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www.tanvald.cz Tradiční pálení čarodějnic
 V úterý 30. dubna se na hřišti Honvart 
v Tanvaldě konalo tradiční pálení čaro-
dějnic. Pořádání se jako každý rok ujali 
hasiči Horní Tanvald, město Tanvald a 
MDC Maják Tanvald. Letošní počasí 
této akci opravdu přálo, takže cestu na 
toto setkání našly stovky lidí, ty ocenily 
nejenom překrásnou vatru, skvělé 
občerstvení, ale jako vždy využily tuto 

neopakovatelnou příležitost k setkávání 
se s přáteli a známými. Samozřejmě 
nechyběl ani tradiční lampiónový 
průvod a pro děti i zábavné soutěže. 
Novinkou pak bylo vyhlášení třech 
nejlepších masek a třech nejhezčích 
lampionů. Po celou dobu konání akce 
byl zajištěn hudební doprovod, o který 
se staral Vláďa Josífek se svým týmem. 

Vrcholem celé akce bylo zdařilé zapálení 
hranice a následný krásný ohňostroj. 
Děkujeme všem, kteří se na pořádání 
akce podíleli. Velký dík tak patří pře-
devším hasičům z Horního Tanvaldu 
na čele s Karlem Bukvicem ml. a 
Mateřskému a dětskému centru Maják.

-red-

Foto Antonín Bělonožník
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Požár na Tanvaldském Špičáku 2

Foto Antonín Bělonožník

Foto Antonín Bělonožník

V pondělí 10. června 2019 
proběhnou pravidelné 

prodejní trhy na centrálním 
parkovišti.

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti 
radnice se uskuteční ve 

středu 12. června od 16 hod. 
jednání zastupitelů města.

Hasiči Horní Tanvald ve spolupráci   
s MěÚ Tanvald pořádají a srdečně 
Vás zvou na Dětský den.
Termín konání: 8. 6. 2019 od 14 hod.
Místo konání: Horní Tanvald (u pomníku) 
Hry pro děti, skákací hrad, občerst-
vení, hudba.

CESTA LESEM 
POHÁDEK

2. 6. v areálu autokempu – startu-
jeme průběžně v 9:00 – 11:00 hod., 

na 4,5 km trase jsou připravena 
pohádková zastavení s drobnými 

úkoly, za které děti získají 
odměny. V cíli děti obdrží diplom 
a medaili a nebude chybět bram-
boračka (ešusy a lžíce s sebou)! 

Vstupné činí 20,- Kč/osoba.
Doprovodný program firmy EKO-KOM.
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 Extrémně náročný zásah mají za 
sebou hasiči na tanvaldském Špičáku. 
Ve středu 8. května po půl čtvrté odpo-
ledne zde byl ohlášen lesní požár, který 
se kvůli silnému větru rychle rozšířil.
Požár zasáhl mladý lesní porost 
(stromy výšky 6–8 m) v těžko přístup-
ném strmém svahu. Odhad plochy 
600 × 200 m. Přes OPIS GŘ HZS 
ČR byl vyžádán na místo vrtulník pro 
letecké hašení. S hrázným bylo domlu-
veno, že si vrtulník s bambivakem bude 
vodu nabírat sám z vodní nádrže Souš.
Jelikož byl dolet pro hasební látku 
poměrně daleko, po třech shozech 
začali hasiči zřizovat čerpací stanoviště 
pro vrtulník pod sjezdovou. Sem byly 
povolány jednotky předurčené právě 
pro plnění bambivaku. Hasiči měli 
nasazeno pět vodních proudů, vodu 
dopravovali kyvadlově, čerpací stano-
viště měli u řeky Kamenice.
Na místo bylo během odpoledne 
postupně povoláno 16 jednotek včetně 
chemického a protiplynového kontej-
neru z Liberce, ve kterém bylo zařízení 
na plnění tlakových lahví.
Hasiči museli kvůli zakouření zasaho-
vat v dýchací technice, a proto potře-
bovali dostatek vzduchu. Vyhlášen byl 

3. stupeň požárního poplachu.
V 18:49 hodin hlásil velitel zásahu 
lokalizaci, tzn., že se podařilo zabránit 
dalšímu šíření.
Ve 21:00 hodin byly stále všechny jed-
notky na místě a hasily skrytá ohniska. 
Vrtulník provedl celkem 14 shozů, 
nakonec veškerou hasební látku nabí-
ral ze Souše. Hasiči pracovali v nároč-
ném terénu s převýšením 120 metrů.
Druhý den v časných ranních hodinách 
museli hasiči k požáru ještě jednou. 
Opětovné rozhoření několika ohnisek 
jim bylo ohlášeno ve 4:15 hodin. 
Protože lesní požáry vyžadují vždy 
dostatek hasební látky, povoláno bylo 
nakonec 5 jednotek.
V 7:00 hodin došlo k vystřídání směn, 
v 7:41 hodin bylo již dohašeno a nic 
nenasvědčovalo tomu, že by se požár 
mohl znovu rozhořet. Nicméně jednotky 
každé 2 hodiny prováděly monitoring.
V době uzávěrky Tanvaldského zpra-
vodaje ještě probíhalo vyšetřování. 
S největší pravděpodobností byla pří-
činou manipulace s otevřeným ohněm. 
Upřesněna bude také výše škody, která 
je zatím odhadována na 500.000 Kč. 
(Zdroj: Mgr. Zdenka Štrauchová)

