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Lístky ještě pod sněhem
tlačily se za světlem...
Ze sněhu už není nic,
svítí sukně tanečnic!
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Slovo starosty

•

Válka je vůl
„Napsal si někdo na starej kůl prostinkej
nápis: Válka je vůl! Před kůlem stojím, čepici smekám, v očích mám slzy a pak si klekám, modlím se za ty, kteří ten kůl nevidí
a nečtou, že válka je vůl.“ Text skladby skupiny Synkopy 61.

Věřím, že z hrdinného ukrajinského osvoboditele se nestane nenasytný dobyvatel.
Nesmí se stát, aby zbraně štědrých dárců
překročily hranice Ukrajiny. Válečné zločiny
musí být potrestány soudně.
Vážení spoluobčané, citací a krátkou úvahou opouštím komentování dění na východě.
Květen byl inspirativním měsícem pro
K. H. Máchu, kdy napsal svoji báseň Máj. Pro
město je to období, kdy naplno rozvíjí svoji investiční činnost. Ač je situace stavebně
i ekonomicky velice nepřehledná, máme
k realizaci připraveno mnoho významných
projektů.
Finančně nejnáročnější bude kompletní rekonstrukce budovy výtvarného oboru
ZUŠ, která je v havarijním stavu. Vysoutěžená cena přesahuje s DPH částku 33 mil. Kč.
Další akcí je výměna oken v budově Masarykovy ZŠ. Ta si vyžádá částku přes 9 mil.
Kč a významně přispěje k úsporám energie na vytápění. Rekonstrukce parkoviště
na sídlišti spolkne 8 mil. Kč a vytvoří další parkovací místa na sídlišti. Za nemalé
prostředky upravujeme povrchy a budujeme další odstavná stání mezi objekty
č. p. 550–552. V budově soudu připravujeme

Sázka na samostatnost
V minulém čísle jsme vám poprvé představili připravovaný Finský model stravování, který společnost Scolarest od nového
školního roku zavede v ZŠ Masarykova –
Šumburk. Dnes se na celou metodu podíváme detailněji a vysvětlíme si, jaké výhody přináší.
Hlavním cílem projektu je edukace dětí
– podpořit jejich samostatnost a učit je
odpovědnosti. Z hlediska ekologie je to pak
způsob, jak omezit plýtvání jídlem. Pokud
si děti budou moct svobodně rozhodnout, kolik jídla si nandají na talíř, je menší
pravděpodobnost, že si vyberou potraviny,

•
které jim nechutnají a potom je zbytečně vyhodí. Zároveň budou zodpovědné
za to, aby si nepřipravily příliš malou porci
a neměly například odpoledne hlad. Právo
svobodně se rozhodnout pomáhá dětem
postupně si osvojovat mimořádně důležité návyky samostatnosti.
Další výhodou připravovaného samoobslužného systému stravování je fakt, že
si děti uvědomí, že jídlo vždy musí někdo
naservírovat a po obědě je potřeba i uklidit
a roztřídit nádobí. Díky tomu, že to budou
dělat samy, klesne nárok na počet provozních pracovníků v době výdeje obědů. Ti

Den zdraví v Nemocnici Tanvald

tak budou mít víc času pomoci těm nejmladším a dohlížet na to, aby byly výdejní pulty vždy správně doplněné, případně usměrnit malé strávníky při stolování,
odnášení stravy a použitého nádobí.
Věříme, že když budou mít žáci možnost aktivně se podílet na servírování
obědů, ocení také samotnou práci kuchařek a kuchařů, kteří do přípravy jídel vložili svůj čas, talent a energii. Záleží nám
na tom, aby děti získaly zdravý vztah
a respekt k potravinám. Finský model
stravování nám může pomoci toho dosáhnout.
-red-
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Rádi bychom Vás pozvali na Den Zdraví
v Nemocnici Tanvald, s. r. o.
Den zdraví se bude konat ve čtvrtek
19. května 2022 od 8 do 12 hodin
v Nemocnici Tanvald na Interní ambulanci
(přízemí nemocnice).
Rádi Vám zdarma zkontrolujeme hodnotu
krevního tlaku, ukazatele tělesné
hmotnosti BMI (body mass index) i hladinu
cukru v krvi.
Prevence je důležitá, zastavte se u nás
na vyšetření.
Těšíme se na Vás.

nové prostory pro praktické lékaře, včetně místnosti pro odběry a dalších prostorů pro odborné lékaře. Mám radost, že naše
město má dostupnost praktických lékařů
pro občany dlouhodobě vyřešenou. Reálně připravujeme vysoce ambiciózní projekt
na výstavbu velké fotovoltaické elektrárny na střeše budovy ZŠ Tanvald ve Sportovní ulici tak, abychom maximálně snížili
energetickou závislost celého objektu školy.
V letošním roce vyměníme zábradlí podél
prodejny Billa i na centrálním parkovišti.
Šumburský hřbitov obohatíme kolumbáriem a pergolou, na tom hornotanvaldském
opravíme památné kříže.
To jsou hlavní plánované investice
v našem krásném městě pro rok 2022. Je
nutné říci, že financování všech zmiňovaných projektů máme díky našemu dlouhodobě výbornému hospodaření zajištěno
z vlastních zdrojů.
Pro náš klid a jistotu všech občanů napojených na centrální vytápění prověřujeme
funkčnost zapojení náhradních zdrojů tepla v naší teplárně pro výrobu tepla a teplé
užitkové vody v případě totálního uzavření
přívodu plynu z Ruska do Evropy.
Váš starosta

-nem-
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Vítej, človíčku!

•

Starosta města přivítal ve dnech 11. a 12. dubna v obřadní síni
tanvaldské radnice nové občánky města Tanvaldu. Vzhledem
k tomu, že vítal dětičky narozené v roce 2019 a 2020, nebyla to už
žádná miminka v dupačkách, ale štěbetající a občas i protestující
batolata. O to bylo v obřadní síni veseleji. Rodičům s miminky přišly zazpívat děti z mateřské školky. Slzy dojetí se střídaly se slzami smíchu, když některá batolátka při jejich zpěvu tančila, a nebo
se šla s dětmi z mateřinky objímat.
První den se do pamětní knihy zapsali rodiče 15 chlapců a 17 děvčat. Druhý den bylo přivítáno 10 chlapců a 11 holčiček. Slavnostní
ceremoniál slovem provázela matrikářka Eva Fidrová a rodičům
pogratulovala za KPOZ Anna Lišková a Jana Pražáková. Maminky obdržely kytičku a děti poukázku do rodinného centra Maják
a dárkovou kartu.
Všem rodičům gratulujeme a miminkům přejeme hodně zdraví
a spoustu radostných chvil.
Více ve fotogalerii na https://www.tanvald.cz
-red-
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2022/2023

Ředitelství MŠ Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace

Oznamuje společný zápis dětí do MŠ Tanvald
(pro MŠ Radniční, MŠ U Školky a MŠ Wolkerova), který se uskuteční
ve středu 4. května 2022 od 9 do 13 hodin
ve čtvrtek 5. května 2022 od 12 do 16 hodin
v budově MŠ Tanvald – Radniční 540
Telefonickým objednáním
na čísle 602 562 881
předejdete dlouhé čekací době
při zápisu dětí.
Rozhodnutí o umístění dítěte
se posuzuje podle stanovených
kritérií zápisu.

K zápisu přineste:
• čitelně vyplněnou a lékařem
potvrzenou Žádost o přijetí dítěte do MŠ
vyzvednout lze ve dnech od 19. 4.
do 29. 4. 2022 v některé z mateřských
škol Tanvald nebo stáhnout na webových
stránkách MŠ: mstanvald.cz
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce
• cizí státní příslušník – doklad o povolení
k pobytu

Co nového v mateřských školách
V minulých týdnech se ve všech školkách konalo mnoho akcí. Patřil mezi ně
dětmi velmi oblíbený Sněhuláčkův den
a Pohádkový karneval v tematicky vyzdobených třídách.
Všechny školky využily keramickou dílnu ve SVČ, kde pod vedením Dany Humlové vyráběly dárek pro maminky.
Na první svátky jara – Velikonoce, jsme
měli všechny budovy vyzdobené jarními motivy. Do vytváření výzdoby se mohli zapojit i rodiče s dětmi a doma společně vyrobit velikonoční dekorace, které
zkrášlovaly vstupní haly mateřských škol.
Děti velice nadchlo hledání velikonočního
pokladu, které pro ně učitelky připravily.

Loučení s paní
Zimou

•

Paní Zima se stále nechce vzdát své vlády, proto se děti z Mateřské školy Wolkerova na Šumburku rozhodly, že ji vyprovodí.
Den po prvním jarním dnu se vypravily k řece Desná, kam vhodily Moranu, ať
si plave a ať si odnese zbytek sněhu, zimu
i ten nepříjemný silný vítr!
Kromě velké Morany každé z dětí vhodilo do řeky svou vlastnoručně vyrobenou
malinkou Moranu, která byla naplněná
zrním. Tyhle Moranky ale daleko nedoplavaly, potěšily jako pochoutka kačeny, které sídlí právě tady pod mostem.
A navíc dostaly kačenky ještě korále, které byly dětmi vyrobeny z rohlíků a chleba. Neozdobily se jimi, ale sezobaly je
do posledního drobečku.
-ali-
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Předškoláci všech školek navštívili v březnu první třídy základních škol.
Seznámili se s prostředím tříd, tělocvičen, pozorovali výuku. Měli také možnost
zapojit se do různých školních činností.

