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Parkovací kotouče 2

V pondělí 9. září 2019 proběh-
nou pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti 
radnice se uskuteční ve 

středu 11. září 2019 od 16 hod. 
jednání zastupitelů města.

Začátkem září bude zahájena 
výstavba vodovodu a kanalizace 
ve Vítězné ulici. V tomto úseku 
dojde k dopravnímu omezení. 

Více na www.tanvald.cz

Zájezd
do Wittichenau

Tanvaldské slavnosti opět 
v areálu Autokempu

Ilustrační foto

V úterý dne 17. září 2019 pořádá 
město  Tanvald  tradiční  zájezd 
pro  seniory  z  Tanvaldu  do 
partnerského města Wittichenau. 
Odjezd  autobusu  z  Tanvaldu  v 
07.  00  hod.  z  parkoviště  Tanvald 
střed.  V  dopoledních  hodinách 
obvyklý program ve Wittichenau, 
oběd  v  Nové  Vsi  Klášterní, 
odpoledne  plavba  výletní  lodí 
po  Senftenberském  jezeře. 
Předprodej  zájezdu  v  městském 
infocentru  od  2.  září  2019, 
účastnický  poplatek  300  Kč  za 
osobu. Předpokládaný návrat do 
Tanvaldu v cca 20.00 hodin.

-red-

       Město Tanvald letos pořádá 
již 26. ročník Tanvaldských slavností 
a letos se máte opravdu na co těšit. 
Slavnosti budou opět v příjemném 
prostředí areálu Autokempu 
Tanvaldská kotlina. Samozřejmě, 
že nebude chybět řemeslný jarmark 
s místními výrobci a prodejci, country, 
taneční hudba a rock, kulturní program 
na venkovní scéně a také občerstvení. 
Nezapomněli jsme ani na děti, pro 
které jsou připravené výtvarné dílny a 
soutěže.
Na sobotu jsou připraveny jízdy 
výletním vyhlídkovým vláčkem, který 
vás pohodlně vyveze od autoškoly 
Štejnar za viaduktem, dále stanice 
u Sportovni haly, sídliště U Můstku, 
autokemp. Zpět pojede vláček dolů 
okolo nemocnice. Jízdné 10 Kč za 
osobu. Intervaly jízd cca 40 minut.

Školní restaurace SCOLAREST na Výšině 
připravila 7.9. Den otevřených dveří 
(11,30 – 14 hod.)

 A zde je skvělá nabídka programu, 
který bude probíhat v areálu 
Autokempu Tanvaldská kotlina. 

Časy berte spíše orientačně, změna 
programu je vyhrazena. Vstup je 
volný. Moderuje David Jelínek ( rádio 
RCL).

Pátek 6. 9. 2019 v 18,00 hod.
Taneční zábava - k tanci a poslechu 
zahraje skupina BENEDETTA Pavla 
Černého.      

Sobota 7. 9.:

od 9,00 hod. /SOUTĚŽ/  O  pohár 
starosty města Tanvaldu: 24. ročník 
hasičské soutěže v požárním útoku. 
Městský fotbalový stadion na sídlišti 
Výšina. Kategorie ženy, muži, zahájení 
dětských kategorií od 13 hod.

V areálu autokempu:

Po celé dopoledne soutěže, dílničky 
a hry pro děti. Houpačky, kolotoče a 
skákací hrad pro malé děti po celý 
den.

9,45  hod. Divadlo  ŠUS – loutková 
pohádka „O Smolíčkovi“. Na dolním 
pódiu kempu. 

11-15  hod. tvořivá dílnička - výroba 
loutek 

10,00  hod. Mladá  dechovka 
z Jablonce nad Nisou (http://
mladadechovka.cz)

11,30 hod. country skupina Nonstop 
Liberec   (www.nonstop-liberec.cz)

13,00  hod. Vystoupení ZUŠ 
TANVALD (školní big band atd.) a 
Střediska volného času v Tanvaldě

15,00  hod. Volupsije – legendární 
country skupina (www.volupsije.com)

15,30  hod. Divadlo  ŠUS – 
loutková pohádka „Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký“na dolním pódiu kempu.

16,30  hod. Josef  Vágner – český 
popový zpěvák. Držitel ocenění Objev 
roku v Českém Slavíkovi. Interpret písní 
Mně sílu dáš, Nezapírám a S láskou 
nám je líp (www.josefvagner.cz).

17,30  hod. Makule (www.facebook.
com/kapelamakule)

19,00  hod. The  Broken  Dam – 
hardrocková kapela z Tanvaldu (www.
thebrokendam.cz)

20,30 hod. OHŇOSTROJ 

21,00  hod. Slovenský Elán  revival 
Kontra Band - koncert nejznámějších 
hitů slovenské legendární kapely 
(www.kontraband.sk)

22,30 hod. K tanci a poslechu hraje 
skupina H!T! (dříve Hudba Tanvald)
(www.skupinahiti.cz)

Přijďte se pobavit!

Jídelní lístek 
ve Scolarestu

Sobota 7. 9. 2019
Polévka:
Hovězí vývar s játrovou rýží
Dršťková
Hlavní jídlo:
1. Svíčková na smetaně, 
houskové knedlíky
2. Vepřové výpečky, dušený 
špenát, bramborové špalíčky
3. Dukátové buchtičky 
s vanilkovým krémem
4. Kuřecí prsa na zeleném kari 
s kokosovým mlékem, čínské nudle

Kolektiv zaměstnanců 
vám přeje dobrou chuť.
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Tanvaldští jeli jako první 
elektrobusem okolo Souše

 Dne 15.07.2019 byl vyhlášen pro-
gram Kotlíkové dotace v Libereckém 
kraji III. Pro žadatele o kotlíkové dotace 
pořádá Liberecký kraj informační 
seminář, který se v Tanvaldě uskuteční 
v  úterý  10.09.2019  od  15  hodin ve 
velké zasedací místnosti radnice ve 
druhém patře. Seminář je určen všem 
žadatelům o kotlíkovou dotaci a jeho 
cílem je nejen představit vyhlášený 
program, ukázat vyplnění a odeslání 

samotné žádosti, ale i informovat 
žadatele o celém procesu administrace 
až po závěrečné vyúčtování. Přijímání 
žádostí o dotaci bude dle programu 
odstartováno až 23. září od 16:00 
hodin. Podrobné informace jsou na 
webových stránkách: https://dotace.
kraj-lbc.cz/KOTLIKOVE-DOTACE-V-
LIBERECKEM-KRAJI-iii-r903673.htm

-red-

Kotlíkové dotace  v Libereckém kraji III 

 Jablonecký deník přišel 17. čer-
vence se zprávou, že má Jizerky 
propojit elektrobus. Dle této zprávy by 
ekologické vozidlo mohlo jezdit kolem 
přehrady Souš už letos, a tak by se 
díky němu zlepšilo dopravní spojení 
Tanvaldska a Frýdlantska. „Aktuálně 
řešíme povolení, aby elektrobus dostal 
výjimku a mohl jezdit alespoň přes letní 
sezónu. Půjde o zkušební provoz“ řekl 
Jan Sviták, náměstek hejtmana LK. 
Po přečtení této zprávy bych si asi 
pomyslela, že v letošním roce už o této 
záležitosti neuslyším, kdybych už den 
před vyjitím toho článku nezažila ještě 
s dalšími čtrnácti seniory a starostou 
Tanvaldu historicky první jízdu tímto 
elektrobusem osobně. 
Byla to doslova zkušební jízda moni-
torovaná videozáznamem. Při ní byla 
zjišťována dopravní situace na horské 
komunikaci okolo Souše, schopnost 
elektrobusu zdolat velké výškové 
rozdíly v silně svažitém terénu, 
měřeny časy jízdy, možnost otočky na 
Smědavě, časy potřebné na zastáv-
kách a především výdrž elektrobaterie. 
My, cestující, jsme byli nadšeni pohod-
lím a tichým chodem autobusu, kochali 
jsme se krásnou přírodou, kterou jsme 

projížděli, ale tušili jsme, že ještě není 
nic jistého. Pochybovala jsem, že se ti 
další svezou ještě letos, protože provoz 
kolem přehradní nádrže je omezen 
přísnými předpisy kvůli ochraně zdroje 
pitné vody pro mnoho tisíc obyvatel 
Jablonecka a Liberecka a otázka 
eventuální hromadné dopravy se řeší 
už řadu let. 
Letos se do toho ale „opřel“ Městský 
úřad Tanvald, do jehož kompetence 
řada rozhodování v této oblasti náleží. 
Věci neznalý občan si ani neumí před-
stavit, kolik předpisů a nařízení se musí 
splnit, aby se mohlo nějaké rozhodnutí 
vydat. Pracovníci Odboru dopravy  
a Odboru  Stavební úřad a životní 
prostředí učinili vše pro to, aby mohli 
při zajištění všech přísných podmínek 
umožnit splnění záměru – vydání povo-
lení pro zkušební provoz elektrobusu.
Tak díky nim a naší testovací jízdě se 
mohli každý víkend v srpnu radovat z 
provozu (zatím tedy zkušebního) i další 
cestující. Snad po jeho vyhodnocení si 
budou užívat i provozu pravidelného o 
příštích letních prázdninách.
Jsem moc ráda, že se tento záměr 
zdařil. 

-ali-

 Od 1.9.2019 bude spuštěný zkušební 
provoz, kdy bude občanům umožněno 
likvidovat jedlé oleje a tuky. Firma FCC 
Liberec, s.r.o. poskytne městu sepa-
rační nádoby 240 l. Nádoby budou s 
uzamčeným víkem a budou patřičně 
označené. Vhoz bude umístěný z čela 
nádoby a oleje (hlavně z fritéz a olejů 
z pánvičky a z vaření obecně) se v 
uzavřených nádobách (pet lahev, či 
skleněná nádoba) vloží do separační 
nádoby. Olej není potřeba filtrovat či 
upravovat. Jde hlavně o to, aby se olej 
nedostal mimo nádobu. Tyto nádoby 
budou instalovány na následujících 
místech:
- Žďár - penzion Dana
- Horní Tanvald, ulice Pod Špičákem 
– nad pomníkem

- Šumburk, ulice Smetanova – sídliště
- Šumburk, ulice Na Balkáně
- Tanvald, ulice Radniční - u č.p. 547
- Tanvald, ulice Větrná
- Tanvald, ulice Palackého – u haly
- Tanvald – u bývalých skokanských 
můstků
- Tanvald, ulice Sportovní - u č.p. 554
Jelikož se jedná o zkušební provoz, 
bude možné počty nádob na stanoviš-
tích navyšovat, či snižovat dle potřeby. 
Od 1.1.2020 bude mít město dle pří-
slušného zákona povinnost poskytovat 
občanům likvidaci jedlých tuků a olejů. 

