále umístěna kasička sbírky
Pozvedněte slabé Nadace Euronisa. Přispět
lze také na účet sbírky č. 705705705/2700,
variabilní symbol 1082021.
Péče o pěstounské rodiny, doprovázení
a poradenství pro ohrožené rodiny v RC
Maják. Klíčová pracovnice: Bc. Andrea Josífková, tel. 739 080 722, pondělí, čtvrtek
8:30 – 11:00 hod. Doprovázející pracovník
ohrožených rodin: Mgr. Michaela Fričová, tel. 731 653 868. Poradna pro ohrožené rodiny vždy ve středu 9:00 - 11:00 hod:
Mgr. Libuše Rydvalová, tel. 774 825 085.

Městská knihovna Tanvald

•

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2021/2022
V rámci tohoto projektu, který vyhlašuje SKIP ČR na podporu čtenářské gramotnosti,
se naše knihovna po „covidové přestávce“ opět zapojila do této akce. V březnu jsme se
poprvé setkaly s prvňáčky z Masarykovy ZŠ Tanvald u nás v knihovně. Děti se zde zábavnou formou seznámily s fungováním knihovny, řazením knih a samozřejmě nechyběl
ani čas na vlastní čtení. Již se těšíme na druhé setkání, tentokráte pohádkové.
„V dubnu se travička tak pěkně zelená,
i když je maličká, pro nás moc znamená...“
Zuzana Kopecká, Básničky od srdíčka
Dvě výstavy tematicky zaměřených výrobků dětí ze Střediska volného času Tanvald
a klientů s mentálním znevýhodněním Společnosti Dolmen z.ú. Liberec, si můžete prohlédnout ve výstavním sálku od 4. 4. 2022.
„Duben má rád legraci, stále mění počasí...“
Zuzana Kopecká, Básničky od srdíčka
Výstava knižních titulů s jarními a velikonočními náměty pro tvoření ve vstupní části
knihovny po celý duben
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Dění ve Středisku volného času Tanvald

Ohlédnutí za jarními prázdninami
Na jarní prázdniny jsme letos připravili
pestrý program. Protože začínaly na Valentýna, odstartovali jsme je „srdíčkovým“
výtvarným tvořením. Kluci a holky si technikou mramorování vytvořili valentýnská
přáníčka, vzkazy si napsali na starém psacím stroji. Srdíčko si zkusili i udrátkovat.
Úterý patřilo kutění. V dílně se líhli ptáčci
ze skleněné mozaiky, v klubu se vyráběla
krmítka z hrnků. Středa patřila gurmánům. Pekli se šneci z listového těsta a tvořila kuřátka z piškotů. V keramické dílně se
zase modelovala kuřátka z hlíny. Čtvrteční
sportovní den byl pro malý zájem zrušen.
Pátek patřil výletu za dobrodružstvím při
únikové hře v Bedřichově. Vyrazili jsme
vybádat záhadu zmizelého účastníka Jizerské 50 ze 70. let. Nebylo to vůbec jednoduché, ale s malou nápovědou jsme to
zvládli a moc si to užili.

Co je nového
V souvislosti s vývojem ve válkou zmítané Ukrajině máme několik novinek.
Na našem hřišti najdete Česko ukrajinskou stezku, na které se můžete naučit
několik základních ukrajinských frází.
Zavedli jsme páteční klub pro ukrajinské
děti, kam mohou přijít tvořit a hrát hry
společně s českými kamarády. V klubu
také rozšiřujeme náš „česko-ukrajinský
slovníček“ na plotě hřiště. Ukrajinským
klukům a holkám je otevřen i klasický
Klub volného času, který je volně přístupný od pondělí do čtvrtka odpoledne.
Děti (nejen) našich východních sousedů se mohou hlásit také do zájmových
útvarů, v tuto chvíli máme volná místa
v těchto kroužcích: pondělní – keramika,
Malá módní návrhářka, úterý – kutilové,
Výtvarně keramický kroužek pro předškoláky a 1. tř., keramika v Desné, čtvrtek – kutilové, výtvarka speciál, počítače, Výtvarná
herna a po, st, pá – lyže běh.
Pro dospělé máme také několik novinek.
Čtvrteční večery budou nově patřit Naam
józe pod vedením Lenky Hurbanové, paměť si zase můžete procvičit každé druhé
pondělí v měsíci dopoledne s certifikovanou trenérkou Jiřinou Ziklovou.
Humanitární sbírka pro Ukrajinu
-více na straně 2.