–4–

Děti z MŠ se nenechaly zahanbit a svými
dovednostmi stvrdily, že od září do školy
patří.
Koncem dubna jsme se ve všech třídách proměnili za čarodějnice a čaroděje,
kdy mícháme kouzelné lektvary a plníme
čarodějnické disciplíny. Za splnění úkolů
děti obdržely kouzelnická vysvědčení.
Paní učitelky s dětmi z MŠ Radniční si
připravily pásmo básniček a písniček pro
vítání občánků našeho města, které proběhlo na MÚ Tanvald.
V květnu se těšíme na rodiče s dětmi, kteří nyní mohou opět osobně přijít
na zápis do mateřských škol.
Učitelky MŠ

Tanvaldský zpravodaj
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Budu školákem!
Když mi maminka řekla, že už nebudu
chodit do školky, ale do velké školy, trochu
jsem se zalekl. Umím sice počítat skoro
do dvaceti, ale podepsat se ještě moc neumím. Když jsme šli k zápisu do první třídy, trochu se mi klepala kolena. Co když to
nezvládnu? Moje obavy však byly zbytečné. Prošli jsme s maminkou několik tříd
a ve všech se mi líbilo. V jedné třídě jsme

•
malovali, jinde zase počítali a v další zase
zpívali. A taky jsme byli v tělocvičně! To
bylo úplně nejlepší, protože mě paní učitelka moc chválila, jaký umím krásný kotrmelec! To já vůbec nevěděl, že je ve škole
taková legrace a že tu mají tolik krásných
věcí! Už aby bylo září!
Budoucí prvňáček

Více fotografií na https://www.tanvald.cz/cs/o-meste/o-meste/fotogalerie/

Tanvaldská olympionička na stupních vítězů!

•

Vážení kolegové, rodiče, žáci a přátelé
Gymnázia v Tanvaldě,
ráda bych se s Vámi podělila o radostnou
novinu, kterou jsem se dozvěděla v pátek
25. března 2022 v odpoledních hodinách.
Žákyně třídy septima Tereza Hausová už poněkolikáté výborně reprezentovala naši školu v soutěži, která je velice náročná na domácí přípravu. Jedná se
o biologickou olympiádu. Účastníci soutěže musí prostudovat přípravný text,
který měl letos sto dvacet osm stran a byl
zaměřený na téma udržování rovnováhy
v přírodě, dále se musí soutěžící orientovat v určování mnoha druhů rostlin, hub,

živočichů i nerostů a hornin. V neposlední řadě si musí umět poradit s praktickými
úlohami v biologické laboratoři (pozorování buněčných struktur pod mikroskopem, vyhodnocení výsledků pokusů, přesná formulace závěrů...). Vlastní soutěž má
tři části: test biologických znalostí, poznávání druhů přírodnin a praktické úkoly,
ve kterých musí účastník podat vyrovnaný
výkon, aby se dostal na stupně vítězů, jako
se to letos i loni (online) Terce podařilo.
Gratulujeme ke krásnému druhému místu v krajském kole a přejeme hodně úspěchů v kole celorepublikovém.
Mgr. Kateřina Bendová

–5–

květen 2022

Tanvaldský zpravodaj

Okénko z gymplu
Z „gympláckých“ řad jsem
se tentokrát rozhodla zaměřit na tři studenty. Jsou velmi nadaní a šikovní. Tento článek bude patřit jim.
Tento rok se koná mnoho školních olympiád a žáci gymnázia na nich mají značné
zastoupení.
Matouš Richter (kvarta)
Na gymnáziu se mi hodně líbí, že není
tak anonymní jako některé větší školy. Studenti se navzájem znají a je tu přátelštější
prostředí. Ve škole mě nejvíce baví matematika a zeměpis, ve kterých se zapojuje více i logické myšlení, jak v matematice
u různých příkladů, tak i v zeměpise spíše
u různých sociálních problémů.
V předchozích letech jsem dělal pouze
olympiádu z mých nejoblíbenějších předmětů. Letos jich bylo už podstatně více.
Přibyla češtinářská, chemická a fyzikální. Celkem jsem se účastnil jedenácti kol
různých olympiád. Ve volném čase rád
sportuji, chodím do skautu nebo do centra Křižovatka Příchovice. U volby povolání
si ještě nejsem úplně jistý. Baví mě meteorologie, ale stejně tak i ekonomie a politika. Naštěstí jsem na gymnáziu, takže mám
ještě čas na rozmyšlenou.
Mezi mé letošní úspěchy patří druhé místo v okresním kole Matematické
olympiády, první místo v okresním kole

•
Fyzikální olympiády, čtvrté místo v krajském kole Zeměpisné olympiády a páté
místo v okresním kole Chemické olympiády.
Anežka Richterová (sekunda)
Celkově mám moc ráda jazyky, hlavně angličtinu. Přijde mi to jako nejzábavnější předmět, asi i proto, že máme skvělou učitelku. Vlastně všichni učitelé jsou
super a není s nimi nikdy problém. Nejvíce mě na angličtině baví asi to, že často
hrajeme různé hry, čteme zajímavé příběhy v učebnici a vyplňujeme pracovní listy.
Ráda poslouchám anglickou hudbu, čtu
články v angličtině a sleduji seriály. Mám
ráda i němčinu a češtinu, ale ty mi nejdou
tak dobře jako právě angličtina.
Letos jsem se tedy logicky přihlásila do soutěže v anglickém jazyce, podařilo se mi dostat do okresního kola a obsadila jsem třetí místo. Nebylo to pro mě
moc těžké, mohla jsem se umístit líp. Za to
všechno může stres, ale i tak si myslím, že
jsem odvedla slušnou práci.
Minulý rok jsem byla v primě a přihlásila jsem se také, skončila jsem ovšem jako
jedna z posledních. Olympiáda probíhala distančně a teď, když na to tak vzpomínám, tak jsem pomalu neuměla říct ani
„hello“. Za tento rok jsem se v angličtině
podle mě hodně zlepšila. Začala mě víc
bavit a vše mnohem víc chápu.

Ondřej Tomáš (septima)
Na škole jsem spokojený, ve třídě máme
skvělý kolektiv a výukový program mi
vyhovuje. Tím, že nás je méně, tak k nám
učitelé mají mnohdy i spíše kamarádský vztah. I tak ale zůstávají profesionální
a objektivní.
Letos jsem se zúčastnil Olympiády v českém a anglickém jazyce. Neřekl bych, že
úplně těžké, ale lehké to rozhodně nebylo.
Za úspěch považuji čtvrté místo na Olympiádě v českém jazyce v okresním kole.
Dle mého se na jazykové olympiády nedá
moc efektivně připravit. Jsou totiž opravdu komplexní, a tak člověk musí spoléhat
na znalosti, které si osvojil během celého
studia. Je to ale pouze můj osobní názor.
Na okresní kolo jsem se ale snažil připravit co nejvíce a přečíst si doporučenou literaturu.
Jsem rád, že jsem postoupil do okresního
kola. Ukázalo se, že píle, úsilí a čas, co jsem
škole věnoval a věnuji, se mi začíná vracet v podobě úspěchů a dobrých známek.
Stále stoprocentně nevím, na jakou vysokou školu se budu hlásit. Účast na olympiádách mi ale bohužel k vysněným školám
nepomůže, chtěl bych totiž na práva.
Všem studentům moc fandím a držím
jim palce ve škole i v dalších soutěžích.
-DB-

Kvinta na návštěvě hornotanvaldského kostela sv. Petra a Pavla
Ročník kvinta se dne 23. března 2022
vydal do kostela sv. Petra a Pavla, aby se
zde dozvěděl více o záměrech spolku
Zachraňme tanvaldské kostely stran oprav
a rekonstrukčních prací na tomto objektu.
Studenti již před touto návštěvou mapovali stav sakrálních památek v místech
svého bydliště a jak obecní samosprávy
a další zainteresovaní k těmto stavbám
přistupují.

Studentům byl v rámci projektového
dne zpřístupněn celý vnitřní prostor kostela, lodí počínaje a zvonicí a půdními prostorami konče. Místostarostka Tanvaldu, paní Daniela Šebestová, studentům
nejprve připomněla historii kostela, poté
se ve výkladu věnovala soudobému stavu, kde zdůraznila velmi špatný stav krovu kostela. Ten je napaden dřevokazným
hmyzem a houbami a pro opravu bude

vyžadovat značný objem financí, konkrétně kolem 3.4 mil. korun. Byly diskutovány i cesty pro získávání financí nutných
na rekonstrukci a též klady a zápory procesu, že by kostel byl zařazen na seznam kulturně chráněných památek. Během další
části prohlídky bylo studentům umožněno prohlédnout si varhany na kůru a dále
po schodišti vystoupat až ke zvonu, připomenout si, čemu se věnuje obor kampanologie a zakončit v podkrovních prostorách kostela a na vlastní oči spatřit onen
neblahý stav krovu. Od kostela cesta vedla
ještě na sousedící hřbitov k čestnému hrobu rychtářské rodiny Friedrichů. Zde se
se studenty a jejich vyučujícím paní místostarostka rozloučila. Celá exkurze byla
zakončena v prostoru hřbitova obětem
válečným konfliktů z 19. století a z první
světové války. Tady se studentům dostalo
doplňujících výkladů k okolnostem vzniku
a obnovy tohoto prostoru.