-red-

Likvidace jedlých tuků a 
olejů z domácností

 V pátek odpoledne, 21. 6. 2019, 
přišli budoucí prvňáčci se svými 
blízkými, aby společně udělali sym-
bolickou tečku za chvílemi prožitými 
v mateřské škole. Děti, paní učitelky i 
někteří rodiče se oblékli za pohádkové 
postavy a sledovali poslední vystou-
pení svých předškoláků. Při pasování 

na školáka dostaly děti šerpu a dáre-
ček. Odpoledne bylo zpestřeno kou-
zelnickým vystoupením a zábavnými 
pohádkovými soutěžemi nejen pro děti. 
Všem budoucím prvňáčkům přejeme 
hodně štěstí a rodičům děkujeme za 
spolupráci.

MŠ

Pohádkové rozloučení se školkou

 Od 1. července byl v centru Tanvaldu 
zkušebně zaveden nový systém par-
kování. Na vybraných místech mohou 
řidiči parkovat pouze hodinu zdarma, 
po nastavení času příjezdu na parkova-
cích hodinách. Toto opatření má za cíl 
umožnit lidem nákupy, návštěvu lékařů 
nebo jiných služeb bez problémů s 
odstavením vozidla. Stávalo se totiž, že 
některá auta blokovala místa v centru 
města celý den a zákazníci či pacienti 
neměli kde zaparkovat. Po počátečním 
„brblání“ museli řidiči uznat, že tento 
systém se osvědčil.
Po vyhodnocení zkušebního provozu 
se chystá malá úprava. Časové ome-
zení bude platit na dvě hodiny a to 
pouze v pracovní dny od 8 do 17 hodin. 
Parkování na ulici Krkonošská je povo-
leno pouze na 15 minut.

Parkovací hodiny je možno zakoupit v 
Infocentru Tanvald,  Elektru Princ, kvě-
tinářství U Špicara, řeznictví U Tomášů, 
Grandu a v lékárně U Aeskulapa. Platí i 
v jiných městech po celé EU.

-red-

Parkovací kotouče se osvědčily

Dětské hřiště má nové oplocení
  Na základě podnětů obyvatel bylo vy-
tvořeno nové oplocení herních prvků s
tím, aby se vymezil prostor se záka-
zem kouření, pohybu psů apod. 
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 Soutěž pro amatérské filmaře Humor 
v amatérském filmu HAF má za sebou 
už 50 úspěšných ročníků a před sebou 
novou šanci pro začínající filmaře. 51. 
ročník soutěže HAF se bude konat 4. - 
5. října 2019 v Kině Jas Járy Cimrmana 
v Tanvaldě. Oficiální zahájení hlavní 
soutěže se uskuteční 5.  října  2019  v 
13.30 hod. Soutěžní kategorie jsou:
 A/ filmy humorné a satirické do 15 
minut
 B/ filmy s neomezenou tematikou do 1 
minuty (Minuta film),
 C) parodie na reklamu do 3 minut.

Soutěž se skládá z předkola a hlavní 
soutěže. V předkole, které se koná dne 
23. září 2019 a je neveřejné, budou 
vybrány filmy postupující do hlavní sou-
těže. Do soutěže se přijímají všechny 
filmy doručené do 20. září 2019, na 
adresu Městský úřad Tanvald, oddělení 
kulturní kancelář, Palackého 359, 468 
41 Tanvald. 

-red-

Humor v amatérském 
filmu HAF – 51. ročník

Základní umělecká škola
Tanvald

 Letní prázdniny utekly jako voda 
a máme tu další školní rok. Hned v 
prvním týdnu s radostí přivítáme naše 
"staré známé", ale i nové žáčky, na 
které se moc těšíme. Domluvit rozvrh 
hodin tak, aby vyhovoval všem, je 
někdy nadlidský výkon, ale nakonec 
se většinou vše "doladí" tak, aby výuka 
mohla co nejdříve v klidu začít.
V červnu proběhl zápis nových žáků, 
ze kterého vyplynulo, že konkrétně 
v hudebním oboru již mnoho míst 
nemáme. Zájem byl opravdu velký, 
proto přijímáme nové vyučující a někte-
rým vyučujícím zvyšujeme úvazky. 
V září budeme nové žáky přijímat také, 
ale jen do těchto oborů:
PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ
2.- 12. září 2019
14.00 - 16.00
Hudební obor: 
- hra na zobcovou flétnu, saxofon, 
klarinet, trubku, akordeon
- Přípravná hudební výchova - od 5 let
- pěvecké sbory - Hlásky ( od 5 let ), 
Melodia
Výtvarný obor - od 5 let
Taneční obor - od 5 let
Zápis bude probíhat v ředitelně ZUŠ 
( Školní 351, tel. 775 557 121 ) nebo 
u jednotlivých vyučujících. Taneční 
a výtvarný obor sídlí v budově v ul. 
Komenského 301 ( tel. VO - 775 557 
113, TO - 775 557 112 ).
Od září začne u nás ve škole nově pra-
covat školní asistentka. Touto formou 
nabízíme pomoc žákům i rodičům. 
Pokud tedy mají rodiče problém dovést 
své dítě ze školy či mateřské školky 
do výuky v ZUŠ, je jim k dispozici 
právě školní asistentka. Vyzvedávání 
a převádění dětí do ZUŠ není jedinou 
náplní práce asistentky. Měla by být k 
dispozici žákům i rodičům při řešení 

problémů, které by mohly vést ke 
školnímu neúspěchu či předčasnému 
zanechání školní docházky. Pokud 
tedy máte zájem o spolupráci se školní 
asistentkou, neváhejte se obrátit na 
vedení školy nebo své vyučující.
Již v průběhu prázdnin jsme začali pra-
covat na přípravě významné události, 
která bude hlavní v první polovině letoš-
ního školního roku. Naše škola slaví 
70. výročí svého založení. Čeká nás 
slavnostní představení mapující "život 
zušky" v průběhu 70 let. Uskuteční se 
v sobotu  10.listopadu  2019  v  Kině 
Jas  v  Tanvaldě. Vyvrcholením oslav 
by měl být ples. První ples, který škola 
pořádala, nesl název Ples přátel umění 
a bylo to roku 1952. My spojíme síly s 
městem Tanvald a společně připravíme 
ples, který se bude konat v duchu 
těchto prvních plesů a v duchu oslav 
tohoto významného výročí. Městský 
ples pořádaný v rámci oslav 70.výročí 
založení ZUŠ je plánovaný na sobotu 
25.ledna 2020.
Přípravy tohoto výročí budou sice 
náročné, ale moc se na ně již těšíme.
Další událost, na kterou se také moc 
těšíme, je zahájení výuky Akademie 
umění a kultury pro seniory v Tanvaldě. 
Vyučovat by se měli začít senioři již v 
říjnu. V tuto chvíli evidujeme 20 při-
hlášek do hudebního oboru. Největší 
zájem je o hru na klavír a zpěv ve sboru. 
Ale máme i houslisty, hráče na banjo, 
kytaru a akordeon. Otevírat budeme i 
výuku ve výtvarném a tanečním oboru 
- tam jsou ještě místa volná.
Neváhejte tedy, máte stále ještě mož-
nost se přihlásit.
Podrobnější informace naleznete na 
našich stránkách www.zustanvald.cz.

Petra Jedličková Šimůnková

Foto Antonín Bělonožník

Osvěžení v MŠ Radniční

INZERCE

 Děti v MŠ Radniční si v letních 
horkých dnech užívaly nově nainstalo-
vané rozprašovače vody. Tato zábava 

přinesla nejen příjemné osvěžení, ale i 
spoustu legrace.

-red-

Foto Antonín Bělonožník

Slavnostní otevření zrekonstruované 
silnice mezi Tanvaldem a Albrechticemi

 V červenci byla otevřena nově 
zrekonstruovaná silnice III/29042 mezi 
městem Tanvald a obcí Albrechtice 
v Jizerských horách.  Ta je důležitou 
turistickou tepnou vedoucí podél řeky 
Kamenice do Jizerských hor a přede-
vším do sportovního areálu Tanvaldský 
Špičák. V rámci rozsáhlé investiční 
akce došlo k opravě opěrné zdi včetně 
vybudování ochranných  prvků a pře-
devším položení nového asfaltového 
povrchu. Opravu ocení nejenom místní 
motoristé, ale především návštěvníci 
tohoto krásného koutu Jizerských hor, 

kteří se zde v minulosti museli pohybo-
vat po opravdu nedůstojném povrchu s 
mnoha výmoly. Mgr. Vladimír Vyhnálek 
společně s náměstkem hejtmana 
Libereckého kraje Janem Svitákem, 
starostou Albrechtic v Jizerských 
horách a Pavlem Fortem z KSSLK 
přestřihli slavnostní pásku a silnici tak 
symbolicky uvedli do provozu.

-red-



Tanvaldský zpravodaj    4

Tanvaldský zpravodaj / září 2019Zajímavosti

Letní hasičská country zábava
 Před víkendem od 12. července 
se před hasičskou zbrojnicí začaly 
konat přípravy na již třetí zábavné 
odpoledne v režii dobrovolných 
hasičů SDH Šumburk. Uzavření ulice 
Protifašistických bojovníků pro dopravu 
signalizovalo, že se tu něco chystá. A 
taky ano! Příprava scény (stoly a židle, 
4 pivní stany  3 x 3 m, 1 velký 6 x 12 m 
a 3 stany   3 x 6 m) dala zabrat všem 
dobrovolníkům, ale vyplatila se. 
Od dvanácté hodiny 13. července, kdy 
hudební skupina KLADÍWKO BAND  
zahrála první melodii, začali účastníci 
akce obsazovat první židle co nejblíž 
pódia, aby měli dobrý výhled a přitom 
byli chráněni před deštěm stany, pro-
tože předpověď počasí nebyla příznivá. 
Postupně se zaplňovala další místa a 
také začaly vznikat fronty před občers-
tvovacími stanovišti. Obsluha však byla 
nejen rychlá, ale i milá, usměvavá a 
sortiment přebohatý. K dispozici široká 
nabídka jídel: přes sejkory a klobásy 
až ke grilovaným kuřecím paličkám. V 
nabídce byly dva druhy piva - Litovel 
a Svijany.  A velký úspěch mělo opět 
mojito jak s alkoholem, tak bez alkoholu. 
Pochopitelně nechyběly ani bezalkoho-
lové nápoje: limonády a džusy.  Prostě 
– hasiči UMÍ !