To, co je výše napsáno je jen popis 
nešťastné události, ale zdaleka 
nevypovídá o tom, co museli hasiči 
zdolávat, jak se museli v nepřístupném 
terénu doslova prát o každý metr. 
Mnozí z nich si sáhli až na dno svých 
sil, ale nepolevili a statečně se prali 
s ohnivým živlem. 
Děkujeme všem hasičským sborům 
za profesionální zásah a za nasazení, 
zvláště pak našim hasičům z SDH 
Šumburk a SDH Horní Tanvald. 

Zvláštní poděkování patří i těm, komu 
nebylo lhostejné, jak vyčerpávající je 
boj s běsnícím ohněm a zajistili občer-
stvení pro záchranáře. Tento dík patří 
firmám Pekařství Jan Mašek, Řeznictví 
uzenářství U Tomášů a Pavlovi Sixtovi 
za okamžitou reakci a pomoc. Ruku 
k dílu přiložili i mnozí další, kteří se 
neptali co za to, ale pomáhali, kde se 
dalo. Ti všichni mají náš velký obdiv a 
úctu.

-red-

Požár na Tanvaldském Špičáku

Slavnostní kladení věnce 
u sochy T.G.Masaryka

 V úterý 7. 5. 2019 v předvečer 
Dne vítězství se uskutečnilo slav-
nostní kladení věnce u sochy T. G. 
Masaryka v centru města. Tentokrát se 
tohoto aktu ujali krom starosty města 
Mgr. Vladimíra Vyhnálka i zástupci 
Krajského velitelství Armády ČR 
v Liberci s jeho ředitelem plukovníkem 

gšt. Ing. Miroslavem Brázdou, kterého 
doprovázel praporčík Rudolf Pech. 
Čestnou stráž obstarali členové SDH 
Šumburk Petr Malý a Josef Průcha.

-red-

Čarodějnické odpoledne
na Šumburku

 V úterý 30.4.2019 prožily děti ze 
ŠD Šumburk veselé čarodějnické 
odpoledne. 
Zazpívaly si čarodějnickou píseň, tan-

čily čarodějnický tanec, hledaly havěť, 
vařily lektvar, létaly na koštěti a četly 
zaklínadlo.

-I.K.-

INZERCE
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 Začátkem dubna byly všechny 
třídy a budovy mateřských škol 
vyzdobeny jarními a velikonočními 
motivy. Všechny školy si pro děti a 
jejich rodiče připravily velikonoční 
dílny, kde si společně vyrobili 
vkusné velikonoční dekorace, 
které si děti pyšně odnášely domů.
Děti z MŠ Wolkerova si užily dvě 
Stonožkové výpravy: Za domácími 
zvířaty na Světlou a Po stopách 
velikonočního zajíčka, které skon-
čily sladkou odměnou. Další akcí 
byla Dopravní školička na hřišti 
šumburského parku, kde si děti 
pod vedením pana Smoleňáka 
osvojovaly základy pravidel 
chodců i řidičů jízdních kol a odrá-
žedel. Praktickou jízdu vlakem i 
autobusem si děti užily při cestě 
do Plavů, kam jely na pohádku O 
kouzelném koštěti.
Děti z MŠ Radniční využily pro-
story keramické dílny ve SVČ 
na Šumburku a vyráběly pod 
vedením Dany Humlové a Líby 
Kadeřábkové dárek ke Dni matek.
Všechny mateřské školy navštívil 
záchranář RZS pan Gorčík. Za 

pomoci pohádkového příběhu o 
medvědí rodince se děti vnořily do 
příběhu a pomáhaly zachraňovat 
medvídě. Seznámily se s bato-
hem první pomoci, vyzkoušely 
si srdeční masáž a obvazování 
„zraněného“ kamaráda. 
Děti z MŠ U Školky zpříjemnily 
pásmem básniček a písniček 
Jarní zahradní slavnost pro Senior 
klub II. na Výšině. Na odpoledních 
Tatínkovských dílnách děti dokon-
čovaly keramický dárek, a užily si 
tak odpoledne bez maminek.
Poslední dubnový den se třídy 
mateřských škol proměnily v jes-
kyně a doupata. Již od rána se 
do tříd slétali na košťatech čaro-
dějové a čarodějnice. Čekalo je 
vaření lektvarů, kouzlení a plnění 
nejrůznějších čarodějnických 
úkolů, které potvrzovala čaroděj-
nická osvědčení. Tento den si užily 
nejenom děti, ale i paní učitelky, 
které se na podobné netradiční 
dny vždy pečlivě připravují.