–6–
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Slovo studenta závěrem: „Dozvěděli jsme
toho moc zajímavého o Tanvaldu a jeho
okolí, a to i díky naučné stezce kolem Kamenice, společně s komentáři pana učitele. Co
se kostela samotného týče, byli jsme svědky,
že kostel rozhodně vyžaduje opravu. Myslím, že i my bychom mohli alespoň nějakým
způsobem pomoci, ať už sbírkou nebo propagací. Jedná se o pěknou památku, která si
zaslouží zachránit.“
Studenti ve spolupráci s vyučujícím
dějepisu rovněž realizovali výstup v podobě textů a básní věnovaných kostelu.
Pouze doplním, že během měsíce května
bude na stránkách školy zveřejněn termín
projektového dne, jehož část bude zaměřena na podporu sbírky Zachraňme tanvaldské kostely.
IN
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V květnu 2022 oslaví své životní jubileum
Senior klub I Šumburk
pořádá v květnu
Odpoledne s písničkou
Akce je připravena k oslavení SVÁTKU
MATEK, ale je určena všem, kteří
se chtějí vidět s přáteli, společně si
popovídat a zazpívat si známé lidové
písničky.

Pavel Mach
Květa Kyselková
Miroslav Bartoš
Egon Schöffel
Libuše Mikulášková
Květa Gubíková
Jiřina Průchová
Manfred Jäger
Petr Hovorka
Magdalena Moravcová
Eva Hengalová

Jiří Bartoníček
Dagmar Hanušová
Jiří Josífek
Jiří Běhal
Felicja Maria Olahová
Růžena Crhová
Danuta Pánková
Jaroslav Pala
Věra Všetečková
Jiří Brabec
Zdeňka Paterová

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

Přítomné přijdou potěšit svým
vystoupením děti z MŠ Wolkerova
na Šumburku.
Hudební doprovod ke zpívání přislíbila
paní Jitka Indráčková s harmonikou.
Na kávu jsme nezapomněli, bude
i s malou sladkostí k dispozici.
Akce se koná v úterý 17. května 2022
od 15 hodin ve společenské místnosti
Penzionu č. p. 593 na Šumburku.

Blahopřejeme
Krásné sto první narozeniny, oslavila
v březnu nejstarší občanka města Tanvaldu Anna Jozífková. V tento významný den jí přišel poblahopřát starosta
Vladimír Vyhnálek, vedoucí oddělení
sociální práce a sociálních služeb Vladimíra Součková a řada dalších gratulantů. K nim patřila i paní Jaroslava Berková, členka KPOZ, letitá sousedka paní

•
Josífkové, když ještě bydlela na Výšině. Tato návštěva paní Josífkovou velmi potěšila, hezky si spolu popovídaly
a paní Berková jí také předala dárkový
poukaz od města.
K tomuto životnímu jubileu přejeme
paní Anně všechno nejlepší, spokojenost, a především pevné zdraví.
-red-

Senior klub II. Tanvald – Výšina

Vás zve na hudební vystoupení dětí ze
Základní umělecké školy v Tanvaldě
Rodinné posezení s překvapením
Ve čtvrtek 5. května 2022 od 16 hodin
Káva, čaj, něco sladkého, popovídáme...
V prostorách Rodinného centra Maják,
U Školky 579, Tanvald Výšina

Seniorské hry se blíží!

•

Jak jsme psali v dubnovém čísle,
proběhnou v rámci Dne pro zdraví
22. června 2022 třetí krajské sportovní hry
seniorů Libereckého kraje na Městském
stadionu Tanvald Výšina.
Soutěže se mohou zúčastnit šestičlenné
týmy – ženy, muži nebo smíšené
seniorské týmy ve věkových kategoriích
nad 60 let a nad 70 let
Tak se nezapomeňte přihlásit
do 20. května 2022!
Bližší informace podá Helena Beranová
a Infocentrum Tanvald
Kontakt: Helena Beranová, e-mail:
ddmtnv@iol.cz, telefon: 778 158 035
-red-
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Co projednala Rada města
Výběr z usnesení ze schůze Rady města
Tanvald konané dne 30. 3. 2022
■■ RM:
1/ vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 147/3.
2/ rozhodla vypovědět smlouvu o nájmu
pozemku ze dne 16. 12. 2004 uzavřenou
mezi městem Tanvald a paní D. a panem K.
■■ RM vydává záměr na pronájem části
pozemkové parcely č. 617/6 (zahrada)
o výměře cca 350 m2 v katastrálním území
Tanvald paní J. a paní S. za účelem využití
jako zahrady u rodinného domu č. p. 210,
Údolí Kamenice, Tanvald.
■■ RM:
1/ na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodla pronajmout 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 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši
9 Kč/m2/rok;
2/ schvaluje nájemní smlouvu mezi
městem Tanvald a manželi D., týkající
se pronájmu 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
za účelem využití jako zázemí u plánované stavby rodinného domu na pozemkové parcele č. 2388/2 v katastrálním území
Šumburk nad Desnou, podle předloženého návrhu.
■■ RM schvaluje kupní smlouvu mezi
městem Tanvald a manželi H., týkající
se prodeje pozemkové parcely č. 1681/4
(trvalý travní porost) o výměře 97 m2
v katastrálním území Tanvald, podle
předloženého návrhu.
■■ RM rozhodla schválit Kupní smlouvu
code č. KS-PWL/055/2022 mezi firmou

•

Bobcat CZ, a. s. se sídlem Cukrovarská
883, 196 00 Praha 9 a městem Tanvald
na pořízení kolového nakladače Bobcat L85
s příslušenstvím dle předloženého návrhu.
■■ RM:
1/ schvaluje v souladu s ustanoveními
vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění, roční účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2021:
a) Mateřské školy Tanvald, U Školky 579,
příspěvková organizace – zisk 20.083,22 Kč
b) Základní školy Tanvald, Sportovní 576,
příspěvková organizace – zisk 59 33480 Kč
c) Masarykovy základní školy Tanvald,
příspěvková organizace – zisk 34.438,19 Kč
d) Střediska volného času Tanvald, příspěvková organizace – zisk 156.962,08 Kč
e) Základní umělecké školy Tanvald, příspěvková organizace – zisk 213.877,47 Kč
2/ schvaluje:
a) příspěvkové organizaci Mateřská škola
Tanvald, U Školky 579 příděl hospodářského výsledku v plné výši do rezervního fondu organizace;
b) příspěvkové organizaci Masarykova
základní škola Tanvald příděl hospodářského výsledku v plné výši do rezervního
fondu organizace;
c) příspěvkové organizaci Základní škola
Tanvald, Sportovní 576 příděl hospodářského výsledku v plné výši do rezervního
fondu organizace;
d) příspěvkové organizaci Středisko volného času Tanvald příděl hospodářského výsledku do fondů organizace takto:
rezervní fond 106 962,08 Kč, fond odměn
50 000 Kč;
e) příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Tanvald příděl hospodářského
výsledku v plné výši do rezervního fondu
organizace.
■■ RM bere na vědomí plán oprav místních
komunikací v roce 2022 předložený
odborem rozvoje a KV.
■■ RM bere na vědomí výši daně z příjmu
právnických osob za město a rozhodla

Základní umělecká škola Tanvald
Lípa, Jablonec, Semily a řada dalších. Nakonec to dopadlo takto:

Úspěchy našich žáků.
V březnu pokračovala soutěž ZUŠ ČR
krajskými koly, kam se podařilo postoupit
z okresních kol z prvních míst žákům sólového zpěvu, příčné flétny, bicích a tanečního oboru. V krajských kolech již bývá
umělecká úroveň soutěžících žáků velmi vysoká, a tak není vůbec jednoduché v takové konkurenci obstát. Naši žáci
z „malého města“ porovnávají své výkony
s žáky z měst jako je Liberec, Turnov, Česká

Sólový zpěv: František Štěpán - 1. místo
Valerie Šilhánová - 2. místo
Anna Holcová - 2. místo
Příčná flétna:
Michaela Schořovská - 1. místo
Nikola Balatková - 1. místo
Bicí: Vojtěch Duchek - 1. místo
Jakub Káninský - 1. místo
Tento rok byl pro naši školu opravdu
úspěšný. Všem soutěžícím a jejich vyučujícím moc gratulujeme a děkujeme jim
za skvělou reprezentaci nejen školy, ale
i města Tanvald.
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provést rozpočtové opatření č. 15/2022:
Daňové příjmy + 2 253 020 Kč
Běžné výdaje
+ 2 253 020 Kč
Odbor ekonomický
§
pol.
ORJ
Kč
1122		
2 253 020,00
6399 5365
10
2 253 020,00
■■ RM souhlasí s pokácením jednoho
smrku rostoucího v blízkosti domu č. p. 552,
Palackého, Tanvald, na pozemkové parcele
č. 307/1 k. ú. 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 dvou bříz
rostoucích v blízkosti dolní klubovny
Junák, na pozemkové parcele č. 370/2
v k. ú. Tanvald, dle předloženého návrhu
odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude
použito pro potřeby města nebo prodáno
dle platného ceníku.
■■ RM projednala
návrh
ředitelky
Mateřské školy Tanvald, U Školky 579
na omezení provozu mateřské školy
v měsíci červenci a srpnu 2022 bez
připomínek.
■■ RM jako zřizovatel souhlasí v návaznosti
na zákon č. 67/2022, o opatřeních v oblasti
školství v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným
invazí vojsk Ruské federace, s navýšením
nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole
Masarykova základní škola Tanvald,
Školní 416, příspěvková organizace dle
předloženého návrhu.
■■ RM:
a) schvaluje navýšení finančních prostředků na úhradu správy veřejných
pohřebišť Šumburk a Horní Tanvald pro
rok 2022 o 192.205,30 Kč včetně DPH;
b) ukládá odboru rozvoje a KV průběžně provádět prokazatelné kontroly plnění
smlouvy o správě veřejných pohřebišť uzavřené mezi firmou MaM Pohřební služba,
Protifašistických bojovníků 183, část Šumburk nad Desnou, Tanvald a městem Tanvald.
Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