Další hudební skupiny NUDLIČKY, 
NABOSO a BENEDETA sklidily velký 
aplaus. stejně jako ta první,  KLADÍWKO 
BAND.
Zábava se velmi vydařila, nechyběl ani 
taneček přímo na ulici, i když chvilkami 
mezi kapkami deště. Ale ani ten déšť 
nedokázal pokazit dobrou náladu 
nikomu ze zúčastněných. Těch bylo asi 
tak na pět set. 
Milým překvapením byla taky návštěva 
ing. Jiřiny Brychcí, starostky Okresního 
sdružení hasičů, která se přijela 
podívat  i s manželem a akci si velmi 
pochvalovala.
Za to vše patří velké poděkování všem 
hasičům z SDH Šumburk v čele s 
Michalem Kotanem, který při rozhovoru 
ocenil pomoc města, které jim také 
zapůjčilo největší stan.
Po vlastní akci, která trvala do pozdních 
hodin, si hasiči ještě v  noci a následu-
jící neděli opět „mákli“ a uklizená ulice 
Protifašistických bojovníků byla opět 
průjezdná.
Hasiči, ještě jednou DÍKY za skvělou 
akci. Už teď se těšíme na tu další!

-ali-

 Loni občané odevzdali k recyklaci 
9106,85 kilogramů starých spotřebičů. 
Snaha obyvatel města recyklovat staré 
a nepoužívané elektrospotřebiče se již 
několik let vyplácí. Naše město obdr-
želo certifikát vypovídající o přínosech 
třídění a recyklace elektrozařízení. Díky 
environmentálnímu vyúčtování společ-
nosti ASEKOL můžeme nyní přesně 
vyčíslit o kolik elektrické energie, ropy, 
uhlí, primárních surovin či vody jsme 
díky recyklaci vysloužilého elektra ušet-
řili ekosystém Země. Víme také, o jaké 
množství jsme snížili produkci sklení-
kových plynů CO2 nebo nebezpečného 
odpadu. Informace vycházejí ze studií 
neziskové společnosti ASEKOL, která 
s městem dlouhodobě spolupracuje na 
recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z 
Certifikátu Environmentálního vyúčto-
vání společnosti ASEKOL vyplývá, že 
občané našeho města v loňském roce 
vyřadili 9 106,85 kilogramů elektra. 
Tím, že jsme ho následně předali k 
recyklaci, jsme uspořili 108,64 MWh 
elektřiny, 5 346,81 litrů ropy, 504,51 
m3 vody a 4,80 tun primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 23,78 tun CO2 ekv. a produkci 
nebezpečných odpadů o 104,17 tun.
Výsledek studie jednoznačně proká-
zal, že zpětný odběr elektrozařízení, i 
těch nejmenších, má nezanedbatelný 
pozitivní dopad na životní prostředí. 
Když si uvědomíme, že recyklace 
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu 
elektrické energie pro domácnost až na 
4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů 
ropy potřebných až k sedmi cestám 

do Chorvatska, jsou to impozantní 
čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele 
počítačů také je, že odevzdání 10 
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu 
energie potřebnou pro chod notebooku 
po dobu necelých 5 let. Všichni ti, 
kteří tříděním takto zásadně přispí-
vají k ochraně životního prostředí, si 
zaslouží obrovský dík. V současné 
chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné 
sítě společnosti ASEKOL k dispozici 
více než 17 000 sběrných míst. To je 
pětkrát více než například v ekologicky 
vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již 
v každé středně velké obci. Zároveň 
ulice a separační stání jsou doplněny o 
červené kontejnery na drobné elektro. 
Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé 
elektro, si může najít nejbližší sběrné 
místo na www.sberne-dvory.cz nebo na 
www.cervenekontejnery.cz.
Studie LCA posuzuje systém zpětného 
odběru vysloužilého elektrozařízení. 
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpraco-
vání až do okamžiku finální recyklace 
jednotlivých frakcí vyřazených spotře-
bičů do nového produktu. Pro každou 
frakci byly vyčísleny dopady na životní 
prostředí. Výsledky studie jsou prezen-
továny jako spotřeba energie, surovin, 
emise do ovzduší, vody a produkce 
odpadu. Konečná bilance vyzněla 
pro zpětný odběr elektrozařízení 
jednoznačně pozitivně, a to ve všech 
aspektech.

-red-

Foto Antonín Bělonožník

Naše město recyklací elektrospotřebičů 
výrazně ulevilo životnímu prostředí

 Během letních prázdnin jsme pro 
děti zorganizovali 9 táborů, z toho 2 
pobytové. 
Příměstské tábory byly různě zamě-
řené dle zájmové činnosti: vědecký, 
výtvarný, šicí, youtuberský,
rybářský, turistický.
Celkem si s námi na táborech užilo 

prázdninové pohody 125 dětí.
Počasí nám přálo, nabídka činnosti 
nedovolila dětem poznat nudu, naučily 
se plno nových věcí, poznaly nová 
zajímavá a krásná místa naší vlasti a 
poznaly nové kamarády.

L.K.

Letní táborová činnost Střediska 
volného času Tanvald

INZERCE

                   ANGLIČTINA,NĚMČINA, doučování MATEMATIKY
                                    - individuální i skupinové hodiny (max. 4 studenti)
                             - úroveň – začátečníci, neustále začínající, pokročilí
                       - všechny věkové kategorie (od školky po seniory)
             - pomoc žákům, studentům ve škole pochopit probíranou látku 
      - začínáme od 9.9.2019, některé termíny jsou již zcela obsazeny
- dohoda na termíny výuky předem na:
Tel.: 603 316 157 / mail: verkahomolacova@tiscali.cz

Nový knihovnický program
Již od poloviny června si čtenáři 
mohli všimnout, že on-line katalog 
naší knihovny vypadá úplně jinak (viz 
foto). Je to proto, že byl zakoupen a 
instalován nový knihovnický program 
Tritius. Finančně byl pokryt z dotace 
Ministerstva kultury ČR a Města 
Tanvaldu.
Tritius je moderní knihovní systém, který 
propojuje čtenáře, knihovny a další 
poskytovatele. Je to webová aplikace, 
jež nám bude sloužit další desetiletí. 
Tento systém je použitelný odkudkoli 
bez omezení. Má moderní, rychlé a 
přehledné uživatelské rozhraní.

On-line katalog i osobní konto si čtenáři 
mohou nově spravovat i z mobilních 
zařízení, což ocení hlavně studující čte-
náři. Dřívější katalog uměl komunikovat 
pouze v češtině, nyní si můžete jazyk 
zvolit a v nabídce je mnoho dalšího. 
Nebudete-li si vědět rady, stačí kliknout 
na nápovědu, či se u nás zastavit a my 
Vám poradíme.
Děkujeme našim čtenářům za trpě-
livost v začátcích provozu s novým 
programem.

Valentyna Scheibe 
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 Nemocnice Tanvald pořídila v květnu 
tohoto roku novou endoskopickou 
věž v hodnotě 2,5 milionu korun a 16 
komfortních lůžek za bezmála 950 000 
Kč. Lékaři tak mají k dispozici vysoce 
moderní přístroj nejen na diagnostiku 
zažívacího traktu, ale i jeho léčbu. Pro 
pacienty bude pobyt v nemocnici díky 
novým lůžkům opět pohodlnější.
Nová endoskopická věž patří mezi 
nejmodernější přístroje tohoto typu. 
„Velkou výhodou přístroje je především 
kvalitní obraz v HD kvalitě a vysoká 
rozlišitelnost při vyšetřování zažívacího 
traktu, a to jak žaludku, tak i střeva. 
Dokáže rozlišit drobné patologické 
změny na sliznici díky možnosti přiblí-
žení – zoomu a navíc disponuje důle-
žitou funkcí – tzv. NBI (Narrow Band 
Imaging). Jedná se o zobrazovací tech-
niku, která umožňuje zobrazení sliznice 
v jiném barevném světelném spektru, a 
tím na ní dokáže blíže specifikovat a 
rozlišit patologické změny,“ přibližuje 
MUDr. Pavla Vaňková, lékařka gastro-
enterologické ambulance Nemocnice 
Tanvald, kterou provozuje skupina 
VAMED MEDITERRA.
Věž se skládá z velkého monitoru a 
procesoru se světelným zdrojem, který 
umožňuje pořídit záznam fotosnímků. 
Součástí věže je nová odsávačka, opla-
chová pumpa a elektrokoagulační jed-
notka včetně zcela nového typu argon 
plazma koagulace. Tato zařízení slouží 
k bezpečnému a vysoce efektivnímu 
provedení polypektomií (odstranění 
polypů z trávicího traktu) a zastavení 
krvácení, případně k dalším výkonům. 
Nemocnice také zakoupila nový video-
kolonoskop nejvyšší řady, který plně 
využije všechny možnosti a funkce 
zakoupené věže. Gastroenterologická 
ambulance v Nemocnici Tanvald je 
navíc i centrem pro screeningovou 
kolonoskopii. 
Další investicí Nemocnice Tanvald se 
stal nákup 16 vysoce moderních lůžek 
pro pacienty. „Komfort pacienta při 
hospitalizaci je pro nás velmi důležitý. 

Nově pořízené postele jsou proto velmi 
pohodlné a snadno polohovatelné a 
navíc jejich výborné konstrukční řešení 
usnadňuje práci i našemu zdravot-
nickému personálu při manipulaci s 
pacientem,“ uzavírá MUDr. František 
Očenáš, provozní ředitel Nemocnice 
Tanvald.
O skupině VAMED MEDITERRA  
Skupina VAMED MEDITERRA je 
členem nadnárodního holdingu 
VAMED, který je vedoucím globálním 
poskytovatelem celé řady služeb 
pro nemocnice a další zdravotnická 
a lázeňská zařízení ve světě. Od 
výstavby nemocnic až po celkové pro-
vozní řízení takových zařízení. Historie 
holdingu VAMED sahá až do roku 1982 
a v současnosti působí ve více než 80 
zemích světa. 
VAMED MEDITERRA provozuje 
v České republice celkem devět 
zdravotnických zařízení a nově také 
střední zdravotnické školy na Mělnicku. 
V minulém roce oslavila 10 let na 
českém trhu. Za tu dobu získaly její 
jednotlivé nemocnice a kliniky řadu 
prestižních ocenění a certifikací, ať 
už za finanční stabilitu, či za pozitivní 
hodnocení pacientů.

-red-

Nemocnice TanvaldVzpomínka na „PANA UČITELE“

 Jako každý rok ti nejstarší musí opustit 
naši školu a vykročit do další životní etapy. 
I když to dojímá, loučí se s ostatními žáky 

zvesela na sportovním dni, který pro ně 
devátá třída připravila.