Co se chystá
Velikonoční prodejní výstava v tanvaldské knihovně
Od 1. do 20. 4. 2022 si bude v knihovně
možné zakoupit jarní dekorace z naší dílny. Jedná se především o výrobky z keramiky, textilu a skla. Výstavka bude přístupná v otevírací době knihovny.
Ukliďme Česko
V sobotu 2. 4. 2022 se tradičně vydáme
uklízet přírodu. Tentokrát máme zamířeno na Stezku kolem Kamenice. Sraz bude
v 9.00 u SVČ, kde si také bude možné vyzvednout pytle a rukavice. Při úklidu dojdeme až do tanvaldského kempu, kde si
opečeme zasloužené buřty. Pojďte do toho
s námi, každá ruka dobrá!

•
Výstava prací dětí z kroužků
V rámci konání Tanvaldského hudebního jara najdete ve foyer kina Jas výstavu
nejrůznějších dílek, která tvoříme v našich kroužcích. Vernisáž se uskuteční 22.
4. 2022. Nenechte si ji ujít a přijďte se podívat, jak šikovné děti máme.
Samoobslužná Velikonoční stezka
Také letos připravujeme samoobslužnou
venkovní stezku inspirovanou svátky jara.
Trasa tentokrát pravděpodobně povede
od penzionu Bobovka do sedla Špičáku.
Podrobnější informace včas zveřejníme.
Velikonoční dílny
Na Zelený čtvrtek 11. 4. 2022 připravujeme tradiční Velikonoční dílny. Přijďte si
vyrobit jarní dekorace, upéct něco dobrého a ozdobit velikonoční kraslice (vyfouknutá vajíčka s sebou). Na akci se, prosím,
hlaste přes náš web.
Veškeré informace o našich akcích najdete na www.svctanvald.cz a Facebook
profilu Středisko volného času Tanvald.
Těšíme se na společná setkání.
Za SVČ Tanvald Alena Bartovská

Orienťák trochu jinak

•

„Týden orienťáku pro Ukrajinu“, tak se
jmenoval projekt, který probíhal po celé republice v týdnu od 28. února do 6. března.
Iniciátorem byl místopředseda Českého
svazu orientačních sportů a občan Tanvaldu Jan Picek. Sport totiž spojuje. Orientovat
se v záplavě zpráv je nesmírně komplikované. U orienťáku musíte zapojit běh a dobrou mysl. Zvládne ho každý, není třeba žádného specifického náčiní. Po celé republice
proběhlo 30 různých akcí, zapojily se tisíce
lidí. Byly pořádány tréninky, tréninkové závody, oficiální závody i tzv. fotoorienťáky.
Právě jeden byl připraven v Tanvaldu
na sídlišti Výšina nedaleko ZŠ Sportovní
paní učitelkou Alenou Voborníkovou. Vý-

hodou je, že fotoorienťák můžete absolvovat kdykoliv, třeba za rok. Úkolem je spojit
kontrolu (v mapě růžové kolečko) a příslušnou fotografii. V rámci tohoto fotoorienťáku byly vyfoceny dopravní značky.
Pokud správně spojíte všechny kontroly,
vyjde vám tajenka. Jednoduše orienťák tak
můžete absolvovat v průběhu jarních měsíců. Svoje postřehy pak můžete napsat
na jpicek@orientacnisporty.cz. Nebude
to jediný orientační běh, kterého lze se
zúčastnit. Zastupitelstvo města na svém
únorovém jednání rozhodlo o vybudování
areálu pevných kontrol na Tanvaldském
Špičáku během letošního jara.
Jan Picek

Zjis�, kde se značka nachází a doplň písmeno z mapy.
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Zimní boje o Maškovy vánočky jsou úspěšně za námi
Na začátku března se uskutečnily zimní závody PBT, ve středu 2. 3. závod v běhu
na lyžích U Lesíka a v úterý 8. 3. závod
ve slalomu na sjezdovce Pionýrka. Děti si
připočetly další bodíky do poháru. Teď se
již můžou těšit až roztaje sníh na sjezdovce, kde je čeká běh do vrchu. V květnu pak
závod na in line bruslích na městském
stadionu (bodované pouze pro 1. - 5. ročník) a závěrečný maratonský běh U Lesíka. Slavnostní vyhlášení pak proběhne
v měsíci červnu. Po zimních závodech
si nejlépe vedou: kat. 2018 a ml. Josefína
Macourková a Josef Nosek, kat. 2017 Julie Kubišová a Štěpán Darebný, kat. 2016
Vendula Pohořalá a Matyáš Mašek, kat.
2015 Anna Ješutová a Kuba Novotný, kat.
1. tř. Nikola Lehotská a David Mikuš, kat. 2.
tř. Barbora Kolářová a Jiří Fejfar, kat. 3. tř.