•
Soutěže máme úspěšně za sebou, veškerá naše pozornost se tedy může upírat jedním směrem - příprava na akce školy.
Čeká nás Tanvaldské hudební jaro,
vystoupení v Klubu seniorů Tanvald, v Pečovatelském domě ve Velkých
Hamrech, třídní přehrávky, závěrečné koncerty, koncert sborů a řada dalších. Opět
chceme pozvat děti z mateřských školek
k nám do školy na akci „Pojďte děti, budeme
si hrát“. O aktuálních termínech se dozvíte
na webových stránkách školy, plakátech či
dalším čísle Zpravodaje.
Za Základní uměleckou školu Tanvald
Petra Jedličková Šimůnková

Tanvaldský zpravodaj
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Pár řádků ze Sportovky
Sportování
Na prvním stupni proběhly oblíbené házenkářské hodiny s trenéry
z Českého svazu házené,
fotbalové hodiny s trenéry FC Jablonec n. N. Premiéru měl první ročník soutěže o nejlepšího „Šplhavce“
na prvním stupni. Na druhém stupni se
uskutečnil gymnastický čtyřboj do celoroční soutěže o nejlepšího sportovce školy. Lezecká stěna je také oblíbenou disciplínou v hodinách TV. A na co jsme dlouho
čekali a dočkali se, jsou hodiny plavání
v tanvaldském gymnáziu. Děkujeme.

Velikonoce
V září jsme navázali přínosnou spolupráci s příchovickým knězem p. Smolkem.
Navštívil nás na sv. Martina, v době adventu, na Tři krále a pozvání přijal i na Velikonoce. Vždy to jsou zajímavé projektové
hodiny, kde se žáci dozví spoustu informací, připomenou si tradice, zazpívají s kytarou. Tradice se snažíme dodržovat ve škole i ve školní družině. Letos jsme pletli
pomlázky, malovali kraslice, seli osení,
kreslili, stříhali, lepili, tvořili, školu a družinu oblékli do jarního velikonočního šatu...

Březen – měsíc knihy
V měsíci knihy proběhlo hned několik
akcí. Recitační soutěž na I. stupni, nejlepší recitátoři postupují do regionálního kola
ve Vysokém n. J. V knihovně byla vyhlášena soutěž o nejhezčí básničku, v příštím
čísle se o ni s Vámi podělíme. I družina se
návštěvou knihovny ponořila do světa knih.

• Masaryčka v Divizně •
Matematika, robotika
Celá škola absolvovala mezinárodní soutěž Matematický klokan, a že někteří svým
bodovým hodnocením „poskočili“ opravdu
daleko. Z projektu MAP Tanvaldsko jsme
získali nové matematické stavebnice, které rádi využíváme ve výuce. Obdobně i stavebnice VEX, které našly využití v kroužku
robotiky.
Návštěvy mateřských školek a zápis
do prvních tříd
Budoucí prvňáčci z MŠ Radniční
a U Školky zavítali k nám do školy, aby
věděli, co všechno je ve škole čeká a na co
se můžou těšit. Navštívili své kamarády
ve vyšších třídách, zacvičili si v tělocvičně, vyrobili si krásné dárečky a spokojeni
odcházeli zpátky do školky. Další návštěva – Zápis do prvních tříd, už byla pro děti
trochu náročnější, jelikož měly ukázat, co
všechno umí. Neměly se však čeho obávat, zápisové odpoledne probíhalo v přátelském duchu, děti si zacvičily v tělocvičně a něco pěkného si vyrobily, zazpívaly,
zkrátka si to užily.

Dne 28. března 2022
se žáci devátého ročníku
zúčastnili výukového programu Hořká chuť čokolády v Divizně v Liberci.
Cílem tohoto programu bylo poznat souvislosti vlastního spotřebitelského chování a problémů dětí v rozvojových zemích.
Pomocí metod aktivního vyučování, spolupráce ve skupině, zážitkových aktivit a práce s textem se žáci dozvěděli, že
za lahodnou chutí může být i hořkost dětské práce, chudoby, nerovnost příležitostí či nedostatečná právní ochrana. Všichni
žáci se zapojili do všech aktivit a na konci
na ně čekala sladká odměna.

Hoj, vzhůru,
pestrý sokole

Velikonoční den otevřených dveří
Spousta dětí, rodičů a přátel školy využilo možnost navštívit naši školu, zapojit se do rozmanitých aktivit – sportování,
zpívání, mikroskopování, jazykové, počítačové, robotické aktivity, tvořivé dílničky.
Občerstvení nechybělo... Aktivně a příjemně strávené odpoledne, děkuji všem, kteří
se o to zasloužili.
Talentové zkoušky
Na další návštěvu zveme budoucí šesťáky. Na zájemce o třídy s rozšířenou výukou
tělesné výchovy čekají talentové zkoušky. Žáci, kteří se chystají do nesportovních
tříd, můžou nahlédnout do hodin, prohlédnout si odborné učebny a dozvědět se
další informace o škole.
Veškeré
informace
aktualizujeme
na www.zstanvald-sportovni.cz, na sociálních sítích školy. Případné dotazy zodpovíme telefonicky či e-mailem. Děkujeme
rodičům za spolupráci a přejeme pěkné
jarní dny.
Jana Tůmová
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•

Tělocvičná jednota Sokol Tanvald – Župa
Jizerská byla založena v roce 1990, když
se uskutečnila schůzka bývalých Sokolů. Zúčastnilo se dvacet pět bratrů a sester, a tak započala jednota Sokola Tanvald.
V Tanvaldském zpravodaji vyšla výzva pro
nábor nových členů. Do vznikající tělovýchovy v roce 1992 měla Sokolská jednota šedesát členů. Oddíl seniorek se
začal na svá cvičení scházet vždy v úterý od 18 hodin a to zůstalo po celou dobu.
S aktivním cvičením a různými akcemi
uběhlo třicet let.
Rádi vzpomínáme na Sokolské slety,
které byly vždy milým vyvrcholením. Užíváme si i společné soutěže v rámci seniorského klání připravené krajem.
Pro zachování tělesné radosti ze společného pohybu pár řádků a činnosti Sokola
– Tanvald
Alena Staňková
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Městská knihovna Tanvald opět ožívá
Po „covidové“ přestávce k nám zase
nachází cestu děti se svými pedagogy
z Tanvaldu a okolí.
S našimi nejmenšími z mateřských škol
Desná, Tanvald Šumburk a Polubný jsme
si prohlédli celou knihovnu. Povídali jsme
si o knížkách, které mají doma, i o tom, jak
se mají chovat ke knihám. Děti pomohly svým postřehem spravit popletenou
pohádku O perníkové chaloupce, kterou si pro ně připravil skřítek Knižníček.
Ve zbylém čase si sami vybíraly knihy dle
svých zájmů z dětského oddělení. Velký
úspěch měly knihy 3D s brýlemi a zvukové, ale pozadu nezůstaly ani knihy klasické, například s krtečkem nebo dinosaury. Děti pak ve školkách zkusí namalovat
našeho skřítka a my odměníme ty nejlepší
knihou. Všichni, kdo se zúčastní, dostanou
drobnost na památku. Výsledky zveřejníme v letním vydání zpravodaje.
Na besedu prodchnutou tajemnem
k nám přišli žáci čtvrté a páté třídy MZŠ
Tanvald. Vyprávěli jsme si a četli pověsti
z našeho kraje. Vypravili jsme se jejich prostřednictvím za zakletou pannou na Terezínku, hledali jsme poklad na Špičáku,

seznámili jsme se ochráncem našich hor
duchem Muhu a také jsme navštívili skřítka Sklenáříčka na Vyhlídce na Smržovce. Představy o bytostech z našeho kraje ztvární na papír a my pak vybereme
a odměníme nejlepší. I tyto práce se jmény vítězů budou zveřejněny v letním čísle
zpravodaje.
V dubnu jsme také potěšily i naše dospělé čtenáře nejen přívalem nových knih
a časopisů, ale i jarní výstavou, kterou se
u nás prezentovalo Středisko volného
času Tanvald a Dolmen z. ú. Liberec.
Celá knihovna byla prodchnuta jarem
a dětským smíchem.
Valentyna Scheibe