Lenka Hozdová

Loučení devááků Masarykovy 
školy s ostatními žáky

Říká se, že člověk neumírá, dokud 
neumřou vzpomínky lidí, kteří ho znali. 
Připomeňme si některé okamžiky ze 
života toho, kdo byl našim učitelem. 
Čestmír Kožíšek dětství a mládí strávil 
v Motyčíně, části Kladna, kde se narodil 
31. srpna 1923 v rodině vynikajícího 
pedagoga, řídícího učitele a učitelky, a 
není tedy divu, že jejich tři děti z tohoto 
manželství šly cestou svých rodičů a staly 
se učiteli. „Česta“ nejdřív jako cvičenec a 
později i cvičitel Sokola měl od dětských 
let blízký vztah ke sportu. V době před 
válkou byly zimy plné sněhu i ve středních 
Čechách a z něho se stal nadšený lyžař. 
Proto toužil začít své první učitelské půso-
bení v Harrachově, tehdy i dnes kolébce 
lyžování. A to se mu také brzy po válce 
podařilo. Zde začal učit na místní škole 
a zapojil se do organizování lyžařských 
závodů a aktivního sportování. Ne však 
nadlouho. Za jeho aktivní vystupování 
na sokolském sletu v roce 1948 byl pře-
ložen do Štěpanic u Jilemnice a nakonec 
potrestán přeložením do malé vesničky v 
srdci Krkonoš, do Vítkovic. Ukázalo se, 
že trest byl nakonec odměnou. Strávil 
zde nejkrásnější a nejproduktivnější léta 
svého života. Poznal tady svoji budoucí 
manželku, vychoval své tři syny k lásce ke 
sportu a lyžování. Při svém zaměstnání 
učitele základní školy pomáhal formovat 
charaktery řady lidí, svých žáků i kolegů. 
Dokázal vychovat výborné lyžaře, kteří 
poté v dospělosti úspěšně reprezentovali 
Českou republiku v klasických lyžařských 
disciplínách i na olympiádě.
Ve Vítkovicích nezištně postavil 5 sko-
kanských můstků a vybudoval lyžařské 
tratě. Vytvořil zde základnu lyžařů od 
běžců, skokanů až po sdruženáře. Za 
jeho organizování uspořádal nespočet 
závodů, kdy byl ředitelem, rozhodčím, 
počtářem, šlapačem, značkařem i upra-
vovatelem běžeckých stop. Jak v roli otce, 
tak v postavení učitele a trenéra prosa-
zoval jednoduché výchovné i tréninkové 
postupy, pestrost forem, osobní příklad 
a pevný řád. Co ho dělalo úspěšným a 
oblíbeným? Byl nesmírně pracovitý, šel 
svým žákům příkladem. Byl přísný, ale 
spravedlivý a velkorysý. Vyznával zásadu 
„škoda každé rány, která padne vedle“. 
V duchu této zásady přestal prý hrát i na 
housle, neboť smyčec přerazil o nezvede-
ného žáka. Zasadil se mimo jiné o to, že 
lyžování se stalo součástí osnov tělesné 
výchovy a podílel se jako spoluautor na 
tvorbě prvních lyžařských metodických 
příruček. Ještě před zavedením povin-
ného plavání do školních osnov organi-
zoval plavecké kurzy. Dokázal, že sport a 
tělesná výchova jeho svěřence bavily.
Na vrcholu sil v roce 1968 odešel do 
Tanvaldu, kde ve svých čtyřiceti pěti 
letech začínal učit ve sportovních třídách, 

které pomohl založit. Pokračoval i zde ve 
své dobrovolné činnosti ve prospěch lyžo-
vání. Podařilo se mu obnovit skokanský 
můstek ve Žďáru a zasadil se o vybu-
dování skokanských můstků na sídlišti v 
Tanvaldu. Jejich následné zbourání nesl 
velice těžce. Do vysokého věku pomáhal 
při organizaci lyžařských závodů.
Když ve svých šedesáti letech odešel do 
důchodu, začal se věnovat konečně také 
sobě a své rodině. Pomáhal synům při 
stavbě jejich obydlí, užíval si cestování po 
Evropě s milovanou ženou a trávil čas s 
těmi, které měl rád. Pořídil si pilu a sou-
struh, a tak hodně času strávil v garáži při 
výrobě různých váziček, svícnů a lamp. 
Taky se na stará kolena začal věnovat 
malování obrazů. V 75 letech se mu 
splnil jeho dlouholetý sen. Absolvoval se 
synem a s kamarádem cestu Norskem, 
zemí, kterou celý život toužil navštívit. Jeli 
autem, spali ve stanu, navštívili přátele 
z mládí, koupali se v ledových fjordech, 
jezerech i horských potocích. Vzpomínal 
na náročnou cestu jako na nejkrásnější 
dovolenou. 
Jeho výchovné metody a zapálení pro 
věc přešlo i na jeho syny, kteří pokračují 
v jeho stopách. Jeden je celoživotní trenér 
lyžování, druhý je přes 20 let předsedou 
sportovního klubu a dlouholetý předseda 
organizačního výboru při závodech v 
biatlonu a třetí zase následuje jeho učitel-
skou stopu jako inspektor. Další sny mu 
plnili jeho tři vnuci, kteří se aktivně věnují 
vrcholovému sportu a dosáhli v něm 
plno úspěchů. Do posledních chvil jejich 
úspěchy sledoval jak v novinách, televizi, 
tak na počítači. Radost mu dělaly i vnučky, 
které jsou úspěšné v zaměstnání. 
Sám byl aktivní do vysokého věku. Ještě 
v 85 letech naposledy obouval běžky a s 
kamarády, či sám vyrážel do svých oblí-
bených Krkonoš a Jizerských hor. No a 
ještě ve dvaadevadesáti si šel zaplavat do 
přírodního koupaliště. Bohužel, posled-
ních pár let už mu nesloužily nohy, a tak 
byl v pohybu omezen.
Ke konci života si užíval různých spole-
čenských událostí, oslav i ocenění. Prožil 
mnoho významných výročí, kulatých 
narozenin blízkých, rodinných výročí - 
zlatou, diamantovou i kamennou svatbu. 
Dočkal se také oslavy devadesátin své 
milované ženy. Byl zván na srazy svých 
bývalých žáků jak do Vítkovic, tak do 
Tanvaldu. Strašně rád organizoval, nerad 
byl organizován, stále prosazoval vlastní 
řešení. 
Ve věku  90 let se dočkal prvního pravnuka 
a dožil se i pátého pravnuka. Toho však 
již nespatřil. Zemřel 4. června odpoledne 
2019. Bylo mu 95 let a 9 měsíců.
Z rodinného zdroje čerpala Synovcová 
Zdenka – zastupitelka města, žákyně 
pana učitele

 Ani v letních měsících nezahálíme. 
Krom kompletních rekonstrukcí něko-
lika bytů, výmalby a výměny světel 
společných prostor v č.p.536, 539 a 
559 na Výšině jsme přistoupili ke gene-
rální opravě a zateplení fasády objektu 
tzv. Kamélie v hodnotě 6mil. Kč.

TABYS

„Střípky z TABYSu“

Foto Antonín Bělonožník
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Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města 
Tanvald konaného dne 24. 07. 2019

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 15.07.2019 

Pokračování článku na str. 7

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 26.06.2019 

*RM vydává záměr na prodej části pozemkové 
parcely č. 2385/1 (trvalý travní porost) o výměře 
cca 40 m2 v katastrálním území Šumburk nad 
Desnou manželům D. za účelem vybudování 
přístupu na pozemkovou parcelu č. 2388/2  
v katastrálním území Šumburk nad Desnou.
*RM:
1/ souhlasí s ukončením nájemní smlouvy 
ze dne 07. 10. 2015 uzavřené mezi městem 
Tanvald a manželi K. týkající se pronájmu části 
pozemkové parcely č. 589/1 v katastrálním 
území Tanvald, dohodou ke dni 31.08.2019;
2/ vydává záměr na pronájem části pozemkové 
parcely č. 589/1 (trvalý travní porost) o 
výměře 395 m2 v katastrálním území Tanvald 
Společenství vlastníků jednotek domu Kostelní 
169, Tanvald, IČ 061 96 829, se sídlem Kostelní 
169, Tanvald za účelem umístění venkovní 
části vnitřní kanalizace, 3 ks revizní šachty, 
rozdělovací šachty a 2 ks vsakovací jímky od 
01.09.2019.
*RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy 
nebytových prostor v č.p.  583, ul. Horská, 
Tanvald panu K. do 31.08.2019. 
*RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 
IV – Podmokly, Děčín podle předloženého 
návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. IP-12-4009792/VB/2 JN, Tanvald, ul. Lesní, 
pč.812/1-svod, kNN, SS, týkající se stavby 
zařízení distribuční soustavy – zemního 
kabelového vedení NN na části pozemkové 
parcely č. 2623/1 v katastrálním území Šumburk 
nad Desnou;
2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. IP-12-4009792/VB/2 JN, Tanvald, ul. Lesní, 
pč.812/1-svod, kNN, SS, týkající se stavby 
zařízení distribuční soustavy – zemního 
kabelového vedení NN na části pozemkové 
parcely č. 2623/1 v katastrálním území Šumburk 
nad Desnou podle předloženého návrhu. 
*RM souhlasí  s doplněním přílohy č. 3 
Směrnice pro odpisování dlouhodobého 
hmotného majetku schválené radou města 
dne 15. 10. 2014 a to tak, že stanovená doba 
použitelnosti sportoviště u Základní školy, Údolí 
Kamenice 238, Tanvald bude 30 let.
*RM souhlasí  s poskytnutím příspěvku P. ve 
výši 20.000 Kč na odkanalizování rodinného 
domu č.p. 481, ul. U Lávky, Tanvald, část 
Šumburk nad Desnou v souladu s Pravidly 
pro poskytování příspěvku na odkanalizování 
nemovitosti.
*RM souhlasí s poskytnutím příspěvku 
panu B. ve výši 20.000 Kč na odkanalizování 
rodinného domu na pozemkové parcele č. 
768/2 v katastrálním území Tanvald v souladu 
s Pravidly pro poskytování příspěvku na 
odkanalizování nemovitosti.
*RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 190531 mezi 