Adéla Sovová a Matěj Vokřínek, kat. 4. tř.
Karolína a Jiří Dokulil, kat. 5. tř. Veronika
Bervicová a Mojmír Doležal.
Děkujeme všem závodníkům, rodičům,
pedagogům, organizátorům - ZŠ Sportovní, SVČ, TJ Tanvald, dále pak sponzorům

Rej masek na Pionýrce

•

a podporovatelům - fa Titan Multiplast,
Maškovo pekařství, fa 4Soft, Město Tanvald, skiareál Pionýrka. Sportujte a mějte
radost z pohybu. Těšíme se na vás při dalších závodech.
Jana Tůmová

•
tách z Hamrovské řemeslné pekárny. Děkujeme. Další díky pak patří organizátorům ze ZŠ Sportovní a SVČ Tanvald. A to
největší díky si zaslouží všichni nadšenci
ze Skiareálu Pionýrka počínaje obsluhou
bufetu, vleku, zasněžovačům a všem dalším pomocníkům. Oni zase na oplátku
děkují vám, všem lyžařům a pravidelným
návštěvníkům skiareálu a těší se na další
zimní sezónu.
Jana Tůmová

Zimní sezóna ve skiareálu Pionýrka
byla zakončena rejem masek. Na lyžích
se proháněla Socha svobody, Křemílek s Vochomůrkou, Viking, Jednorožec,
Nerd, Joker, čarodějnice, šašek, princezna, mašinka se třemi vagóny a řada dalších povedených maškar. Všechny lyžující
masky měly jízdné na vleku a půjčení lyží
zdarma, obdržely účastnický list, tvořivou
sadu ze SVČ Tanvald i napečené koláče
Nejlepší masky si pochutnaly na dobro-

Tanvaldská Sportovka děkuje za zimní sportovní vyžití v Tanvaldě •
V zimě je běžecké, sjezdové lyžování
a bruslení náplní hodin tělocviku na naší
škole. Jsme velmi rádi, že můžeme využívat možností, které Tanvald skýtá a řada
škol i z větších měst nám závidí. Začali
jsme běžeckým lyžováním na městském
stadionu před Vánoci, někteří šesťáci
a sedmáci tu udělali vůbec první kroky
na běžeckých lyží, které byly zapotřebí
pro absolvování běžeckého kurzu na Jizerce. Teploty pod nulou umožnily „ledařům“ nastříkat kluziště u školy a spousta
nejen našich tříd, ale i tříd z ostatních tanvaldských škol využilo možnost přijít si
zabruslit, zahrát si hokej, půjčit si brusle

a něco nového se naučit. „Ledařům“ velmi děkujeme a na příští zimu si všichni
přejeme stálejší mrazivé počasí bez takových vrtochů a zvratů, které jsme zažívali
tuto zimu. Když začalo více sněžit a sněhu bylo dostatek na to, aby na tanvaldské
běžecké tratě mohla vyrazit i rolba, tak se
to v upravených stopách hemžilo běžkaři. My jsme na tratích uskutečnily závody do Sportovce školy pro II. stupeň, 7. B,
C třídy tu měly lyžařský výcvik a páťáci
jarní lyžování zaměřené na obratnost.
Velmi děkujeme rolbařům za úpravu běžeckých tratí. Další sportovní odvětví jsou
sjezdovky. Jsme velmi rádi, že si můžeme
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„odskočit“ na dvouhodinovku tělocviku
na tanvaldskou sjezdovku, která je dostačující pro zvládnutí základních lyžařských
dovedností, tak abychom mohli posléze
vyrazit na lyžařské dny či vícedenní kurzy
na větší kopce v okolí. Děkujeme skiareálu za obrovskou vstřícnost, zvýhodněné
jízdné a půjčení lyží pro školu. Závěrem
ještě jednou děkujeme všem, kteří se starají o chod a úpravu zimních sportovišť,
která tak rádi využíváme, a je nám odměnou, když se žáci naučí novým sportovním dovednostem.
Jana Tůmová