Pozvánka na třetí a čtvrtý koncert THJ
V pátek 27. května
od 19 hodin se uskuteční
v tanvaldském kině třetí koncert našeho festivalu. Až z daleké Itálie
k nám dorazí Klavírní duo
Schiavo-Marchegiani.
Vynikající klavíristé Marco Schiavo
a Sergio Marchegiani společně vystupují
po celém světě od roku 2006 a koncertují
v nejprestižnějších sálech a na festivalech
včetně Carnegie Hall v New Yorku. Znají je
i posluchači ve Vídni, Berlíně, Římě, Paříži, Curychu, Petrohradě i Brazilii, Tokiu,
Montrealu, Mexico City, Honkongu či Singapuru. Na svých turné nevynechali ani
Smetanovu a Dvořákovu síň v Praze. Naše
město může považovat za čest, že přinesou umělecký zážitek i Tanvalďanům.
Díky své oslnivé kariéře jsou pravidelnými hosty nejprestižnějších světových orchestrů. Pravidelně nahrávají pro
významné národní televizní a rozhlasové
stanice v Evropě, Asii i Americe.
A jak znějí kritiky na koncerty italských klavíristů? Přikládám jednu kritiku
za všechny:

„Klavírní duo Schiavo-Marchegiani předvedlo, jak vzrušující je společné muzicírování… Nabídlo dokonalý hudební večer… Dva
italští pianisté přenesli svým předvedením
Mozartovy hudby publikum do výšin… Jsou
to pianisté s úžasnou zvukovou kulturou…
Jejich koncert Schubertových děl byl skvělý
a mimořádně originální.“
Na našem koncertě zazní skladby
Mozarta, Schuberta a Brahmse.
V pátek 10. června nás čeká, troufám si
říct, nevšední zážitek. V kostele sv. Františka z Assisi, ponořeném do naprosté tmy a ticha, a proto je začátek koncertu stanoven na 21.30 hodin – nám v rámci
Noci kostelů Duo Kchun představí zajímavý projekt pod názvem „Božská komedie“.
Filozofie pěveckého Dua Kchun je opřená o druhý hexagram nejstarší čínské knihy I-t´ing – Knihy proměn. Slovo „kchun“
znamená Země a vyjadřuje přijetí.
Duo Kchun tvoří pánové Martin Prokeš
a Marek Šulc. Přestože první je tenorem
a druhý barytonem, jejich barvy hlasu se
tak vzácně snoubí, že se někdy zdá, jako by
se ve zpěvu ani nestřídali a zpíval jeden.
Vytvořili projekt „Purgatio“ (Očištění),
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Květen v knihovně
Operace Anthropoid – knižní výstava
z našeho fondu k výročí 80 let od parašutistického výsadku vojáků československé
exilové armády, jehož cílem byla likvidace zastupujícího říšského protektora a šéfa
RSHA Reinharda Heydricha.
Knížka pro prvňáčka pokračuje. Na druhou hodinku, tentokráte pohádkovou, se
vydají letošní prvňáčci v rámci projektu
Skip Knížka pro prvňáčka.
Staň se knihovníkem – besedy o práci
knihovníka navštíví žáci čtvrté a páté třídy
z MZŠ Zásada.

•
který spojuje zpěv, mluvené slovo a vizuální zážitek. Volně se inspirovali Danteho Božskou komedií. Purgatio je sledem
pečlivě uspořádaných skladeb gregoriánského chorálu a renesanční polyfonie,
prokládaných slovem průvodce. Tím bude
Vladimír Javorský, byť jen ze záznamu,
přesto se jeho hlas bude působivě rozléhat po prostoru kostela. Z jeho úst uslyšíme texty sv. Františka z Assisi a Danteho
a výběr ze Žalmů a ze Zjevení sv. Jana.
Purgatio pozoruhodně pracuje s prostorem, a to hned v několika rozměrech současně: živými obrazy, které se
postupně vytvářejí a neustále proměňují
v oblasti kněžiště, hlasem průvodce, který se k posluchačům snáší shůry, a také
v hudební složce. Zpěváci nejprve kostelem přicházejí, zpívají z jeho přední části, ale občas se přesouvají i do jiných částí chrámu, čímž jejich hlasy vytvářejí nový,
velmi zajímavý efekt.
Projekt je obohacen o videoart reflektující témata jednotlivých částí hudebního
přediva z dílny akademického malíře Atily
Vöröse a VJ Rudolfa Živce.
-live
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Modernizace tanvaldského kina
Jas Járy Cimrmana
Natáčení na kinofilm a následná projekce z pásu byla technika, která kinematografii donedávna dominovala. Po dekády
se snímky promítaly z převážně pětatřiceti milimetrových kopií putujíc od kina
ke kinu. V promítací kabině byly umístěné dvě promítačky, z nichž se film pouštěl.
Každých patnáct až osmnáct minut bleskla v pravém horním rohu značka upozorňující na konec pásu. V tu chvíli se projektory vyměnily a osoba obsluhující stroje
rychle navinula předešlý kotouč a chystala nový. Promítač tak mohl razantně
ovlivnit výsledný dojem z projekce. Každé
promítání bylo svým způsobem originál.
Po jeho ukončení se film namotal zpět,
zabalil a poslal do dalšího kina. Tam se
odehrával stejný proces a dílo putovalo až
do svého zničení, či do vypršení monopolu snímku. Zhruba před dvaceti lety nastal
radikální zlom, který měl a stále má dopad
na celý filmový průmysl. Digitalizace znamená převedení natáčení, distribuování
i projekci filmu v digitální, technologicky
pokročilejší podobě. Dílo zhruba o velikosti 80 GB nabízí distributor na přenosném hard disku či serveru a jeho obsah
promítač pustí pomocí unikátního hesla.
Dnes tak probíhají po celém světě stovky
projekcí téhož filmu současně a od sebe se
téměř neliší. Na přelomu milénia se diskuze o digitalizování filmu stávala čím dál
tím větší skutečností a od roku 2009 začala probíhat po celé Evropě, včetně České
republiky. Digitalizace postihla nejen způsob natáčení, ale také následnou distribuci filmu. Dopad měla i na konkrétní kina,
která se musela přeorientovat na jiný
způsob projekce. A jelikož to bylo finančně náročné, spousta kin zanikla. Prvními
digitálními vlaštovkami byly vícesálové
multiplexy. Z konkurenčního hlediska je
pak musely následovat i jednosálová klasická kina, pro něž se digitalizace stala
velkou investicí.
V kontextu digitalizace pak můžeme
zmínit i proměnu dramaturgie kin, která

Kulturní pořady
• v Kině Jas v květnu

se musela podřídit častému diktátu distribučních společností. Na jednu stranu
se v souvislosti s digitalizací dá vyjmenovat několik zásadních negativních proměn. Z druhého úhlu pohledu se ovšem
digitalizace zasadila o rozšíření programové nabídky kin, o zlepšení zvuku
a obrazu na plátně nebo o mnohem pohodlnější zasílání filmů.
Dne 17. února 2009 v městském kině
v Tanvaldě prezentovala firma AV Media
a.s. filmem Cesta na Měsíc nejmodernější projekci v digitální kvalitě 3D dle
současných hollywoodských standardů
DCI. Cílem bylo představit širšímu vedení města a zájemcům z řad veřejnosti a návštěvníků kina možnost investice,
kterou by se tanvaldské městské kino Jas
zařadilo k nejmodernějším kinosálům
v naší zemi.
„V Tanvaldě máte kino, které patří svým
provedením mezi nejlepší jednosálová kina
v republice. Vstupní investice do digitálního kina, ve Vašem případě zejména pořízení projektoru a jeho příslušenství je sice
vyšší, ale úroveň D-Cinema dle standardu DCI Vám zajistí kvalitnější promítání
ve vyšším rozlišení než Full HD. Přístupné
jsou během několika dní nejen hollywoodské premiéry, ale například i sportovní přenosy nebo přenosy z Metropolitní opery
v New Yorku“, uvedl tehdy Milan Nygrýn
z AV Media, a.s. s tím, že tanvaldské kino
by tak mohlo přilákat více diváků a nabídnout jim širší program a další využití.
Dospělí i malí diváci se v průběhu projekce filmu Cesta na Měsíc přesvědčili
na vlastní oči, jak vypadá uvedená technologie v podmínkách městského kina
v Tanvaldě.
V letošním roce dojde k výměně projektoru na 4K DCI laserový projektor Barco,
který dokáže zprostředkovat lepší kvalitu obrazu. Tato investice bude město Tanvald stát cca 2,3mil korun. Dodavatel bude
firma Ticketware, s.r.o.
MDDr. Šebestová, místostarostka města

Dění v RC Maják Tanvald
Programová nabídka:
www.centrumajak.cz
Facebook:
Rodinné centrum
Maják, Tanvald
Ve čtvrtek 5. května od 16 hodin Klub
Senior Tanvald II – Výšina vás zve do prostor Rodinného centra Maják. Hudební vystoupení si pro nás připravily děti
ze Základní umělecké školy v Tanvaldě.
K pohodovému posezení nebude chybět
káva, čaj i něco sladkého.
V sobotu 7. května od 14 hodin proběhne tradiční jarní akce Den pro ženy. Sobotní odpoledne bude v Majáku patřit jen

•

13. 5. pátek 19 hodin
Crossover Quintet
2. koncert v rámci 66. ročníku
Tanvaldského hudebního jara 2022.
Žánrové propojení komorní klasické
a jazzové hudby.
Vstupné: 150, 100 Kč
19. 5. čtvrtek 17.30 hodin
Koncert ZUŠ Tanvald
Vstupné dobrovolné.
27. 5. PÁ 19 hod Duo Schiavo –
Marchegiani (Itálie)
3. koncert v rámci 66. ročníku
Tanvaldského hudebního jara 2022.
Koncert pro čtyřruční klavír. Hrají Marco
Schiavo a Sergio Marchegiani z Itálie.
Na programu skladby Mozarta, Schuberta
a Brahmse.
Vstupné: 150, 100 Kč
30. 5. pondělí 16 hodin
Akademie Střediska volného času
v Tanvaldě
Vstupné dobrovolné.
Připravujeme na červen 2022:
11. 6. sobota 19 hodin
Švestka
Představení Žižkovského Divadla Járy
Cimrmana.