městem Tanvald a společností Geus okna 
a.s., se sídlem Modřanská 409/68, Praha 4 – 
Modřany na výrobu a dodávku protipožárních 
dveří pro objekt č.p. 589, ul. U Stadionu, 
Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla  schválit Smlouvu o dílo na 
realizaci akce „Tanvald, Šumburk – vodovod 
a kanalizace ve Vítězné ulici“ mezi městem 
Tanvald a firmou SIZ s.r.o., Velké Hamry 694, 
468 45 Velké Hamry dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla  uvolnit finanční prostředky na 
vypracování energetických auditů objektů ve 
vlastnictví města: Raisova 333, Vítězná 593 a 
Vítězná 614, a  rozhodla  provést rozpočtové 
opatření č. 52/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
Odbor rozvoje a komunálních věcí                                + 
120.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                               - 
120.000 Kč 
*RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy 
č.12/2019 o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace uzavřené mezi městem Tanvald a Tenis 
Tanvald, z.s., se sídlem Pod Špičákem 592, 
Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje pracovní plán rady města na II. 
pololetí 2019 dle předloženého návrhu.
*RM dává souhlas zřizovatele se zapojením 
Základní školy Tanvald, Sportovní 576, Tanvald, 
příspěvková organizace do projektu Potravinová 
pomoc dětem v Libereckém kraji 5.
*RM schvaluje vyplacení odměn ředitelům 
škol a školských zařízení za I. pololetí 2019 
ve výplatním období za měsíc červen 2019 dle 
přílohy.
*RM rozhodla  zrušit výběrové řízení na 
dodavatele na akci Realizace energetických 
úspor v objektu radnice č.p. 359, Tanvald 
(výměna oken, zateplení podlahy půdy) 
z důvodu výše cenových nabídek a vypsat nové 
výběrové řízení.
*RM rozhodla  schválit podání žádosti o 
dotaci na SFŽP ČR ve 121. výzvě pro projekt 
Zateplení objektu radnice a výměna fasádních 
výplní, Palackého 359, Tanvald.
*RM:  
1/ bere na vědomí zrušení výběrového řízení 
na dodavatele na akci „Vyhlídka nad Tanvaldem“ 
a informaci v pokračování v přípravě nového 
výběrového řízení;
2/ rozhodla souhlasit s pokračováním přípravy 
žádosti o dotaci na projekt s názvem „Česko 
– polská hřebenovka – západní část“ vedený 
pod registračním číslem CZ.11.2.45/0.0/0.0/16
_025/0001216 z prostředků Interreg V-A CZ-PL 
Česká republika - Polsko.
*RM schvaluje:
1/ poskytnutí peněžitého daru panu K. ve výši 
10.000 Kč;
2/ rozpočtové opatření č. 53/2019:
3/ Darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého 
daru č. 37/2019 mezi městem Tanvald a p. K.
dle předloženého návrhu. 

*RM v působnosti valné hromady 
společnosti TABYS s.r.o. se sídlem Tanvald, 
Protifašistických bojovníků 183, PSČ 468 41, 
IČ 62739646, jejímž jediným společníkem je 
město Tanvald, po projednání:
1/ schvaluje účetní závěrku společnosti TABYS 
s.r.o. za rok 2018 v přiloženém znění;
2/  schvaluje hospodářský výsledek ve výši 
404.056,79 Kč a rozhodla o jeho převedení na 
úhradu ztrát minulých účetních období v celé 
výši.
*RM v působnosti valné hromady 
společnosti TABYS s.r.o. se sídlem Tanvald, 
Protifašistických bojovníků 183, PSČ 468 41, IČ 
62739646, jejímž jediným společníkem je město 
Tanvald, schvaluje vyplacení mimořádné 
odměny jednateli společnosti TABYS s.r.o. dle 
předloženého návrhu.
*RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy 
ze dne 20.08.1998 uzavřené mezi městem 
Tanvald a paní D. T., týkající se pronájmu  části 
pozemkové parcely č. 157/2 v katastrálním 
území Tanvald, dohodou ke dni 31.07.2019.
*RM: 
1/ rozhodla pronajmout vodní dílo označené 
jako: „Tanvald – ulice Protifašistických 
bojovníků – prodloužení vodovodu (vodovodní 
řad z ulice Vítězná PE DN 150 v délce 13,71 
m a PE DN 80 v délce 20,54 m + 1 vzdušník), 
na části pozemků st.p.č. 453, p.p.č. 2674/1 a 
p.p.č. 18/25 vše v katastrálním území Šumburk 
nad Desnou;

2/ schvaluje Nájemní smlouvu mezi městem 
Tanvald a Severočeskou vodárenskou 
společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 
Teplice, týkající se vodního díla označeného 
jako: „Tanvald – ulice Protifašistických 
bojovníků – prodloužení vodovodu (vodovodní 
řad z ulice Vítězná PE DN 150 v délce 13,71 m 
a PE DN 80 v délce 20,54 m + 1 vzdušník), na 
části pozemků st.p.č. 453, p.p.č. 2674/1 a p.p.č. 
18/25 vše v katastrálním území Šumburk nad 
Desnou, podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje  dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
výpůjčce ze dne 30. 12. 2009 uzavřené mezi 
městem Tanvald  a  Mateřskou školou Tanvald,  
U Školky579,  příspěvková  organizace, 
se sídlem U Školky 579, Tanvald  podle 
předloženého návrhu.
*RM rozhodla  uvolnit finanční prostředky na 
provedení protipožárních impregnací látkového 
vybavení v kině JAS Járy Cimrmana a schválit 
rozpočtové opatření č. 54/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ               
+ 26.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                              - 
26.000 Kč 
*RM rozhodla  schválit Smlouvu o dílo na 
zpracování Územní studie rozvojové lokality Z6 
Valašsko mezi Ing. Eduardem Žaludou, Železná 

493/20, 110 00 Praha 1 a městem Tanvald dle 
předloženého návrhu.
*RM projednala žádost občanů bydlících v ulici 
U lávky o vybudování vodovodu v této ulici 
a rozhodla v současné době tento vodovod 
nerealizovat.
*RM rozhodla schválit vypracování projektové 
dokumentace na vybudování parkoviště ul.  
Okružní před obytným domem č.p. 521 až 524, 
sídliště Výšina a provést rozpočtové opatření č 
. 56/2019: 
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
parkoviště v Okružní ul. před č.p. 521 – 524                                
106.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                               - 106.000 Kč 
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
55/2019:
PŘIJATÉ TRANSFERY 
na projekty ZUŠ Tanvald z OP VVV                                                                                                    
830.424 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
projekty ZUŠ Tanvald z OP VVV                                                                                                          

830.424 Kč
*RM souhlasí s nabídkou firmy FCC Liberec 
s.r.o. na umístění nádob na sběr použitých 
jedlých tuků a olejů z domácností ve městě a 
souhlasí s jejich umístěním dle návrhu odboru 
rozvoje a KV MěÚ Tanvald. 
*RM souhlasí se zněním nové nájemní smlouvy 
o nájmu bytových jednotek postavených 
v podkroví domu č.p. 333, ul. Raisova, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou  na dobu neurčitou  
dle předloženého návrhu.

*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dne 24.07.2019 s tím, že může být dle 
potřeby doplněn:
1/ Zahájení
2/ Pořízení traktorů s nástavbami pro technické 
služby města Tanvald  
3/ Oprava membránového zastřešení stánku 
terminál
4/ Schválení Zřizovací listiny ZUŠ Tanvald
5/ Závěr 

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

I.
*ZS schvaluje  uvolnit finanční prostředky 
na pořízení dvou komunálních traktorů 
s nástavbami pro technické služby města 
Tanvald a  schvaluje rozpočtové opatření č. 
58/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                         
+ 112.409 Kč 
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
pořízení traktoru CASE MAXXUM   2.315.940 
Kč 
pořízení nástavby – samonabírací sypač 
inertního materiálu a soli                  287.980 Kč
pořízení nástavby – univerzální sněhový pluh 
s proměnlivou geometrií
křídel š. 2600 mm                             291.005 Kč
pořízení traktoru CASE LUXXUM  2.023.362 Kč
pořízení nástavby – univerzální sněhový pluh 
s proměnlivou geometrií křídel š. 2300 mm                                          
276.485 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let              
5.307.181 Kč

II.
*ZS schvaluje realizovat opravu 
membránového zastřešení stánku na terminálu 
dopravy a  schvaluje rozpočtové opatření č. 
57/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                
+ 638.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let         
+ 638.000 Kč
III.
*ZS v souladu s ustanovením § 35 a 84 odst. 
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje Zřizovací 
listinu Základní umělecké školy Tanvald, 
příspěvkové organizace dle předloženého 
návrhu.

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 07.08.2019 

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

*RM projednala nabídku manželů G. prodat  
½ objektu č.p. 144, ul. Žákova, Tanvald městu 
Tanvald a rozhodla této nabídky nevyužít.
*RM rozhodla  uvolnit finanční prostředky na 
realizaci místní úpravy dopravního značení  
v ul. Údolí Kamenice a pořízení příčných prahů, 
a  rozhodla  provést rozpočtové opatření č. 
59/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚC
Í                               + 24.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                              - 
24.000 Kč 
*RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 
60/2019:
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
na projekt 25 let partnerství města Tanvald – 
Wittichenau       113.665,86 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let                        
- 113.665,86 Kč
*RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 
61/2019:
PŘIJATÉ TRANSFERY
doplatek dotace na výkon sociálně právní 
ochrany dětí v roce 2018     488.271,42 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let         
- 488.271,42 Kč
*RM rozhodla v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění schválit 
příspěvkové organizaci Mateřská škola Tanvald, 
U Školky 579 použití fondu investic takto:
- ve výši do 30.000 Kč na pořízení dlouhodobého 
majetku – velkého sporáku do ŠJ MŠ Radniční
- ve výši 52.030 Kč na pořízení dlouhodobého 
majetku – vzduchové trampolíny typ M do MŠ 
Radniční
*RM vydává Ceník úhrad za úkony 
pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou 
službou, Vítězná 614, Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou s účinností od 01.09.2019 dle 
předloženého návrhu.
*RM schvaluje Kupní smlouvu na pořízení 2 
kolových traktorů s nástavbami pro technické 

služby města mezi MTM Tech, s.r.o., Janovská 
375, Praha a městem Tanvald dle předloženého 
návrhu.
*RM po projednání žádosti Římskokatolické 
farnosti Tanvald o spolufinancování nákladů 
spojených s odborným ošetřením stromů před 
kostelem na Šumburku rozhodla:
1/ poskytnout peněžitý dar ve výši 10.000 Kč 
Římskokatolické farnosti Tanvald, se sídlem 
Wolkerova 378, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou;
2/ provést rozpočtové opatření č. 62/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR  EKONOMICKÝ
n e r o z d ě l e n é 
dotace                                                           - 
10.000 Kč
peněžitý dar Římskokatolické farnosti Tanvald           
+ 10.000 Kč
3/ schválit Darovací smlouvu č. 38/2019 mezi 
městem Tanvald a Římskokatolickou farností 
Tanvald, se sídlem Wolkerova 378, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou dle předloženého 
návrhu.
*RM rozhodla  uvolnit finanční prostředky 
na opravu bytové jednotky č. 4 v objektu č. p. 
333, ulice Raisova, Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou a  rozhodla  provést rozpočtové 
opatření č. 63/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ               
+ 35.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                              - 
35.000 Kč 
*RM schvaluje uzavření Memoranda o 
spolupráci mezi Národním institutem pro 
další vzdělávání, se sídlem Senovážní 
náměstí 872/25, Praha a městem Tanvald dle 
předloženého návrhu.
*RM vydává  Statut soutěže HAF – Humor 
v amatérském filmu 2019 dle předloženého 
návrhu.  
*RM souhlasí  s pokácením 1 ks jasanu 
nacházejícího se v těsné blízkosti místní 

Rada, zastupitelstvo
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Senior klubkomunikace v ul. Nad Koupalištěm, na 
pozemkové parcele č. 207/2 v kú. Tanvald, dle 
předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s 
tím, že dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku.
*RM projednala záměr uskutečnit ve dnech 
24. – 29. srpna 2019 družební cestu 6 studentů 
gymnázia s doprovodem Mgr. Ivana Nývlta, 

učitele Gymnázia a OA Tanvald na Mezinárodní 
setkání mládeže partnerských měst v Bad 
Honnef v SRN a rozhodla:

1/ poskytnout peněžitý dar ve výši 14.000 Kč 
panu Mgr. Ivanu Nývltovi;

2/ provést rozpočtové opatření č. 64/2019: 

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

V září 2019
oslaví životní jubileum

Srdečně

blahopřejeme

oslavencům

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

Jubilanti
Eliška Beranová

Vlasta Harmanošová
Ivan Sedlák

Anna Adolfová
Jaruška Friedrichová

Miroslav Kramář
Eva Sommerová

František Popelka
Vladimír Poupa

Jan Nigrín
Marie Hujerová
Anna Králová

Věra Kramářová
Jana Dohelská

Ludmila Truhlářová
Hana Fleknová

Milan Ihnát
Helena Krumphanzlová

Senior klub I.
Tanvald Šumburk n. D. 