duben 2022
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Dva dny ticha
Rozpis bohoslužeb
před Velikonocemi • Velikonoce 2022
Od večera Zeleného čtvrtku, kdy zazní
slavnostní Gloria za zvuku varhan a zvonů, odmlčí se varhany a zvony na dva dny.
Křesťané prožívají ztišení do poslechu velkopátečních pašijí, příběhu odsouzeného
za vinu druhých, jeho ponížení, dehonestaci jeho poslání a výsměchu lidské důstojnosti. Můžeme procítit jeho namáhavou mučednickou cestu s patibulem - tedy
s křížem. Tak známe Krista z obrazů. Podobná muka prožívají i lidé prchající před
válečnými útoky, matky, které pro své děti
nemají než náruč. Když interpretujeme
slova Kristova na křížové cestě: „Plačte ne
nade mnou, ale nad sebou a svými dětmi, neboť přijdou dny zlé, kdy budete volat k horám: „Přikryjte nás“, tedy „ Trosky
domů, schovejte nás, vždyť se bojíme jen
vyjít ze sklepů...“ Tak je jedině dobře, když
po otřesu po prvních zprávách o jisté válce se nás zmocní vlna solidarity, ale také
vědomí, nakolik se držíme lidských hodnot a vzdělávání a růstu v nich a v našich
dětech. Dva dny ticha připomínají zastavit
se. Máme nakonec o Velkém pátku volno.
Půst, poušť, ticho, záleží na každém z nás,
protože zastavit se a zamyslet se musí
každý sám. Na každém záleží, jak prožije
ztišení Velkého pátku a očekávání Bílé soboty.
Pavel Ajchler, duchovní správce farností

•

9. dubna
Velké Hamry: 16.30 Křížová cesta,
17.00 mše svatá
10. dubna
Květná neděle: Průvod s ratolestmi a mše
svatá s pašijemi: Tanvald -Šumburk n. D.
9.00, Albrechtice v Jiz. horách 11.00,
Horní Maxov 15.00
14. dubna
Zelený čtvrtek - Památka Poslední večeře
Páně: Šumburk n. D. 17.00, Horní Tanvald
otevřen pro veřejnost 16.00-18.30
15. dubna
Velký pátek- Památka Umučení Páně:
Křížová cesta a obřady s pašijemi: Velké
Hamry 15.00, Šumburk 17.00, Horní Tanvald otevřen pro veřejnost 14.00-16.00
16. dubna
Sobota - tichá adorace v kostele v Šumburku 9.00-18.00, 20.00 Velikonoční vigilie Vzkříšení, Horní Tanvald otevřen pro
veřejnost 14.00-16.00
17. dubna
Boží hod velikonoční: Smržovka 9.00, Albrechtice v Jiz. horách 11.00, Horní Maxov
15.00, Velké Hamry 17.00, Horní Tanvald
otevřen pro veřejnost 14.00-16.00
18. dubna
Velikonoční pondělí Horní Tanvald 9.00,
Josefův Důl 11.00, Horní Tanvald otevřen
pro veřejnost 14.00-16.00
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Kulturní pořady
v Kině Jas
Járy Cimrmana

duben 2022

Tanvaldské hudební jaro 2022
66. ročník mezinárodního hudebního festivalu

•

Čtvrtek 7. dubna v 17.30 hodin
Koncert ZUŠ Tanvald
V hlavní roli klavír
Vstupné dobrovolné.
Více na straně 3.
Pondělí 11. dubna od 19 hodin
Nejúspěšnější česká travesti skupina
Techtle Mechtle a Kočky v novém pořadu „Cabaret Šulin Růž“
Na své si přijdou nejen milovníci tance, ale
také dobré zábavy a legrace. Těšit se na Vás
budou oblíbené tváře - Dolores, Cathrin,
Gina, Saša a Naira. Přijďte se přesvědčit,
jak snadno se z pánů Lukáše, Martina, Jirky, Nikolase a Alexandra stanou známé
zpěvačky, které při svých vystoupeních
parodují. Pořad je parodií na známý Cabaret Moulin Rouge v Paříži a zaujme Vás
nejen velkou jevištní scénou a tancem,
ale také více jak 70 výpravnými kostýmy
a vtipnými scénkami.
Více na Facebooku: techtle mechtle revue
- travesti show nebo webu:
www.techtlemechtlerevue.cz
Vstupné: 340 Kč předprodej, v den akce
plus 20 Kč.
Čtvrtek 21. dubna od 19 hodin
Sébastien Thiéry: Dva nahatý chlapi
Bláznivá divadelní komedie. Pořádá Mamut Agency.
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová a Daniela Šinkorová.
Režie: Antonín Procházka.
Vstupné: 430, 400 Kč.
Předprodej v pokladně kina
a na www.ticketportal.cz.
Pátek 22. dubna od 19 hod
Smetanovo trio
1. koncert vážné hudby v rámci 66. ročníku Tanvaldského hudebního jara 2022.
Na programu skladby L. van Beethovena,
D. Šostakoviče a A. Dvořáka.
Vstupné: 150, 100 Kč
Sobota 30. dubna
Pálení čarodějnic, lampiónový průvod
V 18:30 zapalování lampiónů (lze zakoupit
v Majáku), poté společný odchod od Rodinného centra Maják na zapálení hranice
na Honvardě, před průvodem bude v Majáku otevřená tematická dílna od 17 hodin.
Zapálení hranice ve 20.30 hodin. Stánky
s občerstvením na hřišti otevřeny od 17
hodin.
Ohňostroj, občerstvení, hudba. Pořádá
SDH Horní Tanvald, MěKK a Rodinné centrum Maják v Tanvaldě.