•

ženám a péči o ně. Můžete využít služeb
manikérky, pedikérky, kosmetičky, vizážistky a masérky a to v jeden den a na jednom místě. Maminky, nechte děti tatínkům a přijďte si odpočinout, zasmát se
a nabrat nové síly.
Sledujte náš facebook a e-mail, kde se
dozvíte další informace včetně nabídky
služeb a ceníku. Na jednotlivé procedury
je možné se objednat telefonicky na čísle
734 455 546 – Jana Bukáčková.
V úterý 10. května v 15 hodin se bude
na zahradě Majáku grilovat. Vezměte
s sebou děti, tatínky i prarodiče. Oslavme
tak společně Mezinárodní den rodiny příjemnou akcí. Moc se na vás těšíme.
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V úterý 17. května v 16.30 hodin bude
probíhat beseda s PhDr. Janem Melšou
(plk.v.v) O nebezpečí číhající na internetu
a sociálních sítích. Své místo si rezervujte
na tel.: 774 825 085
V úterý 24. května v 16 hodin v rámci Festivalu rodiny vyrazíme od RC Maják
na Květinovou stopovanou. Trasa je krátká a přizpůsobená i pro nejmladší účastníky, kočárky a odrážedla. Podaří se nám
najít poklad i letos?
Již nyní můžeme předeslat, že Cesta lesem pohádek se letos bude konat
v neděli 5. června s průběžným startem
mezi 9. až 11. hodinou z Autokempu.

květen 2022
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Dění ve Středisku volného času Tanvald

Ohlédnutí za dubnovými akcemi
Úklid přírody, velikonoční prodejní výstava, keramické dílny pro školáky a předškoláky, programy pro rodiny
z Ukrajiny. A také dvě nové venkovní stezky. Tím žilo v dubnu, kromě své obvyklé
činnosti, Středisko volného času Tanvald.

Velké poděkování patří hrstce dobrovolníků z našeho turistického kroužku,
kteří se nezalekli „větru, deště“ a vydali se s námi v rámci akce Ukliďme Česko vyčistit stezku podél Kamenice. Úlovky, které se nám vešly do osmi pytlů, byly
vskutku rozmanité. Od nejrůznějších
bot přes hadici od vysavače až po školní
aktovku. Došli jsme do tanvaldského kempu, kde jsme původně chtěli opékat buřty,
ale vzhledem k počasí jsme raději všichni
vyrazili domů, do tepla.
Tanvaldská knihovna se zase stala dějištěm již tradiční Jarní prodejní výstavy.
Děkujeme knihovně i všem, kteří si přišli
vybrat něco z našich skleněných, keramických, šitých a letos nově i drátěných dekorací. Pokud jste se na výstavku nedostali,
nezoufejte, některé výrobky budou k mání
ve foyer tanvaldského kina v rámci naší

Akademie, která se uskuteční 30. května 2022 (podrobnosti níže).
Svátků jara se týkala také venkovní
samoobslužná stezka od Penzionu Bobovka do sedla Špičáku. Rozšířit si obzory ohledně velikonočních křesťanských
i pohanských tradic mohl každý, kdo se
vydal novou stezkou podél bobové dráhy
od 11. dubna. Stezku lemovaly obrázky dětí
z našich výtvarných kroužků. V cíli čekal
na návštěvníky stezky velikonočně vyzdobený přístřešek, který lákal k jarnímu pikniku.
Dnu Země je věnovaná druhá venkovní
stezka, kterou stále najdete v šumburském
parku. Přináší poetický příběh malého
semenáčku jinanu, který hledá, ke komu
patří. Stezka „Kdo roste v parku“ je vytvořena podle stejnojmenné knihy ukrajinských autorek K. Michalicyny a O. Buly.
Určena je především pro předškoláky
a mladší školáky, na něž jsou cíleny úkoly u jednotlivých zastavení, ale zajímavosti
o nejčastějších parkových listnáčích zaujmou i „dospěláky“. Stezka je vhodná také
pro kolektivy školek a škol. Více informací
najdete na našem webu www.svctanvald.
cz nebo FB profilu Středisko volného času
Tanvald.
A ještě jednu stezku máme stále k dispozici – náš „česko ukrajinský slovníček“
na plotě našeho hřiště, který se snažíme
doplňovat s ukrajinskými dětmi v rámci
programů pro rodiny zasažené válkou. Jak
se situace v této oblasti vyvíjí, přizpůsobuje se i naše nabídka. V minulém čísle jsme
psali o pátečním klubu pro ukrajinské děti,
což už neplatí. Nyní máme pro tyto rodiny
vyhrazeno pondělní a středeční dopoledne, kam v rámci možností dochází paní
Zhvachkova, ukrajinská maminka dlouhodobě žijící v Tanvaldě, která nám pomáhá s tlumočením a především je podporou ukrajinským maminkám. Moc si této
pomoci vážíme! Školní děti pak mohou
od pondělí do čtvrtka navštěvovat i klasický odpolední Klub volného času, kde si
hrají a tvoří společně s českými školáky.
V Galerii na plotě je stále k vidění výstava „Děti dětem“ věnovaná Ukrajině. Děkujeme školákům z Kořenova a Desné
i všem ostatním klukům a holkám, kteří už se do ní zapojily. Obrázky průběžně
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•
vyměňujeme, což jste si možná všimli.:)
Vytvořit žlutomodrý obrázek pro Ukrajinu
a připojit se k výstavě je možné i v květnu.
Co se chystá na květen
Začátek měsíce bude patřit všem, kteří rádi tvoří z keramické hlíny. Připravujeme totiž další Jarní keramickou dílnu pro
dospělé (rodiče s dětmi). V pondělí 2. května 2022 od 16 hodin se bude modelovat,
9. května 2022 glazovat. Dílny se odehrají
pod vedením Dany Humlové.
V pátek 20. května 2022 odjedou na soustředění děti z rybářského kroužku.
V Hrádku nad Nisou stráví celý víkend.
Ve středu 25. května spolupořádáme
krajské kolo Ještědské hlídky – terénního běžeckého závodu družstev doplněného o branné disciplíny, jako je střelba ze
vzduchovky, zdravověda, hod granátem,
lanolezení… Závod se uskuteční v areálu
Tanvaldské kotliny.
Na samotný závěr května – pondělí
30. května 2022, po dvou covidových letech
opět chystáme Akademii SVČ. Odehraje se v tanvaldském kině od 16.30 hodin.
Svou celoroční práci na ni představí děti
z tanečních kroužků pod vedením Veroniky Bělonohé. Svou chvilku na podiu ale
zažijí i holky a kluci z kreativních kroužků.
Na programu totiž bude také módní přehlídka, při které předvedou své originální modely nejen malé švadlenky a módní
návrhářky, ale i děti z výtvarných kroužků.
Ve foyer kina bude zároveň k vidění výstava jejich prací a fotokoláží z dění některých sportovních kroužků. Tato výstava je
přístupná už od 22. dubna 2022. Neváhejte a přijďte se podívat, co všechno se děti
za tento školní rok dokázaly naučit a vytvořit. Vstupné bude dobrovolné a bude použito na činnost kroužků. Srdečně zveme!
A ještě nastíníme akci, kterou chystáme
na první červnový den. Pro děti z mateřských škol připravujeme Den dětí s večerníčkem – venkovní akci v šumburském
parku. Podrobnosti budou včas zveřejněny na našem webu www.svctanvald.cz
a Facebook profilu, stejně jako informace
o všech ostatních akcích.
Přejeme krásné jarní dny a těšíme se
na společná setkání při akcích.
Za SVČ Alena Bartovská
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Tanvaldský pivovar
První zmínka o místě, kde později vyroste
tanvaldský pivovar, je z roku 1740, kdy dědici
po Christofu Fischerovi prodali dům č. p. 37
i s pozemkem Christianu Fischerovi za padesát osm zlatých. Vdova po Christianu Fischerovi prodává v roce 1764 domek včetně pole
Ignatzi Fischerovi za osmdesát pět zlatých.
V této rodině je dům s pozemkem někdy
do roku cca 1820. Proti domu č. p. 37 na opačné straně komunikace v ulici Údolí Kamenice dodnes stojí kamenný mostek přes
řeku Kamenici. Při pohledu na mostek stojí po pravé straně vedle něho dvě vzrostlé
tůje. Ještě v roce 1960 u nich stával kamenný pomníček s litinovým křížem tělem Krista. V Okresním archivu v Jablonci nad Nisou
je uložený soupis drobných památek a zde
je uvedeno, že majitelem pomníčku je právě
Ignátz Fischer. Důvod, proč nechal pomníček postavit, zda jako připomínku nějaké
nešťastné události, nebo naopak jako poděkování bohu za šťastný konec nějaké události, tam uveden není a asi už se nezjistí. Dnes
už zde neuvidíte ani samotný pomníček.
V šedesátých letech ho někdo zničil a potom
byl odstraněn. A teď už zpět k domu č. p. 37.
Dalším majitelem je Josef Pochmann. Dne
8. listopadu 1864 jeho žena (pravděpodobně
již vdova) prodává dům rodině sedláka Grubera. Přesněji se uvádí, že dům již i s hostincem koupila Helena Gruberová za šest tisíc
zlatých. Sedlák Josef Gruber si zajistil právo vařit pivo a technologii na vaření piva.
Dodnes se dochovala stavební dokumentace
z roku 1869 přestavby domu č. p. 37 a výstavby dvou sousedních objektů sladovny dnes
č. p. 209 a varny č. p. 435, podle kterých se
pivovar stavěl. Prostřední dům č. p. 37 měl
v přízemí hostinec a v patře hostinské pokoje. Tento objekt byl se sousední varnou propojen mostkem v patře objektu. Josef Gruber byl i prvním sládkem. V roce 1892 koupil
pivovar Wilhelm Greif z Prahy za padesát
tisíc zlatých.
Zřejmě se mu moc nedařilo, protože se uvádí, že 16. kvetna 1893 pivovar získal v dražbě Jidřich Kobrč za padesát pět
tisíc zlatých. Postupně pivovar rozšiřoval.
Mimo jiné si nechal postavit letní sídlo (Malý
domek) na stráni za pivovarem. Pivovarské
sklepy vystavěné v době výstavby samotného pivovaru se tesaly do skály. Mimochodem
dochovaly se do dnešních dnů. Pivovar byl
známý jako „Pivovar se sklepy ve skále“. To je
doloženo na hlavičkových firemních listech
a obálkách uložených v archivu. Ty datované do doby Rakouska Uherska jsou psány
německy a ty z první republiky již česky. Jindřich Kobrč byl Čech. Stejně tak i dvě studny
zásobující vodou varnu pivovaru byly vytesané do skály. Jedna ve sklepení domu č. p. 37 je
11,5 m hluboká. Druhá je ve stráni na bývalé
zahradě pivovaru. Studna samotná má 3 m
v průměru a je 13,5 m hluboká. Voda do ní se
sbírá pomocí dvou šachet ve svahu, do kterých voda prolíná skrz horninu a následně je svedena další šachtou do zásobníku,
odkud byla potrubím odváděna do prostoru varny. Dochovaly se i dvě účetní knihy