Vás zve na besedu

Vzpomínka na zmizelá místa 

Tanvaldu

Místo konání: Hasičská zbrojnice 

dobrovolných hasičů, 

Tanvald Šumburk n. D.

Datum konání: úterý 17. 9. 2019 

v 15 hodin

Na setkání se těší Miroslav Dušek.

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Vás zve na 

„Zářijové čtení“ 

v podání členky DS E. F. Burian Tan-

vald Dany Hozdové. Přítomen bude 

i vzácný host Vlastimil Harapes.

Místo konání: MDC Maják, U Škol-

ky 579, Tanvald Výšina

Datum konání: úterý, 3. 9. od 15 hodin

Senior Klub II Tanvald Výšina

 Vždy, když se mluví o sportu v 
Tanvaldu, napadne mě jméno něja-
kého lyžaře, atleta nebo hráče stolního 
tenisu a minigolfu.
Netušila jsem ale, že v Tanvaldu žije 
sportovec, pro nás suchozemce a lidi 
z hor tak vzdáleného sportu jako je 
jachting. 
Až při besedě pro Senior klub, kterou 
připravil s promítáním úchvatných 
záběrů z různých závodů plachetnic 
a katamaránů, se díky jeho partnerce 
prozradilo, s kým máme tu čest. Mluvím 
o panu Dušanu Srbovi, který do roku 
1981 závodil na plachetnici Létající 
Holanďan a vyhrál světový pohár. Od 
roku 1988 trénoval pět let národní 
jachtařský tým. Když roku 1992 od 
reprezentace odešel, založil firmu na 
výrobu lodí pro děti. V roce 2013 firmu 
prodal a nyní se věnuje práci s mládeží 
v jabloneckém jachtařském klubu.
Beseda, kterou připravil pro Senior 
klub, neměla mnoho účastníků. Konala 
se totiž 18. června v době, kdy pano-
valy velice horké dny, a ti, kteří pravi-
delně navštěvují akce Senior klubu, asi 
poslechli rady lékařů, aby raději nevy-
cházeli ani z domu. Proto Senior klub 
požádá znovu pana Srba o zopakování 
jeho vyprávění a promítání. Pokud 
naši žádost přijme, budete o akci včas 

informováni. 
Panu Srbovi přejeme hodně radosti 
v záslužné práci s dětmi a mládeží a 
vždy dobrý vítr do plachet!

-ali-

Tanvald má skvělé sportovce

POZVÁNKA NA SRAZ RODÁKŮ 
V ÚDOLÍ KAMENICE A DOLNÍ SMRŽOVKY

 nar. 1940 – 1968

Vážení rodáci z bývalého Horního Tanvaldu, 
Dolní Smržovky, kteří docházeli na ZŠ Horní Tanvald, 

kamarádi, přátelé z obou břehů řeky Kamenice,
jste srdečně zváni na 

4. SETKÁNÍ RODÁKŮ.
Sraz se uskuteční v sobotu 21. září  2019 ve 14:00 hod. 
před ZŠ Údolí Kamenice (Základní škola Horní Tanvald) 

kde máme zajištěnou prohlídku školních tříd, šaten, 
ředitelny, tělocvičny atd. 

Vzpomínky můžeme porovnat s novými dojmy, 
po letošní prázdninové rekonstrukci. 

Následně proběhne focení nás žáků, před budovou ZŠ. 
Pokračování programu:

1) odchod pěšky s volnou diskuzí do restaurace U Dubu
2) zahájení setkání 15:30 hod.

3) zpět do minulosti - zajímavé paměti
4) volná zábava v případě dobrého počasí i na terase

Vstupné 20,- Kč + foto 80,- Kč (dobrovolné)

Rudolf Papírník a Ivan Vulterýn

Rekondiční cvičení
v Chlumu u Třeboně

 V měsíci červnu odjížděli členové 
spolku invalidů jako každoročně 
na rekondiční cvičení do Chlumu u 
Třeboně.
Cílem tohoto cvičení je upevnění těles-
ného a duševního zdraví postižených 
nemocemi kloubů. Všichni vyrazili 
v dobré náladě plni očekávání dnů 
příštích. Ráno začínali rozcvičkou, pak 
cvičením na karimatkách podle schop-
ností členů a odpoledne putováním po 
krásné krajině plné rybníků. Jeden z 
nich byl přímo u ubytování, takže jsme 
jej užívali plnými doušky. Sluníčko nám 
přálo a dobré vztahy mezi účastníky 

vedly ke spokojenosti všech.
Pěkný byl i výlet do lázeňského města 
Třeboň a Jindřichova Hradce.
Závěrečný večírek s maškarním rejem 
všechny příjemně pobavil a překvapil 
jednoduchostí a nápaditostí masek.
Tímto chci poděkovat vedoucím Haně 
Švecové a Ireně Běhounkové za sta-
rost, kterou letos měly se zajišťováním 
pobytu. Zásluha a dík patří také výboru 
spolku a Krajskému sociálnímu odboru 
za finanční příspěvky.
Pokud zdraví dovolí, už teď se těšíme 
na příští rok.

H.K.

INZERCE

Společenská rubrika, zajímavosti
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Středisko volného času TanvaldZářijové dění v MDC Maják Tanvald
Nabídka zájmové činnosti pro školní rok 2019/2020
V sobotu 7.9. na Tanvaldských slavnostech budeme mít pro děti připravené 
soutěže a hry, výtvarnou dílničku a prodejní stánek s keramikou. Vystoupí děti 
z kroužku drumbenů a tanečních kroužků.
Pro nový školní rok 2019/20 nabízíme dětem, ale i dospělým, tuto zájmo-
vou činnost:
Sport: 
florbal ( Tanvald, Desná)  1000,-Kč/šk.r.
plavání ( bazén v Gymnáziu ) 1000,-Kč/šk.r.
volejbal    1000,-Kč/šk.r.
lyže běh    500,-Kč/šk.r.
turistika ( Tanvald, Desná)  600,-Kč/šk.r.
taneční    1000,-Kč/šk.r.
šachy    500,- Kč/šk.r.
stolní tenis   1000,-Kč/šk.r.
irské tance pro děti  1000,-Kč/šk.r. 
irské tance pro dospělé  1000,-Kč/šk.r.
terénní cyklistika   1000,-Kč/šk.r.
parkour    800,-Kč /pol.
relaxační cvičení pro seniory: dopolední cvičení pro harmonii těla a duše, 
odpolední cvičení pro zdraví a dobrou náladu 600,-Kč/šk.r.

Estetika: 
výtvarně-keramický pro předškoláky a prvňáky (od 5 let) 1000,-Kč/šk.r.
výtvarný speciál (různé výtvarné techniky -  pro děti od 9 let) 700,-Kč/pol.
výtvarný (zaměřený na kresbu a malbu)   1000,-Kč/šk.r.
Tiffany a mozaika (od 10 let)    800,-Kč/pol.
keramický (Tanvald, Desná)         pro mladší děti  800,- Kč/pol.
                                                     pro starší děti                            900,-Kč/pol
šití pro radost (od 9 let)     800,-Kč/pol.
divadelní                   1000,-Kč/šk.r. 
vaření       800,-Kč/pol.

Hudební obor: 
kytara k táboráku (pro začátečníky a pokročilé)              1000,-Kč/šk.r.
drumbeny a djembe ( ruční bubínky)                                600,-Kč/šk.r.

Přírodověda: 
rybářský                      600,-Kč/šk.r.

Technika: 
kutilský                      800,-Kč/pol.

Logopedie(Tanvald, Plavy)      800,-Kč/pol.

Pokud bude mít dítě zájem o 3 kroužky, budete moci uplatnit slevu 200,-Kč na 
3. kroužek. Při platbě je třeba to nahlásit.

Přihlásit se můžete osobně během září ve Středisku volného času Tanvald nebo 
přes Klientské centrum na našich webových stránkách www.svctanvald.cz. 
Přihlašování přes web bude spuštěno od 2.9.2019.

Zápis do keramických kroužků v Tanvaldě proběhne v pondělí 9.9. od 16:00 
pro děti, které kroužek již v loňském roce navštěvovaly, a od 17:00 pro nové 
zájemce.

Bližší informace na tel.č. 483 394 301,778 158 035,036,037.
Těšíme se na vás v novém školním roce!

Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz,
Facebook: Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald
Úterý 3. 9. 15 – 16 hod Senior klub II Výšina 
Zářijové čtení v podání členky DS E. F. Buriana Dany Hozdové. Pří-
tomen bude i vzácný host, baletní mistr Vlastimil Harapes.
Káva, čaj, něco na zub, popovídáme…
Sobota 28. 9. 14 – 19 hod. Den pro ženy
Datum a čas upřesníme u těchto akcí:
Workshop Prsa koule (odpoledne)
Eko výlet za včelkami (dopoledne)
Možnost svezení dětí i rodičů na koni 
Připravujeme na říjen:
Burza podzimního a zimního oblečení, Výroba mýdel, Workshop na téma Vý-
chovné styly, Týden náhradního rodičovství, Dýňování
Pro aktuální informace sledujte náš web a facebook, případně si napište na e-mail 
mdc.majak@gmail.com, že chcete, abychom Vám posílali upozornění na aktuální 
dění v Majáku.
PRAVIDELNÝ PROGRAM V CENTRU:
Pondělí:  
9:00 – 12:00 Svépomocná skupina
19:00 – 20:00 Kurz sebeobrany pro ženy a dívky (od listopadu)
Úterý:
9:00 – 12:00 program pro rodiče s dětmi zaměřený na rozvoj řeči (písničky, 
říkadla, rytmizace), podpora sociálních vztahů, sdílení problémů, výměna zku-
šeností 
12:00 – 18:00 předškolní příprava, trénink dle D. B. ELKONINA a logope-
dická cvičení s Mgr. Hýskovou, tel.: 607 776 314
Středa: 
9:00 – 12:00 Hravá a tvořivá dopoledne pro předškoláky (bez rodičů) - 
informace na čísle: 607 916 131
14:00 – 19:00 předškolní příprava - program Maxík - speciální program  pro  
předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou, Mgr. Lenka Kořínková 
mobil: 602 411 462 
17:00 – 18:30 jóga s Majdou v prostorách MDC Maják, nutné objednat se na 
tel. 603 304 550
19:00 – 20:00 zdravotní cvičení pro ženy s Rozárkou v prostorách MDC Ma-
ják
19:00 – 20:00 zdravotní cvičení Tchaj-ťi čchüan rodinného stylu Čchen pro 
mírně pokročilé v tělocvičně ŠD v budově Scolarestu s Renatou Nepimacho-
vou, tel. 723 464 655
Čtvrtek:
9:00 – 12:00 program pro rodiče s dětmi zaměřený na ekologickou výchovu, 
dílna, zdravotní cvičení 
15:00 – 18:00 tematické jednorázové nepravidelné akce  
12:00 – 18:00 předškolní příprava, trénink dle D. B. ELKONINA, logopedic-
ká cvičení s Mgr. Hýskovou, tel.: 607 776 314
Každý první čtvrtek v měsíci, 15:00 – 16-00 Senior klub s programem
Pátek:
9:00 – 12:00 Baby Club - setkávání maminek a jejich miminek, prostor pro vzá-
jemné naslouchání, sdílení, výměnu zkušeností. Děti mají možnost vyzkoušet 
si dorozumívání s ostatními dětmi při různých hrách a mají také příležitosti je 
pozorovat a inspirovat se. Jedná se o přirozené setkávání a seznamování se s 
jinými než rodinnými podmínkami.

Fitmami – cvičení na čerstvém vzduchu pro maminky s dětmi v kočárku i bez. 
V případě zájmu kontaktujte instruktorku M. Studenou na tel.  Nebo na fb Fit-
mami Tanvald a okolí.

Činnost MDC Maják je rozšířena na péči o pěstounské rodiny, 
klíčoví pracovníci: Mgr. Libuše Rydvalová, tel. 774 825 085, Bc. Andrea Josí-
fková
pondělí, čtvrtek 8:30 – 11:00 hod.

Od ledna 2019 nabízíme možnost doučování dětí, především 1. a 2. stupně ZŠ. 
Bližší informace u Věry Černé, tel. 734 754 654

Nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel. 775 468 418

MDC Maják Tanvald
MAJÁK PRO MARUŠKU VOTRUBOVOU
Mateřské a dětské centrum Maják, z. s., U Školky 579, 46841 Tanvald, IČO 
26533570, vyhlásilo veřejnou sbírku „Maják pro Marušku“. Finančním darem 
na transparentní účet 286015899/0300 mohou přispět občané, podniky a další 
dárci. Přispět lze též do pokladničky, která je umístěna ve městě: Barvy, laky, 
Žákova 144 •
Za jakýkoliv příspěvek srdečně děkujeme. Pro potvrzení o daru při větším ob-
nosu nás kontaktujte na mdc.majak@gmail.com
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Playmobil ve filmu
Dívka Marla nevěří svým očím, když jejího 
mladšího bráchu do sebe vtáhne velký hračkový 
model města. Dokud podivné kouzlo trvá, 
vrhne se za ním. Chvíli letí, pak dopadne a pak 
se nestačí divit znovu a ještě víc. Ocitla se totiž 
v animované říši, kde ona sama je . . . figurkou 
Playmobil. A všichni ostatní taky! Brácha tu ale 
není a Marla se proto vydává na neuvěřitelné 
dobrodružství pestrým a kouzelným světem, 
aby ho našla. Potkává pohodového řidiče 
food trucku a brzy nato i speciálního tajného 
agenta, který o její situaci všechno ví a taky přesně ví, co dělat. Na 100% . . . tedy 
asi tak skoro úplně jistě. Celou trojici pak čeká zábavná a divoká cesta, která nemá 
žádné hranice stejně, jako je nemá fantazie světa Playmobil. Projdou westernovým 
městečkem, potkají piráty, rytíře, dinosaury, Vikingy, objeví pohádkovou část s 
netradiční kouzelnou vílou a všechny stopy směřují až do římského kolosea, kterému 
šéfuje zlovolný císař Maximus. 

Román pro pokročilé
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených 
naštvanou exmanželkou od stolu, lože a 
účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku 
a sebevědomí? Hlavní hrdina Rudolf (Marek 
Vašut), noblesní šarmantní světák, je po rozvodu 
způsobeném nerozvážnou milostnou avantýrou 
nucen přestěhovat se z přepychu velkoměsta 
do venkovského hotelu, který vlastní se svým 
prostopášným bratrem Arnoštem (Miroslav 
Etzler). Rozladěn nastalou situací zmítá se 
Rudolf mezi odhodláním usadit se v klidném 
monogamním vztahu, a svody, jež mu denně 
servíruje notorický flamendr a sukničkář Arnošt. A jako by za trest nestačila kocovina, 
musejí se pánové vypořádat i s protivnou a všeho schopnou majitelkou sousedního 
hotelu (Jitka Čvančarová), které tak nějak omylem vyhlásili válku. Díky vytrvalému 
výchovnému působení hotelové recepční Nikoly (Berenika Kohoutová) se Rudolf ovšem 
přece jen pokusí navázat monogamní vztah, z něhož se ke všeobecnému překvapení 
vyvine vážná známost. Svět je ale malý a lež má krátké nohy. Obzvláště když role 
„deux ex machina" připadne Rudolfově exmanželce Marii (Vanda Hybnerová). Stranou 
dění ovšem nezůstane ani Rudolfův a Mariin podivínský syn Bohdan (Vincent Navrátil), 
který svým rodičům nedaruje vůbec nic. 

FILMOVÉ TIPY 

Online předprodej vstupenek do kina Jas odkaz na www.tanvald.cz nebo na www.disdata.cz
Telefon do kina je: 483 394 324, internet: www.tanvald.cz

Program kina denně na RCL: 101,4 FM

Městská knihovna Tanvald

„Pojďte s námi do Zoo a do Afriky...“ – závěrečná výstava výtvarných pra-

cí dětí a studentů ZUŠ Tanvald pod vedením Jany Hadravové. 1.9.2019 – 

12.9.2019 ve výstavním sálku.

„Týden  knihoven“ celostátní akce bude v naší knihovně probíhat v říjnu 

14.10. – 17.10.2018.  Podrobnější informace a program najdete v příštím čísle 

zpravodaje. 

„Náš  puntíkatý  kamarád“ – výstava knižních titulů z našeho fondu k 150. 

výročí narození spisovatele, novináře, kreslíře, grafika, ilustrátora, karikaturisty 

a entomologa Ondřeje Sekory.

„Audioknihy v knihovně“ již 6 let si čtenáři mohou krom knih, periodik a stol-

ních her půjčovat také audioknihy. Audioknihy, mluvící knihy, mluvené slovo 

říkáme tomu různě, ale všichni, kdo rádi poslouchají příběhy, ví, že jsou to 

zvukové záznamy načtených knih našimi oblíbenými herci. Bolí váš oči, špatně 

vidíte a četba vám dělá problémy? Nevzdávejte se knih, vždyť je tak příjemné 

nechat si předčítat. Nebaví vás doporučená četba, ale ve skvělém nastudování 

naší herecké elity bude patřit k vašim zamilovaným. Stačí zadat do vyhledávání 

v on-line katalogu knihovny slovo - audiokniha a vyskočí na vás naše nabídka. 

On-line katalog naleznete na webových stránkách města Tanvaldu, v záložce 

Volný čas, po kliknutí na řádek Městská knihovna Tanvald. Za půjčení audiok-

nihy neplatíte zvlášť, je to stejné jako při půjčení knihy. Příjemné poslouchání.
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O pohár starosty partnerského 
města Lubomierze

 První červencovou sobotu 
odjeli fotbalisté Tanvaldska na tradiční 
mezinárodní turnaj "O pohár starosty 
partnerského města Lubomierze",kde 
se jim tradičně daří. Nezklamali ani 
letos, ale o vítězství museli tentokrá 
bojovat až v závěrečném penaltovém 
rozstřelu. Družstvo Tanvaldska repre-
zentovali  hráči : Mucska, Šindelář, Jiří-
kovský, Vít, Mihálik, Svoboda, Jeřábek 
a Schmied .
V celém turnaji nepoznali hořkost po-
rážky a postupně porazili následující 
účastníky turnaje těmito výsledky :
Tanvald - KS Staré Jaroszowice 3 : 0
Tanvald - KS Plawna         2 : 1
Tanvald - KS Chmielanka Chmieleň 4 : 0
Tanvald -LKS Czarni Lwówek Slaski 1 : 0
V posledním turnajovém utkání remizo-
vali s nejtěžším soupeřem - domácím 
družstvem 
MKS Stella Lubomierz    2 : 2 .   O ko-
nečném pořadí rozhodovaly pokutové 
kopy, které skončily vítězstvím Tan-
valdska v poměru  3 : 0

především zásluhou brankáře Dana 
Mucsky. Nejlepším hráčem výběru Ta-
nvaldska se stal Filip Jeřábek.
Celkové pořadí turnaje :
1. místo      výběr Tanvaldska   
13 bodů
2. místo      MKS Stella Lubomierz  
13 bodů
3. místo      KS Staré Jaroszowice  
9 bodů
4. místo      LKS Czarni Lwówek Slaski 
6 bodů
5. místo      KS Plawna   
3 body
6. místo      KS Chmielanka Chmieleň 
0 bodů    
Děkujeme sponzorům této akce - Měs-
tu Tanvald, SVČ Tanvald a firma FEEL 
s.r.o. Tanvald. Zvláštní poděkování pat-
ří Karlu Soldátovi, který účast v partner-
ské Lubomierzi zorganizoval. 

Miroslav Šír

Jakub na kole vyrazí i díky Vám

Dita výjimečná ve Finsku 
 Od 24. 7. 2019 - 29. 7. 2019 se 
Dita Anderová zúčastnila rozšířeného 
Mistrovství Evropy Down Syndrome 
ve Finsku. V kategorii stolního tenisu 
vybojovala 3 medaile. V dámské dvou-
hře bronz a 2x zlato v dámské čtyřhře 
a smíšené čtyřhře! V současné době 

se připravuje na Světové hry mentálně 
postižených, které proběhnou v říjnu v 
Austrálii a na které byla Českou repub-
likou nominována. K nominaci gratulu-
jeme a přejeme hodně štěstí!