•

POCTA VELKÝM ČESKÝM INTERPRETAČNÍM OSOBNOSTEM
pátek 22. dubna
Kino Jas Járy Cimrmana

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
18.30 hodin Vernisáž výstavy dětských prací ze
Střediska volného času Tanvald
19.00 hodin POCTA ČESKÉMU TRIU
Smetanovo trio: Jitka Čechová – klavír, Jan Talich
– housle, Jan Páleníček - violoncello. (Beethoven,
Šostakovič, Dvořák)

pátek 13. května od 19.00
Kino Jas Járy Cimrmana

POCTA KARLU RŮŽIČKOVI (1940 - 2016)
CrossOver Quintet: Marek Novotný - klavír, Josefína
Čermáková - zpěv, Judita Škodová - violoncello, Tomáš Bačovský – housle, Max Makagonov - kontrabas
(Marek Novotný - hudba, Lucie Vojtková - texty)

pátek 27. května od 19.00
Kino Jas Járy Cimrmana

POCTA ILJOVI HURNÍKOVI (1922 - 2013)
Klavírní duo Schiavo-Marchegiani (Itálie): Marco
Schiavo, Sergio Marchegiani - čtyřruční klavír
(Mozart, Schubert, Brahms)

pátek 10. června od 21.30
Kostel
sv. Františka z Assisi

NOC KOSTELŮ
POCTA LADISLAVU VACHULKOVI (1910 – 1986)
BOŽSKÁ KOMEDIE
DUO KCHUN: Martin Prokeš – tenor, Marek Šulc –
baryton, Vladimír Javorský - recitace ze záznamu
Atila Vörös, Rudolf Živec - kresba světlem a videoart
Středověká a renesanční inspirace Dantovou Božskou komedií ve zpěvech, mluveném slovu a video
artu

Vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Tanvald v rámci každého koncertu.
Vstupné na všechny koncerty 150,- Kč, senioři se Senior pasem 100,- Kč.
Žáci ZUŠ zdarma.

Pozvánka na 1. a 2. koncert THJ 2022
Na prvním koncertě
22. dubna nám znovu po letech zahraje Smetanovo
trio, které nemusím dlouze
představovat. Nicméně několik důležitých informací si dovolím připomenout.
Smetanovo trio, založené v roce 1934
legendárním českým klavíristou Josefem
Páleníčkem, patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti. Současní členové ve své interpretaci navazují na ideál,
který vytvořili jeho předchůdci. I dnešní
členové Smetanova tria – všichni tři významní čeští sólisté (klavíristka Jitka Čechová, violoncellista Jan Páleníček a houslista Jan Talich) – dokazují, že základním
předpokladem úspěchu každého kvalitního tria je dokonalá sólistická vybavenost
hráčů.
Cesta Smetanova tria je v poslední době
lemována mimořádnými mezinárodními
úspěchy. Je pravidelným hostem významných pódií doma i v zahraničí. Spolupracuje s předními dirigenty, s domácími a zahraničními orchestry.
Smetanovo trio realizovalo spoustu nahrávek u domácích i zahraničních společ-
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ností. Tato spolupráce přinesla celou řadu
prestižních ocenění u nás i v zahraničí.
Nejpozoruhodnější jsou souborné nahrávky trií J. Brahmse (2012), D. Šostakoviče a M. Ravela (2014), B. Martinů (2016) a L.
v. Beethovena (2020).
Na druhém koncertě 13. května přivítáme CROSSOVER QUARTET.
Projekt vychází z autorské tvorby Marka Novotného, který osobitým způsobem
žánrově propojuje principy komorní vážné
a jazzové hudby.
Repertoár je vybudován na půdorysu
klavírního tria a je obohacen o překrásný
hlas Josefíny Čermákové. Tímto propojením vzniká originální koncept koncertní
písně s výrazným prvkem vokálních aranží, kdy všichni členové ansámblu jsou nejen instrumentalisté, ale i vokalisté.
Členy ansámblu jsou: Judita Škodová – violoncello (členka PKF - Prague
Philharmonia), Tomáš Bačovský – housle
(první houslista Filharmonie Bohuslava
Martinů), Marek Novotný – klavír (absolvent UMASS USA jazz composition) a Josefína Čermáková – zpěv (absolventka Pražské konzervatoře).
-live-
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Tanvaldský zpravodaj