•

Poválečná fotografie kdy objekt už sloužil jako internát.
Nad vchodem do levého objektu je oblouk, který připomíná
místo původního mostku mezi hostincem a varnou.

Podoba tanvaldského pivovaru v době jeho největší slávy.

Poslední majitel pivovaru Jindřich Kobrč s dcerou Karolínou

z doby provozu majitelem Jindřichem Kobrčem. Z těch vyplývá, že pivo stáčené do sudů
i lahví se povozy rozváželo na území jedním
směrem až do Rochlic u Liberce a na opačnou stranu až do Vysokého nad Jizerou.
V letech 1911 a 1912 byla roční výroba piva
12 000 hl. piva. Díky potomkům rodiny Kobrčů jsem měl možnost nahlédnout do rodinné korespondence rodiny Jindřicha Kobrče,
přesněji do dopisu jeho manželky z 20. února 1919, kde popisuje stěhování do nově koupené vily v sousední Desné č. p. 318. Dnes
v této vile sídlí městský úřad města Desná.
Sládci v pivovaru byli Karel Svoboda v letech
1894–1914, Bedřich Wohlgenuth v letech
1914–1924 a František Jedlitschka od roku
1924 do 1925). Následky první světové války se
projevily i v odbytu piva z hornotanvaldského
pivovaru, ten postupně klesl až na 7 500 hl.
V té době začal být provoz pivovaru prodělečný a v roce 1925 pivovar s vařením piva končí. V únoru 1926 prodává Jindřich Kobrč svůj
pivovar vratislavickému pivovaru. Ten, aby
snížil vliv konkurence a zvýšil vlastní odbyt,
okamžitě ruší vaření piva v Tanvaldě. Obratem objekty prodává továrníku Priebschovi,
v té době již majiteli čtyř textilních továren
v blízkém okolí. Ve smlouvě si vratislavický
pivovar jako podmínku prodeje vymíní, že
sklepy bývalého pivovaru zůstanou v majetku pivovaru. Rekonstrukce objektů může
být provedena pouze od úrovně terénu výše.
Mělo to svoji logiku. V době prodeje ještě
nefungovala průmyslově vyráběná chladící zařízení a ve sklepech se ukládal led pro
chlazení piva. Sklepy ve skále pro toto měly
ideální podmínky. To byl také důvod, proč se
pivovarské sklepy zachovaly do současnosti. Priebsch zadává šumburskému staviteli
Randákovi přestavbu areálu pro potřeby textilní výroby. Během rekonstrukce byl zbourán domek stavěný jako letní sídlo na svahu
za pivovarem. Zbylé objekty byly přestavěny
k nepoznání od těch původních. Po dokončení do těchto prostor stěhuje část své textilní výroby a zde funguje až do vypuknutí

druhé světové války. Po válce se sem již výroba nevrátila. Objekty sloužily jako ubytovna
a jídelna pro zaměstnance až do ukončení
provozu podniku Seba. V padesátých letech
dvacátého století byly po akci STB nazvané „akce K“ zrušeny kláštery v Československé republice a řeholníci a řádové sestry byli
posíláni do továren. V objetu bývalého pivovaru byly ubytovány řádové sestry z klášterů v Aši a z Bratislavy nasazené do zdejších
textilních továren až do roku 1958, kdy mohly
odejít.
Ještě pár slov závěrem. Do areálu pivovaru nepatřily jen tři objekty u silnice. Patřila
sem velká zahrada za dvorem včetně letního sídla majitele a také prostory na opačné
straně silnice proti hlavním objektům. Celý
prostor u řeky, kde dnes stojí autobusová zastávka. Zde bývala bednárna, sklad
uhlí a váha. A dále celý prostor, kde mají
dnes základnu hornotanvaldští hasiči. Zde
býval hospodářský objekt se stájemi (ten již
nestojí), kůlny na vozy a smolárna v prostorách, kde jsou dnes garáže. Jeden pamětník
z Desné mi vyprávěl, že jeho tatínek pracoval pro Jindřicha Kobrče jako vozka. V neděli nechával zapřahat p. Kobrč vůz a se ženou
jezdili za kulturou do kina v Liberci. Jindřich
Kobrč přežil svůj pivovar o pouhé čtyři roky.
V tanvaldské kronice je uvedeno, že v roce
1930 byl stižen mrtvicí a na její následky skonal. Měl jednu dceru. Ta se vdala za lékaře
MUDr. Alfréda Kantora, který pracoval v tanvaldské nemocnici. Později v roce 1924 zde
byl i primářem. V roce 1932 se s rodinou stěhuje do Jablonce nad Nisou, kde si nechává
postavit funkcionalistickou vilu (dnes u světelné křižovatky vedle přehrady). Byl německé národnosti, a proto ho po skončení druhé
světové války zařadili do odsunu i s rodinou.
V současnosti v Německu žijí jejich děti.
Dnes by málokdo, kdo prochází Horním
Tanvaldem okolo objektů bývalého internátu podniku Seba, věřil tomu, že se zde vařilo
pivo a rozváželo se do širokého okolí.
Miroslav Dušek
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• A jedééém!

Tanvaldský pavouk
V neděli 20. března patřila tanvaldská sportovní hala boulderovým lezcům
a lezkyním. Na lezecké stěně se odehrálo
jarní kolo závodu v lezení na boulderu pro
děti – Tanvaldský pavouk.
Téměř třicítka chlapců a dívek byla podle
věku rozdělena do osmi kategorií a měla
za úkol vylézt v časovém limitu co nejvíce

Výsledky:
Kategorie 2014 a mladší dívky
1. místo Zuzka Pechoutová
2. místo Anetka Vršovská
3. místo Nina Poláková
Kategorie 2014 a mladší chlapci
1. místo Radim Vyhnal
2. místo Láďa Žíla
3. místo Štěpán Darebný
Kategorie 2013/12 dívky
1. místo Martina Benešová
2. místo Berenika Bažantová
3. místo Sára Burjánková
Kategorie 2013/12 chlapci
1. místo Ondra Vyhnal
2. místo Tomáš Kubíček
Kategorie 2011/10 dívky
1. místo Majda Harcubová
2. místo Natka Přiklopilová
3. místo Beáta Melichová
Kategorie 2011/10 chlapci
1. místo Kuba Jirák
2. místo Honza Kubín
3. místo Olík Viktora
Kategorie 2009/08
1. místo Prokop Verner
2. místo Štěpán Preisler
3. místo Kryštof Melich

•

ze šesti soutěžních boulderů. Na každém z nich rozhodčí hodnotili dosažení tzv. Zóny nebo ještě lépe konečného,
tzv. TOPového chytu. Tentokrát byly cesty obtížnější než ty v loňském podzimním
kole. Plného počtu topů dosáhla jen úzká
elita a o pořadí tak často rozhodoval nejen
počet dosažených zón, ale i počet pokusů.