Učitelky MŠ

Zpravodajství 
z mateřských škol

INZERCE

Sportovka uspěla 
na přijímačkách

 V dubnu probíhala přijímací řízení 
na SŠ. Většina našich žáků již ví, že 
se na vybrané školy dostala. Uchazeči 
o studium na oborech zakončených 
maturitou prošli jednotnými přijímacími 
zkouškami, které prověřily jejich připra-
venost v matematice a českém jazyce. 
Tady nám udělali naši žáci velikou 
radost. Většina z nich složila zkoušky 
velmi dobře, Vendula Betková, Leona 
Šedková a Filip Turna byli na vybraných 

školách na prvním místě. Na předních 
místech se umístili i Eliška Borlová, 
Kačka Jakouběová, Šimon Synovec a 
další. Svědčí to nejen o jejich vzorné 
přípravě, ale i o vysoké úrovni znalostí 
žáků naší školy. Žákům blahopřejeme 
k úspěchu a děkujeme za reprezentaci 
školy, vyučujícím ČJ a M za pomoc 
v přípravě. Jsme rádi, že se úspěchy 
rozšířily i mimo sportovní oblast.

Vedení školy

 Na 22. dubna připadá celosvětově 
podporovaná akce Den Země, která 
se zaměřuje na propagaci a podporu 
ekologie a ochranu životního prostředí. 
Naše škola tento den oslavila opožděně 
3. května. Místo výuky mezi čtyřmi stě-
nami vyrazili žáci všech ročníků ven, 
kde poznávali okolí svého bydliště a 
trochu ho poklidili. Žáci nejstarších roč-
níků připravili společně s učiteli lanové 
prolézačky a zeměpisné nebo příro-
dovědné kvízy, a to v části Šumburku, 
která je známá jako Cvičenka. Žáci 
devátého ročníku se zasloužili o to, že 
všichni jejich mladší spolužáci poznali 
Cvičenku uklizenou. Před jejich přícho-
dem vysbírali odpadky, které zde našli 
po těch, kterým nevadí nechat je jen 
tak ležet v přírodě. 
I přes chladné počasí za nimi brzy dora-
zily děti ze všech tříd prvního stupně. 
Zahřát se mohly aktivitami, které pro ně 

byly připraveny. Pokud je zcela neza-
hřály, byl připravený táborák. Většina 
žáků neodolala a ke svačině si upekla 
uzenku, topinku, nebo i jablko. 
Žáci druhého stupně se nevydali přímo 
na Cvičenku, chtěli si udělat příjemné 
dopoledne na čerstvém vzduchu. S 
elánem se vydali směrem na Šulíkovu 
skálu, ze které se mohli pokochat 
pohledem do údolí Kamenice a na 
tanvaldské sídliště Výšina. Uzenky u 
táboráku na Cvičence jim pak chutnaly 
o to více. 
Celá akce také podpořila snahu 
švédské studentky Gréty Thunberg 
probudit lidi celého světa k záchraně 
ohroženého klimatu Země. Na tento 
celosvětový problém poukázali žáci, 
kteří se vyfotili s plakáty vytvořenými  
na téma Země.

Oldřiška Dolenská a 
Monika Šrýtrová

Celoškolní projektový den v přírodě

Odvoz a likvidace
fekálií

Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890

Pronajmu
prostor k podnikání cca 50m2
s výlohou v centru Tanvaldu

na Krkonošské ulici.
Volné od 1. 7. 2019

Tel.: 773 109 187
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Ohlédnutí za 2. a 3. koncertem THJ 2019
 V pátek 26. 4. přijelo do Tanvaldu 
Klavírní kvarteto Josefa Suka. Už skla-
datelé uvedení v programu slibovali 
příjemný zážitek – Josef Suk (Píseň 
lásky), Robert Schumann a Antonín 
Dvořák.  A silný zážitek se opravdu 
dostavil díky špičkové interpretaci pří-
tomných umělců.
V pátek 10.5. jsme se museli smířit 
s náhlou změnou programu. Ovšem 
to smiřování nebylo opravdu těžké, 

spíše bylo pro publikum příjemným 
překvapením. Místo Jana Šťastného 
přijel Saša Rašilov, samozřejmě 
s úplně jiným programem. Navzdory 
všem změnám byl koncert báječný. 
Obecenstvo poslouchalo plně soustře-
děné a bez hnutí, což umělci ocenili, 
protože se mohli plně soustředit na své 
výkony. Naopak potom na závěr oce-
nilo publikum umělce dlouhotrvajícím 
potleskem.

První část byla hravá, Slukova i Friedova 
hudba a Morgensternovy verše spolu 
krásně korespondovaly. V druhé části 
jsme se přenesli díky veršům Federica 
García Lorcy a Piazzollově nádherné 
hudbě do prosluněných přímořských 
krajů. Velmi sugestivní přednes Saši 
Rašilova celkový dojem umocnil.
Před oběma koncerty vystoupily dva 
komorní soubory žáků ZUŠ Tanvald, a 
to kvarteto a kvinteto, jejichž hru poslu-

chači odměnili nadšeným potleskem. A 
jako bonus je třeba uvést, že na 3. kon-
certě zazněla skladba zdejšího rodáka, 
hudebního skladatele a varhaníka 
Petra Tomeše, „Rozmar pro 3 příčné 
flétny, klavír a violoncello“.       