Pohled do historie
Na začátku Poštovní ulice stával dům č.p.
179. Byl to jeden z prvních velkých objektů v Tanvaldě postavený před rokem 1840.
Původně zde byla tkalcovská manufaktura. Od roku 1852 zde sídlila tehdy ještě
soukromá pošta. Pošta byla společná pro
Tanvald i sousední samostatný Šumburk
nad Desnou. Dne 29. července 1890 navštívil Tanvald ústřední poštovní inspektor Karel z Langenstejnu a doporučil převzít poštovní úřad do státní správy.
Dne 1. listopadu 1893 byl v domě č.p. 43
zřízen pobočný poštovní úřad v Horním
Tanvaldě a poštmistrem byl jmenován pan
Josef Formánek V roce 1894 byla postavena nová budova císařsko – královské pošty
a telegrafického úřadu. Jedná se o objekt
č.p. 293 v ulici Poštovní. Poštovní úřad se
přemístil do nového objektu. V budově
č. p. 179 byl v přízemí hostinec a úřadovnu pošty připomínal již jen nápis na stěně
s jeho názvem „ Gasthaus Post“ (hostinec
Pošta). Budovu už dnes nenajdete, pro
špatný technický stav byl vydán demoliční výměr a v roce 1961 byla budova zbourána. Nějakou dobu bylo místo po budově
prázdné až do roku 1983, kdy na základech
bývalé textilní manufaktury vyrostlo nákupní středisko Špičák. Sortiment nabízeného zboží se sice změnil, ale budova
tu stojí dodnes. V novém poštovním úřadě
v budově č. p. 293 byl stanoven správcem
pan František Fiedler, byli zde dva asistenti, tři expedienti, dvě expedientky, dva
telegrafisté a čtyři sluhové. V roce 1945 došlo k opravě poštovního úřadu a výstavbě
garáží na dvoře za budovou pošty. Součástí
poštovního úřadu byly i dvě telefonní hovorny uvnitř a jedna telefonní budka vně
úřadovny. S postupným rozvojem a rozšiřováním mobilních sítí a mobilních telefonů stále méně lidí využívalo volání pomocí
pevných linek v telefonních budkách a telefonních hovornách a proto byly zrušeny
a demontovány. V devadesátých letech
bylo zbouráno kamenné schodiště před
vchodem a na jeho místě se objevila kovová konstrukce pro bezbariérový přístup.
Ve Zpravodaji z roku 2007 je o této konstrukci zmínka. Uvádí se zde, že se začaly
množit stížnosti na vzhled této konstrukce. Generální ředitel České pošty slíbil tehdejšímu starostovi, že okolo této konstrukce nechá vysadit zeleň podle předložené
studie a tím zvelebit její vzhled. K tomuto
však nedošlo. V objektu č. p. 293 i po několika přestavbách sídlí pošta dodnes.
A co shora zmiňovaný poštovní úřad
v Horním Tanvaldě? Jak již bylo řečeno,
byl zde pobočný poštovní úřad. Z domu
č.p. 43 se poštovní úřad po druhé světové
válce přestěhoval do domu č.p. 46. Dům
č.p. 43, kde úřad původně sídlil již nenajdete. Odbor výstavby MÚ Tanvald vydal
prohlášení o tom, že objekt je neobyvatelný a po uvolnění bytových jednotek byl
následně zbourán. Stával mezi školními
budovami na Horním Tanvaldě. V domě
č.p. 46 sídlila pošta až do roku 1970, kdy byla