-red-

 V rámci letošního XIV. ročníku 
Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimr-
mana aneb Na kole okolo Liptákova 
proběhla charitativní akce „Balónky s 
přáním do nebe pro Jakuba“. Díky Vám 
všem, kterým nebyl osud Jakuba lho-
stejný, se podařilo získat úctyhodný fi-
nanční obnos 30.000 Kč. Maminka ne-
mocného Jakuba tak mohla objednat 
speciální kolo, které mu bylo slavnost-
ně předáno ve středu 26. června 2019 

na tanvaldské radnici. Prvního výšlapu 
se zúčastnil starosta Tanvaldu Vladimír 
Vyhnálek, místostarosta Tanvaldu An-
tonín Bělonožník, starosta Smržovky 
Marek Hotovec, za areál U Čápa Vlas-
timil Plecháč, managerka Mikroregionu 
Tanvaldsko. Kateřina Preusslerová a 
jednatel Nemocnice Tanvald Vladimír 
Josífek.

-red-

 T J  T A N V A L D  z . s .  –  o d d í l  B A S K E T B A L U  
 

9.  PODZIMNÍ ZÁBAVA  
„ H I P P I E S “  

   

18. října 2019  
SPORTOVNÍ HALA ZŠ VÝŠINA OD 20.00  

 
                                                                   HRAJE:  

 
 

 

  

 
 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V INFOCENTRU TANVALD OD 2. 10. 2019 

VSTUPNÉ V PŘEDPRODEJI 100,- KČ NEBO NA MÍSTĚ 150,- KČ 

Vstup ve stylovém oblečení vítán. 

Foto Antonín Bělonožník

 Ani letos (již třetí rok po 
sobě) se Jana Přibylová nevrátila 
ze světového šampionátu kraso-
bruslařů Adult v Oberstdorfu bez 
cenné trofeje! Radostně tak osla-
vila 73. výročí svých narozenin – 
závod se jel právě v ten den.
V současné době zahájila pří-
pravu na historicky první Winter 
World Masters Games, které se 
uskuteční v lednu 2020 v Inns-
brucku.

-red-

Do třetice opět úspěch!

V úterý 3. září v 9:30 v areálu sportu Autokemp 
Tanvald pořádá TJ Tanvald, Společnost pro podporu 
lidí s mentálním postižením v ČR z.s. Jablonec nad 

Nisou, SK Sluníčko Tanvald a ABB Jablonec nad Nisou 
soutěž družstev handicapovaných sportovců

O POHÁR MĚSTA TANVALDU 2019

Úkolem sportovního dne je využít možnosti společné-
ho sportování a načerpání outdorových zážitků při ně-
kterých sportovních soutěžích. Přítomen bude baletní 

mistr Vlastimil Harapes.
Není důležité vítězit, ale účastnit se……Na společné 

sportování se těší organizátoři! 
Vedení závodu:

Mgr.Vyhnálek Vladimír – předseda TJ 
Bc.Synovcová Zdenka – zástupce SPMP 604 607 982, 

Ing.Kozák Milan – zástupce ABB
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BOBOVKA CUP vol.7

INZERCE

 Máme za sebou další ročník sjezdu 
v Bikeparku Bobovka v Tanvaldu. 
Několikaměsíční příprava formálních 
záležitostí, shánění finančních pro-
středků a zajišťování lidských zdrojů 
z řad našich příznivců a kamarádů 
vyvrcholily čtrnáct dnů před akcí. 
Následovaly přípravy tratě, jejího okolí 
a zázemí Základny. Celá naše crew 
usilovně makala, aby i sedmý ročník 
byl nezapomenutelným. Za zmínku 
určitě stojí vybudování nového dřevě-
ného odpalu s pevným dopadem, který 
vznikl vedle „Lavorku“ v horní polovině 
trati. Jeho název? „Dej sem ráfek“. 
Jak název napovídá, nový prvek hned 
od počátku vyvolával respekt. Díky 
zapojení všech srdcařů jsme se blížili 
do finále a ve čtvrtek jsme měli celý 
bikepark připravený. 
Přišel pátek a my mohli přivítat bikery, 
kteří dorazili potrénovat, a rodiče s 
dětmi, kteří se přišli zaregistrovat na 
KIDS RACE vol.2. Po čtvrté hodině 
odstartoval závod na trailu u základny. 
O vítězství statečně bojovalo třicet 
malých závodníků na kolech a odrá-
žedlech, rozdělených do jednotlivých 
kategorií. V pět hodin bylo dobojováno 
a následovalo slavnostní vyhlášení se 
vším všudy, tak jak to bývá i v hlav-
ním sobotním závodě. Jako odměna 
následovala venkovní diskotéka a 
originální a vtipné loutkové divadlo 
Rudy Hancvencla. Závodní den si dle 
zpětných reakcí užily nejen děti, ale i 
jejich rodiče. 
Bylo ráno 3. 8. 2019, 9:00 hod. Celá 
pořadatelská crew v počtu 50 lidí 
byla na svých místech. Vůně našich 
poctivých „Kladívkovic“ langošů se už 
tradičně linula kolem Základny a všem 
příchozím připomněla, že je tu opět 
legendární Bobovka Cup. Registrace 
a tréninky jely naplno, předzávodní 
atmosféra houstla a bikepark se začal 
zaplňovat fanoušky. Po jedenácté 
hodině už bylo v riders zóně připraveno 
na 80 závodníků, včetně pěti stateč-
ných žen. Start guru Sláča navodil 
pro všechny přítomné tu správnou a 
originální „bobovkovskou“ atmosféru, 
na kterou se nezapomíná. Po krát-
kém seznámení s pravidly závodu se 
mohlo po půl dvanácté odstartovat. 
Sluncem zalitá stráň Malého Špičáku, 
stovky podporujících fanoušků, „genius 
loci“ bývalé bobové dráhy, adrenalin, 
dlouhé skoky a rychlost přes 60 km za 
hodinu – to a mnohem více provázelo 
celé první kolo. Jako každý rok, i letos 

čekalo na všechny fanoušky podél tratě 
překvapení, tentokrát v podobě dvou 
odvážných jednokolkářů a designéra 
plakátu závodu, který jel na terénním 
elektroboardu.  Tradičně se hlavní tratí 
prohnalo i pět mlaďochů pod patnáct 
let, kteří při pátečním KIDS RACE 
získali „divokou kartu“. 
Po krátké pauze mohlo odstartovat 
kolo druhé. Kategorie FREE muži a 
FREE ženy odjely téměř bez problémů, 
po nich se ale nad Bobovkou zatáhlo 
nebe a začalo pršet. Déšť neustával, 
a naopak zesílil. Po konzultaci se 
závodníky kategorií MASTER se z 
důvodu bezpečnosti rozhodlo o před-
časném ukončení závodu. Závěrečný 
hromadný nezávodní sjezd více jak 
30 riderů korytem Bobovky byl určitě 
nezapomenutelný jak pro samotné 
závodníky, tak pro fanoušky podél tratě. 
Tímto patří od nás všem velký respekt 
za to, že se nenechali strhnout rivalitou 
a závodní atmosférou a nedošlo tak k 
žádným úrazům. Naštěstí podmínky 
byly pro všechny stejné, časy z prvního 
kola změřeny, takže nezbylo než vyčkat 
na přesun všech přítomných k prostoru 
Základny a dopočítat výsledky. Prudký 
déšť ustal, zavládla pohoda a my mohli 
přejít ke slavnostnímu vyhlášení vítězů.  
Jako odměna pro všechny přítomné 
následovala afterparty v podobě živého 
vystoupení železnobrodských DWTK 
(crossover), hradeckých Flashback 
(punk-hardcore) a našeho Plánu B 
(bikecore). Kolem Základny opět 
zavládla rodinná atmosféra, která se 
opravdu vidí jen málokde. 
Bobovka Cup vol.7 je nyní minulostí a 
my věříme, že si všichni, kdo dorazili 
do bikeparku, sobotní akci užili na plné 
obrátky a odnesli si nezapomenutelné 
zážitky. Děkujeme všem dobrovolníkům 
a našim příznivcům za nenahraditelnou 
pomoc. Děkujeme všem partnerům 
a sponzorům za podporu, bez které 
by akce podobných rozměrů nemohla 
vzniknout. Gratulace vítězům a respekt 
poraženým. Poklona všem, kdo jste 
přišli podpořit závodníky, bikepark a 
vůbec celou naši organizaci. Dáváte 
nám všichni sílu a vědomí, že má smyl 
to, co děláme. 
Za rok zase na Bobovce, protože kdo 
tu ještě nebyl, jako by nebyl!

Za kolektiv DH-FR racing 
Tanvald z.s. Jan Cigler CIGI

OD 11. 9. 2019
NOVÁ KANCELÁŘ 
ALLIANZ POJIŠŤOVNY
Nově Vám nabídneme nejen pojištění, ale také 
hypotéky, spotřebitelské úvěry a stavební spoření.

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí 9.00 – 17.00
Úterý 9.00 – 17.00
Středa 9.00 – 17.00
Čtvrtek 9.00 – 16.00
Pátek 9.00 – 15.00
Sobota 9.00 – 12.00

Ing. Andrea Jakubcová
Krkonošská 281, Tanvald
724 238 265, andrea.jakubcova@iallianz.cz
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2-5,1 l/100 km, 112-116 g/km

novykamiq.cz

Pocit naprostého bezpečí získáte
pokaždé v novém voze ŠKODA KAMIQ

Praktický, chytrý, vyspělý. Navštivte naši prodejnu
a využijte jedinečnou příležitost přesvědčit se
o kvalitách nejnovějšího modelu ŠKODA KAMIQ.

   NOVÁ 
ŠKODA
 KAMIQ

Budete si rozumět

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Autosalon ASTRA a. s.
Jarní 28
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 602 182 022
www.astra-auto.cz

již od Kč379 900
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Patříte mezi osoby
na rodičovské dovolené a nemáte se kam vrátit do práce?

zdravotně znevýhodněné nebo postižené? 
ve věku nad 50 let a bez práce? 

s nízkým vzděláním a bez práce? 
dlouhodobě nezaměstnané?

V rámci našeho projektu Vám pomůžeme najít si vhodné
pracovní uplatnění!

 S využitím individuální podpory, motivace, 
cíleně nastaveného vzdělávání, a dalších podpůrných nástrojů,

 které přispívají k sociální integraci cílových skupin, 
Vám pomůžeme k lepšímu uplatnění v zaměstnání. 

Dále nabízíme zajímavé kurzy a nácviky, 
které Vás připraví na pohovor k vybrané pracovní pozici.

Sdružení TULIPAN z.s. ve spolupráci se společností AABYSS s.r.o.
Vás zvou mezi sebe

Kontakt: Marie Kašparová 777 677 903 TULIPAN z.s.
Reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006928