Další bajkové vyžití v přímé blízkosti kempu nabízí nově postavený asfaltový pumptrack Tanvald, který umožňuje
zábavné trávení volného času široké veřejnosti, hlavně zdokonalování techniky jízdy na kole dětem i dospělým. Pumptrack
je určený pro bajkery, koloběžkáře, longboardisty a in-linery.

Díky všem závodníkům za excelentní výkony a firmě Singingrock za parádní
ceny pro všechny závodníky. Za pořádání
celé akce díky SVČ Tanvald, ZŠ Sportovní Tanvald, TJ Tanvald a městu Tanvald.
Největší poděkování však patří Honzovi Kunovi, který vymyslel a namontoval
boulderové cesty pro tento závod, vede
kroužek lezení při SVČ, na který se děti
nesmírně těší. Více takových nadšenců.
Jana Tůmová

Obsahuje dvě dráhy jednu menší cca
60 m a druhou delší cca 210 m. Asfaltový
povrch zaručuje méně náročnou údržbu
a uživatelnost skoro za každého počasí.
Kapacita je až dvacet pět uživatelů najednou.
Co je to vlastně pumptrack? Je to nový
typ zábavného sportoviště pro širokou
veřejnost. Přesně tvarované vlny a klopené zatáčky umožňují při správných pohybech těla jízdu na kole bez šlapání. Při
tvorbě návrhu sportoviště klademe důraz
na bezpečnost, a pumptrack je tak vhodný
pro každého bez rozdílu věku, nebo zkušeností. Už při první jízdě většina začátečníků zjistí, jak pumptrack funguje a že se
jedná o velice zábavnou sportovní aktivitu.
Jak vše funguje, se můžete na vlastní oči
přesvědčit 21. května 2022, kdy bude provoz tanvaldského Pumptracku slavnostně
zahájen.
-red-

Z Muchovmana
se rodí Muhuman

•

Po dvouleté pauze zveme všechny sportovní nadšence na adrenalinový
závod Muhuman, který se koná 14. května 2022. Pokud někdo v názvu Muhuman spatřuje jakýsi náznak slovíčka
Muchovman, tak není daleko od pravdy.
Stejný tým organizátorů se přesídlil z hospody Ve Vrších do prostoru Tanvaldského kempu. Muchovman – dnes již Muhuman přechází do své nové „životní etapy“.
Disciplíny zůstávají víceméně obdobné. Běžec, cyklista a lezec, nebo-li nosič,
který musí vystoupat se zátěží zprudka
na vrchol Špičáku. Podrobné propozice
visí na webu muchovman.net. Věříme, že
historicky zažitý Muchovman s nezapomenutelnými zážitky v našich sportovních
srdcích zůstane a nahradí ho Muhuman,
který teprve přinese řadu zážitků a parádních výkonů. Těšíme se na Vaši účast.
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Cyklus festivalů pořádaných ve spolupráci s Českou kulturou, z.s. pod záštitou Ministerstva kultury České republiky

TANVALDSKÉ HUDEBNÍ JARO 2022
66. ročník mezinárodního hudebního festivalu

8. dubna
13.
května2016
2022od
od19.00
19.00 hod.
hod.
KinoKino
Jas Járy
Cimrmana,
Tanvald
Jas Járy
Cimrmana

HUDEBNÍ
PŘEDJAŘÍ
CROSSOVER QUINTET
POCTA KARLU RŮŽIČKOVI (1940 - 2016)

koncert absolventů a pedagogů, komorního sboru Harmonia

Marek Novotný - klavír / Josefína Čermáková - zpěv / Judita Škodová - violoncello / Tomáš Bačovský – housle
a tanečního
oboru ZUŠ Tanvald
Max Makagonov - kontrabas
Kč a jazzové hudby)
(žánrové propojeníVstupné:
komorní100
klasické
Vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Tanvald v rámci každého koncertu. Vstupné: 150 Kč, děti a senioři se Senior pasem 100 Kč, žáci ZUŠ zdarma.

Generální partner

Cyklus festivalů pořádaných ve spolupráci s Českou kulturou, z.s. pod záštitou Ministerstva kultury České republiky

TANVALDSKÉ HUDEBNÍ JARO 2022
Cyklus festivalů pořádaných ve spolupráci s Českou kulturou, z.s. pod záštitou Ministerstva kultury České republiky

TANVALDSKÉ
HUDEBNÍ
JARO
2022
8. dubna
27.
května2016
2022od
od19.00
19.00 hod.
hod.
66. ročník mezinárodního hudebního festivalu
66. ročník mezinárodního hudebního festivalu

KinoKino
Jas Járy
Cimrmana,
Tanvald
Jas Járy
Cimrmana
8. dubna
2016
od
hod.
27.
května
2022
od19.00
19.00
hod.

HUDEBNÍ
PŘEDJAŘÍ
DUO SCHIAVO-MARCHEGIANI (ITÁLIE)
Jas Járy
Cimrmana,
Tanvald
Kino
Jas
Járy
Cimrmana
POCTAKino
ILJOVI
HURNÍKOVI
(1922 - 2013)

HUDEBNÍ
PŘEDJAŘÍ
DUO SCHIAVO-MARCHEGIANI (ITÁLIE)
POCTA ILJOVI HURNÍKOVI (1922 - 2013)

koncert absolventů
a pedagogů, komorního sboru Harmonia
Marco Schiavo / Sergio Marchegiani - čtyřruční klavír
a tanečního
oboru
ZUŠ
Tanvald
koncert absolventů
a pedagogů,
komorního
sboru Harmonia
(Mozart,
Schubert,
Brahms)
Marco Schiavo / Sergio Marchegiani - čtyřruční klavír
Vstupné:
100ZUŠ
Kč Tanvald
a tanečního
oboru
(Mozart,
Schubert,
Brahms)
Vstupné: 100 Kč

Vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Tanvald v rámci každého koncertu. Vstupné: 150 Kč, děti a senioři se Senior pasem 100 Kč, žáci ZUŠ zdarma.
Vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Tanvald v rámci každého koncertu. Vstupné: 150 Kč, děti a senioři se Senior pasem 100 Kč, žáci ZUŠ zdarma.

Generální partner
Generální partner
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Kino Jas Járy Cimrmana

květen 2022

pá + so
6. a 7. 5.

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

110, 130 Kč
přístupný
100 min.

pátek
6. 5.

19.00

Poslední závod Nový český výpravný historický film. Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo ale ví, jak se
opravdu odehrál. V hlavních rolích se představí Kryštof Hádek, Marek Adamczyk, Judit Bardos a Oldřich Kaiser.

120 Kč
od 12 let
100 min.

sobota
7. 5.

19.00

Vyšehrad Fylm Nová česká komedie. Filmová verze onlinového seriálu Vyšehrad. Příšel. Viděl. Vojel. V hlavních rolích Jakub 130 Kč
nepřístupný
Štáfek, Jakub Prachař a Ondřej Pavelka.
105 min.

pátek
13. 5.

19.00

Crossover Quintet 2. koncert v rámci 66. ročníku Tanvaldského hudebního jara 2022. Žánrové propojení komorní klasické
a jazzové hudby.

150, 100 Kč

sobota
14. 5.

17.00

Ušák Chicky a Zlokřeček Belgicko-francouzká animovaná rodinná komedie. Veselý příběh ušáka Chickyho a jeho
kamarádů. Dobrodružství začíná. České znění.

120 Kč
přístupný
95 min.

sobota
14. 5.

19.00

Láska hory přenáší Nová česko-slovenská komedie. Bláznivý příběh nevěsty Alex, nezvěstného ženicha a jejich kamarádů.
V hlavních rolích Anna Fialová, Lenka Krobotová, Marek Lambora a Csongor Kassai.

120 Kč
od 12 let
90 min.

pátek
20. 5.

18.00

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství Americký akční komiksový film Studia Marvel. Napínavý příběh Doctora
Strangea a jeho spojenců v paralelních světech. V hlavní roli Benedict Cumberbatch. České znění.

130 Kč
od 12 let
127 min.

sobota
21. 5.

17.00

Ušák Chicky a Zlokřeček Belgicko-francouzká animovaná rodinná komedie. Veselý příběh ušáka Chickyho a jeho
kamarádů. Dobrodružství začíná. České znění.

120 Kč
přístupný
95 min

sobota
21. 5.

19.00

Ženy a život Nová česká romantická komedie od tvůrců filmů Sezn@mka a Chlap na střídačku. Filmová komedie
o začátcích, koncích a šancích. V hlavních rolích Jiří Lábus, Veronika Freimanová, Eva Burešová a Jakub Kohák.

130 Kč
přístupný
95 min

středa
25. 5.

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

pátek
27. 5.

19.00

Duo Schiavo – Marchegiani (Itálie) 3. koncert v rámci 66. ročníku Tanvaldského hudebního jara 2022. Koncert pro
čtyřruční klavír. Hrají Marco Schiavo a Sergio Marchegiani z Itálie. Na programu skladby Mozarta, Schuberta a Brahmse.

150, 100 Kč

Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.eu nebo www.disdata.cz
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Tanvaldské
prodejní trhy
V pondělí 9.
května proběhnou
pravidelné prodejní
trhy na centrálním
parkovišti.
Tanvaldský zpravodaj
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