•

Budova č.p. 43 vpravo, první pošt. úřad
v Horním Tanvaldě

Budova nového c.k. poštovního úřadu v Poštovní ulici

Dům č.p. 46 Horní Tanvald, současná podoba

Dům č.p. 179 budova soukromé pošty
Pošta v Tanvaldě
úřadovna zrušena. V době, kdy zde pošta
fungovala, spravoval poštmistr dvě pobočky. Dopoledne byl v pobočce v Desné,
v poledne se přesunul na Horní Tanvald.
Zde bylo otevřeno odpoledne. Po skončení
pracovní doby poštmistr připravil poštu
a balíky k odeslání, dopravil je na železniční stanici Smržovka Dolní nádraží a zde je
naložil do vlaku směr Liberec s odjezdem
v 18.30 hodin. Poštu a balíky původně vozil
na železniční stanici na káře, později pošCharita pro Ukrajinu
Charita Most zřídila v tanvaldském
centru sociálních služeb Kotva sběrné místo pro materiální pomoc lidem
na Ukrajině. Provoz sběrného místa
je pracovní dny od 10 do 16 hodin, případně po telefonické domluvě na čísle
606 635 113, adresa: Hlavní 1309, Smržovka.
Děkujeme všem dárcům za humanitární pomoc, která obsahovala základní
potraviny, základní hygienistické potřeby, léky a zdravotnický materiál. Vydala
se pomoc ke dni 15. 3. 2022 pro 82 lidí
v nouzi.
Spolupracujeme s penzionem v Rejdicích a na Horním Tanvaldu kde jsou
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ta koupila nákladní vůz Praga V3S, a tak se
sváželo vozem. Po zrušení úřadovny pošty
v Horním Tanvaldě byl objekt prodán novému majiteli, který v domě bydlí do současnosti.
K tomuto objektu se vztahuje jedna
kriminální událost. Podle vyprávění jedné z pamětnic došlo v šedesátých letech
k ozbrojenému přepadení této pobočky.
Tři lupiči přepadli se zbraní poštu a odcizili zde finanční hotovost. Rozjelo se vyšetřování a pátrání po pachatelích. Jedním
z podezřelých byl i poštmistr této pobočky.
Na den, kdy k přepadení došlo, si vzal volno, a aby toho nebylo málo, pytel s penězi z přepadené pošty i se zbraní se našly
u potoka za domem, kde poštmistr bydlel. Po dopadení byli pachatelé odsouzeni
a skončili ve vězení. Jméno poštmistra nakonec mezi pachateli nebylo. Tento kriminální případ v říjnu 2021 otisklo i jedno
periodikum.
Miroslav Dušek

běženci ubytovaní. Jsme v kontaktu
s místním farářem, který nás informuje
o aktualitách a potřebách v ukrajinských
rodinách.
Bude-li ochota místních občanů dále
podporovat běžence z Ukrajiny, prosíme
o následující potřebné věci: základní trvanlivé potraviny, hygienistické potřeby,
pleny a sunary, zdravotnický materiál.
Rádi vás uvítáme od 9.30 do 16.00 hodin nebo dle dohody na telefonním čísle
606 635 113.
Bc. Ladislav Bartoš
vedoucí sociálních služeb Tanvald
Centrum sociálních služeb Tanvald Kotva, Hlavní 1309, Smržovka 46851

Tanvaldský zpravodaj
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Kino Jas Járy Cimrmana
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PÁ 1. 4.

17.00

Ježek Sonic 2 Americký rodinný film. Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám a vrací se znovu na plátna kin. České znění.

120, 140 Kč
přístupný, 115 min.

PÁ 1. 4.

19.00

Ztracené město Americká dobrodružná komedie. Slavná spisovatelka dobrodružných románů
pro ženy se ocitne ve spáru únosců a uprostřed divoké džungle. V hlavních rolích Sandra Bullock,
Channing Tatum, Brad Pitt a Daniel Radcliffe.

140 Kč
od 12 let, 105 min.

SO 2. 4.

17.00

Ježek Sonic 2 Americký rodinný film. Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám a vrací se znovu na plátna kin. České znění.

120, 140 Kč
přístupný, 115 min.

SO 2. 4.

19.00

Ztracené město Americká dobrodružná komedie. Slavná spisovatelka dobrodružných románů
pro ženy se ocitne ve spáru únosců a uprostřed divoké džungle. V hlavních rolích Sandra Bullock,
Channing Tatum, Brad Pitt a Daniel Radcliffe.

140 Kč
od 12 let, 105 min.

ST 6. 4.

19.00

Jizerské hory Celovečerní dokument Viktora Kuny o kráse Jizerských hor. Jizerské hory skrývají
i mnohá tajemství, za kterými se tvůrci vydali. Příběh jedinečné krajiny Jizerských hor.

120 Kč
přístupný, 91 min.

PÁ 8. 4.

18.00

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství Americký rodinný fantasy film podle předlohy J.K.
Rowlingové. Profesor Albus Brumbál a jeho přátelé se střetnou s temným kouzelníkem Grindelwaldem. České znění.

130 Kč
přístupný, 143 min.

SO 9. 4.

18.00

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství Americký rodinný fantasy film podle předlohy J.K.
Rowlingové. Profesor Albus Brumbál a jeho přátelé se střetnou s temným kouzelníkem Grindelwaldem. České znění.

130 Kč
přístupný, 143 min.

ST 13. 4.

17.00

Expediční kamera 12. ročník Mezinárodního festivalu cestovatelských filmů. Budou promítnuty filmy Kwanza, 1000 mil – Jih proti severu, Salto je král, Nájdem odvahu, Kripl trip a Boys 1970.
Vzhledem k délce programu bude zařazena cca 15-20 minutová přestávka. Filmy v českém znění
a i s titulky.

100 Kč
přístupný, 271 min.

PÁ 15. 4.