Libuše Vedralová

Základní umělecká škola Tanvald

Velikonoční dílničky
v přírodě

 Žáci 6., 7. a 8. ročníku Masarykovy 
základní školy se zúčastnili exkurze do 
psího útulku Dášenka v Lučanech nad 
Nisou. Útulek je soukromou organizací 
a funguje pod záštitou Ligy na ochranu 
zvířat ČR. Majitelkami jsou Dagmar 
Holanová a Dagmar Kubištová. 
Maximální kapacita útulku je 35 pejsků 
a 25 kočiček. Každý žák přinesl pro 
pejsky a kočičky krmení a nějaké 
pamlsky. Poté, co jsme vše předali 
paní majitelce, převzali jsme si pejsky 
a vydali se s nimi na procházku. Okolí 
útulku je krásné, počasí nám přálo, a 
proto jsme si vybrali delší trasu. Tato 
akce se velmi zdařila a určitě jsme zde 
nebyli naposled.

Mgr. Daniela Pěničková

Na návštěvě 
u pejsků a kočiček

Foto Antonín Bělonožník Foto Antonín Bělonožník

 Letní prázdniny se blíží 
mílovými kroky a my jsme právě ve fázi 
školního roku, kdy jedna akce střídá 
druhou, kdy naše celoroční práce 
vrcholí a je třeba veškeré přípravy a 
rozdělanou práci dovést ke zdárnému 
konci. 
Tato fáze začala již v dubnu, kdy se 
hlavním tématem stalo Tanvaldské 
hudební jaro a Třídní přehrávky. První 
z dlouhé řady Třídních přehrávek, 
kterých máme většinu ještě před 
sebou, se uskutečnily právě v dubnu. 
Třídní přehrávku připraví spolu se 
svými žáky každý vyučující hudebního 
oboru. Přehrávka má podobu 
malého koncertu, většinou se koná 
v Koncertním sále ZUŠ a jsou na něj 
přizváni nejen kolegové vyučující, ale 
především rodiče, prarodiče a kamarádi 
žáků. Zahraje si, či zazpívá opravdu 
každý žáček, který se u nás ve škole 
vyučuje. Je to příjemné setkání dětí, 
jejich rodičů a vyučujících. Letos bude 
třídní přehrávka zároveň i zkouškou 
postupovou, takže pro mnohé žáky 
stresující zkoušky proběhnou nově v 
přítomnosti nejbližších a v přátelské 
atmosféře, kdy hlavní je radost ze 
společné práce a především radost z 
hudby.
Velkou radostí byly pro nás i tři koncerty 
Tanvaldského hudebního jara, kdy měli 
naši žáci tu čest být “předskokany” 
profesionálních hudebníků. Zhostili 
se toho na výbornou - jak saxofonové 
kvarteto, tak i smyčcové kvarteto a 
flétnové kvinteto. Zahráli s nadhledem, 
klidem, bez chyb a jejich muzikální 
výkon nám dává naději, že i z našich 
řad mohou vzejít noví profesionální 
umělci. Pokud se ovšem nevydají 
jinou profesní cestou. I tak je ale velká 
pravděpodobnost, že bude tyto žáky 
jejich nástroj provázet celý život. V 

tuto chvíli máme před sebou ještě 
jeden koncert v rámci Tanvaldského 
hudebního jara, na kterém tentokrát 
nebudou účinkovat žáci, ale vyučující - 
komorní soubor Classicis.
V úterý 7.května jsme u nás ve škole 
přivítali předškoláčky z tanvaldských 
mateřských školek. Měli jsme pro ně 
v hudebním oboru připraven koncert 
přizpůsobený jejich věku, prohlídku 
jednotlivých učeben s možností si i 
nějaký nástroj vyzkoušet, seznámit 
se s jednotlivými vyučujícími.  Ve 
výtvarném oboru si mohli vyrobit dárek 
pro maminku a v tanečním oboru se 
podívat, jak se u nás tančí a nějakou 
tu pohybovou aktivitu si i vyzkoušet. 
Moc jsme si dopoledne s dětmi užili, 
byl to krásný zážitek nejen pro ně, ale 
i pro nás a již nyní se těšíme na další 
společné setkání.
Taneční obor spolu s hudebníky vyrazil 
i za seniory - nejprve do Domova 
důchodců ve Velkých Hamrech, po té 
do Kulturního domu Sklář v Desné, kde 
se slavil Den matek. 
Na konci května bude Big Band 
koncertovat v tanvaldském kině, 
taneční obor uspořádá své první 
samostatné představení. Ale o tom až 
v příštím čísle.
A na co vás ještě mohu pozvat ?
Čtvrtek 6. června - Závěrečný koncert 
hudebního oboru, kino Jas Tanvald, 
17.30
v první části uslyšíte sólově nejlepší 
žáky HO, ve druhé části poprvé 
zahrajeme operku Z. Svěráka a 
J. Uhlíře - Červená Karkulka, dále 
vystoupí komorní soubory a Big Band.
Pátek 7.června - Výchovný koncert 
pro základní školy v Tanvaldě, Kino Jas 
Tanvald, 9.00 a 10.30
Úterý 25.června - Závěrečný koncert 
sborů Hlásky a Melodia - Kostel 

sv.Františka z Assisi  Tanvald - 
Šumburk nad Desnou
Od 17.června do 13.září - Výstava 
výtvarného oboru - Výstavní sál 
Městské knihovny Tanvald

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ 17. - 
21.června 2019 14.00 - 16.30
Zápis pro rok 2019/2020 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 ).
Vyučované obory :
Hudební : 
hra na zobcovou flétnu, hra na 
příčnou flétnu, hra na klavír, hra na 
elektronické klávesové nástroje, hra 
na housle, hra na violoncello, hra 
na kytaru, hra na elektrickou kytaru, 
hra na klarinet, hra na saxofon, hra 
na trubku, hra na pozoun, hra na 
akordeon, hra na bicí, sólový zpěv 
Přípravná hudební výchova 1 - pro 5 
leté děti, středa 15.15 - 16.00
Přípravná hudební výchova 2 -pro 6 
leté děti, pátek 13.00 - 13.45
pěvecký sbor Hlásky - pro mladší 
děti, pátek 14.00 - 15.00
pěvecký sbor Melodia - pro starší 
děti, pátek 15.30 - 17.00

Výtvarný obor - od 5 let
Taneční obor - od 5 let
Úleva pro pracující rodiče: Od nového 
školního roku budeme mít k dispozici 
školního asistenta, který bude moci na 
žádost rodičů vyzvedávat malé děti z 
MŠ nebo prvních tříd ZŠ (Šumburk) a 
vodit je k nám na vyučování.
Budeme se na vás těšit.

Petra Jedličková Šimůnková

Pletli jsme pomlázky a opékali buřty.
Hráli jsme hry, byl to prima den.

Žáci 1.st. Masarykovy školy
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 Vzpomínáte si na známý fejeton 
„Kam s ním?“ Jan Neruda se v něm 
zaobíral otázkou, kam se starým slam-
níkem. V současnosti se tato otázka 
zdá býti bezpředmětná, neboť víme o 
existenci sběrných dvorů, známe barvy 
kontejnerů a popelnic na tříděný odpad 
a zdá se, že nás v otázkách odpadů nic 
nevyvede z míry.  Ale proč tedy musí 
naše srdce krvácet při pohledu na zne-
čištěné lesy a krajnice kolem silnic? 
V naší škole je láska k přírodě a 
ekologická tématika opravdu často 
součástí výuky. Kromě toho pořádáme 
pravidelné Dny Země, na podzim jsme 
zařadili projektový den věnovaný úklidu 
přírody před zimou. Třídíme odpad ve 
škole, uklízíme si kolem školy, ale proč 
to stále nestačí? Musíme asi „přitvrdit“.
Na konci dubna jsme tedy vyjeli 
se všemi žáky druhého stupně do 
liberecké spalovny odpadů Termizo. 
Očekávali jsme zápach a nepořádek. 
K našemu překvapení jsme po úvodním 
vstupu o procesech a systému zpra-
cování odpadů mohli navštívit zcela 
moderní a počítačově řízenou továrnu 
21. století. V takzvaném „velíně“ jsme 
se mezi všemi elektronickými panely, 
monitory a kontrolkami chemických 

procesů trochu ztráceli. Doslova ohro-
mující pro nás byla pak kabina jeřáb-
níka, který přemisťoval obrovskými 
chapadly odpadky do spalovací pece. 
Při pohledu do jam plných vyhozených 
věcí nás zaráželo množství nevytřídě-
ného odpadu. Dojmů jsme si odnesli 
opravdu mnoho.
A co dále? Hned jsme na ekologické 
téma navázali při projektovém dnu 
Čarování s čarodějnicemi. Každoročně 
uklízíme koncem dubna v souvislosti 
se Dnem Země turistickou cestu do 
sedla Špičáku. Letos jsme však s nad-
šením zjistili, že turisté jsou pravými 
milovníky přírody a nebylo vlastně co 
uklízet. Vypadá to, že hodiny ekologie 
by měly být spíše součástí výuky řidičů 
v autoškolách.
Ochranu přírody nevzdáme a nepo-
levíme. Koncem května nás navštíví 
Tonda Obal. Pro neznalé se jedná o 
program určený žákům základních 
škol, který se již od roku 1997 zaměřuje 
na podporu vědomí odpovědnosti za 
životní prostředí. 
A na závěr přidáme přání: „Nechť je ta 
naše modrá planeta čistá a zelená!“"

Ivana Horčičková

ZŠ Horní Tanvald - 
Ekologie stokrát jinak

 Počátek jara probíhal na naší škole 
ve znamení přípravy na velikonoční 
jarmark. Po úspěchu toho vánočního 
se děti s elánem pustily do výroby 
dekorací, pomlázek, napekly dobroty. 
Jejich nadšení dokazuje, kolik drob-
ností si žáčci připravili doma. Projevili 
též obchodního ducha, protože si své 
výrobky museli sami ocenit.
Děti ze 3.B, družící se s babičkami a 
dědečky z Domu důchodců ve Velkých 
Hamrech, si své výrobky udělaly právě 

na výtvarné dílničce ve zmíněném 
domově.
V pondělí 15.4. se chodby Masarykovy 
školy zaplnily návštěvníky z řad rodičů 
a veřejnosti, kteří nejen obdivovali 
zručnost a nápaditost malých i větších 
„řemeslníků“  - děti si za utržené peníze 
většinou přilepší na školním výletě.
Těšíme se, že Vás na příštím jarmarku 
také přivítáme!