17.00

Zlouni Americká animovaná rodinná komedie studia DreamWorks Animation. Dělat dobré skutky může být děsná dřina. I v nebezpečném tvorovi se může skrývat dobré srdce. České znění.

120, 140 Kč
přístupný, 100 min.

PÁ 15. 4.

19.00

Ambulance Americký akční thriller režiséra Michaela Baye. Měla to být obyčejná bankovní loupež, ale nakonec to je hodně výbušná jízda. V hlavní roli Jake Gyllenhaal.

130 Kč
nepřístupný, 136 min.

SO 16. 4.

17.00

Zlouni Americká animovaná rodinná komedie studia DreamWorks Animation. Dělat dobré skutky může být děsná dřina. I v nebezpečném tvorovi se může skrývat dobré srdce. České znění.

120, 140 Kč
přístupný, 100 min.

SO 16. 4.

19.00

Morbius merický akční komiksový film. Přichází nová legenda Marvelu. Zázračný lék promění
doktora Morbiuse v nebezpečného lovce. V hlavní roli Jared Leto. České znění.

130 Kč
od 12 let, 108 min..

PÁ 22. 4. 19.00

Smetanovo trio 1. koncert vážné hudby v rámci 66. ročníku Tanvaldského hudebního jara 2022.
Na programu skladby L. van Beethovena, D. Šostakoviče a A. Dvořáka.

150, 100 Kč

SO 23. 4. 17.00

Ježek Sonic 2 Americký rodinný film. Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám a vrací se znovu na plátna kin. České znění.

120, 140 Kč
přístupný, 115 min.

SO 23. 4. 19.00

Známí neznámí Nová česká komedie o tom, co se stane, když se kamarádi rozhodnou sdílet
všechny zprávy a hovory ze svých mobilů. V hlavních rolích Klára Issová, Martin Hoffman a Táňa
Pauhofová.

140 Kč
od 12 let, 95 min.

PÁ 29. 4. 17.00

Zlouni Americká animovaná rodinná komedie studia DreamWorks Animation. Dělat dobré skutky může být děsná dřina. I v nebezpečném tvorovi se může skrývat dobré srdce. České znění.

120, 140 Kč
přístupný, 100 min.

PÁ 29. 4. 19.00

Po čem muži touží 2 Nová česká komedie. Humorný pohled na střet mužského a ženského světa.
V hlavních rolích J. Langmajer, A. Polívková, M. Taclík a T. Kostková.

140 Kč
přístupný, 95 min.

Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.eu nebo www.disdata.cz

Sněhová královna přivítá jaro
Divadelní spolek Vojan Desná – Mladá
haluz pro většinu z vás není neznámý. Není
divu, vždyť někteří z členů jsou přímo z Tanvaldu, a nebo alespoň navštěvují tanvaldské školy. Proto by vám neměla ujít nová
pohádka Sněhová královna. Tuto pohádku
provázela spousta potíží, zkoušet se začala

•

už v době „před covidem“, ale ze známých
důvodů muselo být zkoušení stále odkládáno. Tak došlo k tomu, že teprve po více
jak dvou letech dospělo zkoušení ke zdárnému (alespoň doufám) konci. Tímto vás
tedy zvu na premiéru Sněhové královny 1.
května 2022 do KD Sklář v Desné. Začínáme v 15 hodin a už se na vás moc těšíme!
Ale když něco začíná, mělo by zase něco
jiného skončit. A tak tomu je i s naší současnou hrou Natěrač. Po dvou úspěšných
letech vezme natěrač Kamil štětku do ruky
naposled. Derniéru uvedeme v Klubu
Na Rampě v Jablonci nad Nisou 28. 4. od 19
hodin. Přijďte se pobavit a znovu se zasmát
všem vtípkům, které hra přináší. Poslední
možnost, tak neváhejte! Celé dva roky naši
hru podporovali skvělí diváci, tak ať si to
užijeme i při tom posledním uvedení!
Vlaďka Koďousková
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Soutě

VYHRAJTE
TRAKTŮREK
za 90 000 Kč

ž
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Velká jarní soutěž
Českého rozhlasu Liberec

Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

Tanvald 107.9 FM | 102.3 FM | R-LBC | vyhrajtetrakturek.cz

Tanvaldské
prodejní trhy
proběhnou na
centrálním
parkovišti
každé druhé
pondělí
v měsíci.
Tanvaldský zpravodaj

Ing. Michal Strnad, Ph.D.
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
kotlíkové dotace

nová zelená úsporám

projektová činnost

stavební rozpočty

inspekce nemovitostí
technické dozory staveb
tel.: + 420 724 107 168

požární ochrana
inženýring
www.mrstrnad.cz
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