Milena Šostková + žáci a 
učitelé Masarykovy ZŠ

 Je jaro. A to je ve škole v prvouce 
pořád to samé: koza má kůzlátka, ovce 
má jehňátka, husa má housátka…Tak 
aby to nebyla taková nuda, vyrazila 
naše mláďata z 1. stupně na kozí farmu 
do Pěnčína. Děti už dlouho dopředu 
sušily zbytky chleba, aby mohly kozičky 
krmit, protože na farmě v Pěnčíně je 
nejlepší to, že nemusíte zvířata jen 
zdálky pozorovat, ale můžete si na ně 
sáhnout, hladit je, drbat je na hlavě a 
krmit je. Jezdíme tam každý rok na jaře, 
protože farma je plná mláďat: kůzlátka, 
housátka, jehňátka, kachňátka, telátka. 
Jen selátka jsme letos neviděli, protože 

prasnice je ještě neporodila. Zato nám 
letos hodná paní z výrobny mléčných 
výrobků pustila film o tom, jak se zde 
vyrábějí sýry. A nakonec nám dala 
některé sýry ochutnat. A myslíte, že 
na konci dne děti poznaly jehňátko od 
kůzlátka? No jasně. A nejen to. Přišly 
také na to, že zvířata nemůžeme plašit 
křikem, jinak se nenechají pohladit, 
že vyrobit sýr není tak jednoduché, že 
v autobuse se na ně lidé usmívají, když 
hezky pozdraví a chovají se slušně. Byl 
to hezký den.

Lenka Machová

ZŠ Horní Tanvald – Hodina 
prvouky na farmě

Velikonoční jarmark 
na Masaryčce

 V pondělí proběhl v MŠ Radniční 
tradiční zápis dětí do mateřské školy 
v našem městě. V určené době k němu, 
dle sdělení paní ředitelky Blanky 
Bryscejnové, dorazilo 41 dětí v dopro-
vodu svých rodičů a blízkých. Na ty se 
v budově školy kromě paní ředitelky 
těšily i jejích budoucí paní učitelky 
Miroslava Erbenová a Iva Krištofová. 
Zatímco maminky obstarávaly nezbyt-
nou administrativu pro přijetí dětí do 
předškolní výchovy, samotné děti se 
směle seznamovaly s novým prostře-
dím, které na ně po prázdninách čeká. 

Nezbývá, než všem dětem popřát, aby 
se jim v naší školce líbilo.

-red-

Zápis nových dětí 
do mateřských škol v Tanvaldě

Foto Antonín Bělonožník
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne 
10.04.2019

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

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města 
Tanvald konaného dne 24. 04. 2019

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

*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
15/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko + 
22.886 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
16/2019:
PŘIJATÉ TRANSFERY 
na projekt „Přechod z knihovního systému 
CLAVIUS na službu TRITIUS“  
42.000 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE 
ODDĚLENÍ KULTURNÍ KANCELÁŘ 
 + 60.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA 
- 18.000 Kč
*RM bere na vědomí výši daně z příjmu 
právnických osob za město a rozhodla provést 
rozpočtové opatření č. 14/2019:
DAŇOVÉ PŘÍJMY+ 2.314.770 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ 
 + 2.314.770 Kč
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na 
výměnu svítidel v ZŠ Tanvald, Údolí Kamenice 
238 a provést rozpočtové opatření č. 18/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                               
+ 160.000 Kč
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na 
prohlídku stavebně-technického stavu mostů 
na pozemních komunikacích v majetku města 
Tanvald a provést rozpočtové opatření č. 
12/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ+ 
30.000 Kč
*RM souhlasí s návrhem úpravy systému 
parkování na parkovišti podél terminálu, u 
č.p. 116 „Sport Čermák“, v ul. Krkonošská, v 
ul. Husova podél parku T.G.M., na parkovišti 
před staniční budovou ČD a v ul. Poštovní, 
systémem „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ 
s omezenou dobou stání max. 60 min. *RM 
rozhodla uvolnit finanční prostředky a provést 
rozpočtové opatření č. 13/2019:
ODDĚLENÍ KULTURNÍ KANCELÁŘ + 30.000 
Kč
*RM schvaluje Kupní smlouvu č. 201911096 
mezi firmou FORUM STANY s.r.o., se sídlem 
Lazaretní 1/7, Brno a městem Tanvald na nákup 
velkostanu Forum Alfa 6x12m dle předloženého 
návrhu.
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na 
opravu protihlukové stěny terminál Tanvald a 
provést rozpočtové opatření č. 19/2019: 
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY  + 
138.600 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ + 
138.600 Kč
*RM schvaluje Smlouvu na organizaci 
zadávacího řízení a Smlouvu na manažerské 
řízení projektu pro vydání rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na projekt „Realizace 
energetických úspor v objektu radnice č.p. 
359 ve městě Tanvald“ mezi firmou TENDRA 
spol. s r.o., se sídlem Ořechová 3336, Mělník 
a městem Tanvald dle předložených návrhů 
a rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
17/2019:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Realizace energetických úspor v objektu 
radnice č. p. 359, Tanvald + 20.000 Kč
*RM souhlasí s pokácením 2 ks bříz 
nacházejících se na pozemkové parcele č. 
1941/6 v katastrálním území Tanvald, dle 
předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s 
tím, že dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku.
*RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku 
nacházejícího se na pozemkové parcele č. 
308/13 v katastrálním území Tanvald, dle 
předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s 
tím, že dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku.
*RM schvaluje smlouvu pachtovní mezi panem 
K. a městem Tanvald týkající se propachtování 
pozemků – části pozemkové parcely č. 663/1, 

pozemkové parcely č. 663/2 a části pozemkové 
parcely č. 623/1 vše v katastrálním území 
Šumburk nad Desnou podle předloženého 
návrhu. 
*RM souhlasí se změnou režimu silničního 
provozu v ulicích Školní a Jiráskova v Tanvaldě 
dle předloženého návrhu v termínu od 01. 06. 
2019.  
*RM jako zřizovatel Základní školy Tanvald, 
Sportovní 576, Tanvald, příspěvková organizace 
schvaluje podání žádostí o poskytnutí dotace 
z rozpočtu  Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR. Operační program potravinové a materiáln 
pomoci,  výzva č.30_19_009 - Potravinová 
pomocdětem v Libereckém kraji 5. Doba 
realizace od 01.09.2019 do 30.06.2020.
*RM po projednání žádosti občanů města 
bydlících v ulici U Lávky o rozšíření lávky 
přes řeku Kamenici rozhodla této žádosti 
nevyhovět.
*RM schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě č. 17-
99-G025-0 o zavedení a provádění systému 
řízení bezpečnosti dětského hřiště mezi městem 
Tanvald a spol. Hřiště hrou s.r.o., se sídlem 
Sobotecká 810, Turnov dle předloženého 
návrhu.
*RM po projednání podnětu na převedení 
odběrného místa vrt Popelnice, které je 
v majetku města, na soukromou osobu 
rozhodla toto odběrné místo nepřevádět a 
ponechat jej v majetku města.
*RM schvaluje nový platový výměr paní Mgr. 
Jany Duňkové, ředitelky Masarykovy základní 
školy a Obchodní akademie Tanvald, Školní 
416, příspěvková organizace s účinností od 01. 
05. 2019 dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje „Program pro poskytování 
účelových dotací z rozpočtu města Tanvald“ 
týkající se odkanalizování nemovitostí ve městě 
v roce 2019 dle předloženého návrhu.
*RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy 
nebytových prostor v č.p.  583, ul. Horská, 
Tanvald panu K. do 30.06.2019. 
*RM projednala návrh ředitelky Mateřské školy 
Tanvald, U Školky 579 na omezení provozu 
mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2019 
bez připomínek. 
*RM souhlasí, aby prodejní trhy na centrálním 
parkovišti v Tanvaldě provozovala paní Pavla 
Dygrýnová, IČO 72761504, se sídlem Fučíkova 
491, Raspenava s okamžitou platností.
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dne 24.04.2019 s tím, že může být dle 
potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti rady města 
3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva 
města
4. Informace o činnosti společností s majetkovou 
účastí města
5/ Schválení účetní závěrky města Tanvald za 
rok 2018
6/ Schválení závěrečného účtu města Tanvald 
za rok 2018
7/ Majetkoprávní záležitosti
8/ Oprava podlahy tělocvičny Masarykovy ZŠ a 
OA Tanvald v č.p. 333, ul. Raisova
9/ Stavební úpravy bytové jednotky v 
Masarykově ZŠ a OA Tanvald v č.p. 416, ul. 
Školní
10/ Stavební úpravy schodiště a šatny školní 
jídelny v ZŠ Tanvald v č.p. 589, ul. U Stadionu
11/ Oprava spodních rozvodů ÚT v MŠ Radniční 
č.p. 540
12/ Rekonstrukce objektu ZUŠ Tanvald - č.p. 
301, ul. Školní
13/ Pořízení nové techniky do TS pro zimní 
údržbu MK
14/ Výstavba zázemí pro spolkovou činnost 
SDH Horní Tanvald
15/ Peněžitý dar HOSPIC sv. Zdislavy, o.p.s.
16/ Rozpočtové opatření v souvislosti s 
vyřizováním přestupků z úsekového měření 
rychlosti 
17/ Náměty, připomínky, diskuze 
18/ Závěr

I.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti rady 
města v období od 27. 02. 2019do 10. 04. 2019.
II.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti 
kontrolního výboru, finančního výboru a výboru 
pro rozvoj cestovního ruchu.
III.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti 
společností s majetkovou účastí města:  
1) Nemocnice Tanvald s.r.o.,
2) Teplárenství Tanvald s.r.o.,
3) TABYS s.r.o.
IV.
*ZM schvaluje účetní závěrku města za rok 
2018.
V.
*ZM po projednání závěrečného účtu za 
rok 2018 vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením bez výhrad.
VI.
K majetkoprávním záležitostem *ZM:
1/ rozhodlo vykoupit od Lesů České republiky, 
s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec 
Králové pozemkovou parcelu č. 669/18 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 300 m2 
v katastrálním území Tanvald za kupní cenu 
78.525 Kč a schvaluje rozpočtové opatření č. 
22/2019:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
pořízení p. p. č. 669/18, k. ú. Tanvald  
78.525 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod hospodářského výsledku z minulých let 
+ 78.525 Kč
2/ rozhodlo vykoupit od Severočeské 
vodárenské společnosti a.s., se sídlem 
Přítkovská 1689, Teplice stavbu „Tanvald, 
Šumburk nad Desnou, Husova – dešťová 
kanalizace KRAD 04025“ za kupní cenu 1.000 
Kč a schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2019:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
dešťová kanalizace KRAD 04025 ulice Husova 
1.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod hospodářského výsledku z minulých let 
 + 1.000 Kč
3/ na základě vydaného a zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 
754/1 (trvalý travní porost) o výměře 3184 m2 
v katastrálním území Šumburk nad Desnou 
manželům Ž. za dohodnutou cenu 318.400 Kč. 
VII.
*ZM rozhodlo uvolnit finanční prostředky 
na opravu podlahy tělocvičny v objektu ZŠ 
Masarykova, č.p. 333, ulice Raisova, Tanvald a 
schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ + 
270.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
+ 270.000 Kč
VIII.
*ZM rozhodlo uvolnit finanční prostředky na 
provedení stavební úpravy bytové jednotky 
v Masarykově ZŠ, č.p. 416, ul. Školní, Tanvald 
pro program individuálního vzdělávání a 
schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ + 
215.000 Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Rekonstrukce bytové jednotky v č. p. 416, ul. 
Školní, Tanvald 725.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
+ 940.000 Kč
IX.
*ZM rozhodlo uvolnit finanční prostředky 
na provedení stavební úpravy schodiště  
a šatny školní jídelny v objektu ZŠ Výšina, č. 
p. 589, ulice U Stadionu, Tanvald a schvaluje 
rozpočtové opatření č. 27/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ  + 
252.000 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
technické zhodnocení budovy č. p. 589 
210.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
+ 462.000 Kč
X.
*ZM rozhodlo uvolnit finanční prostředky 
na opravu spodních rozvodů ÚT v budově 
mateřské školy č.p. 540, Radniční ul., Tanvald a 
schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2019:
BĚŽNÉ VÝDAJE 
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ + 
455.200 Kč 
FINANCOVÁNÍ 
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
+ 455.200 Kč
XI.
*ZM schvaluje nákup dvou traktorů s potřebným 
vybavením pro zimní údržbu.
XII.
*ZM:
1/ schvaluje vypracování projektové 
dokumentace na výstavbu zázemí pro 
spolkovou činnost SDH Horní Tanvald a 
schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2019:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
zázemí pro spolkovou činnost SDH Horní 
Tanvald 36.300 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
 + 36.300 Kč
2/ ukládá radě města předložit na příští 
zasedání zastupitelstva města cenový návrh 
na dopracování původní studie komplexního 
řešení výstavby hasičské zbrojnice SDH Horní 
Tanvald.
XIII.
*ZM rozhodlo poskytnout Hospic sv. Zdislavy, 
o.p.s., se sídlem Pod Pernštýnem 321/1, 
Liberec – IV Pernštýn peněžitý dar ve výši 
33.000 Kč a schvaluje rozpočtové opatření č. 
23/2019:
XIV.
*ZM v souvislosti s vyřizováním přestupků z 
úsekového měření rychlosti instalovaného 
městem Desná a obcí Kořenov na silnici I/10 
schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2019: 
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY  + 1.621.000 Kč 
BĚŽNÉ VÝDAJE 
ODBOR EKONOMICKÝ + 1.181.000 
Kč 
ODBOR SPRÁVNÍ  + 120.000 Kč 
ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA   
320.000 Kč

Vítězové místního turnaje ve vybíjené, 
jenž se konal 10. 4. v naší sportovní 
hale, jeli 15. dubna reprezentovat naši 
školu na okresní finále ve vybíjené do 
Jablonce. Soutěžila 2 družstva do 5. 
tříd ze sportovky a to kat. dívek a kat. 
OPEN, tj. smíšené družstvo. Děvčata 
našla pouze jednoho přemožitele 
a tím byla ZŠ ze Železného Brodu. 
Smíšenému družstvu OPEN se po 
součtu skóre v minitabulce podařilo o 

„vlásek“ zvítězit. Ale na to se historie 
neptá, zkrátka 1. místo bylo naše a tím 
zajištěný postup do krajského finále. 
Tam na nás čekali soupeři z Mimoně, 
Turnova, a ZŠ Dobiášova Liberec. Naši 
borci byli jasně nejmenší, nejmladší a 
nejméně zkušení, ale soupeře řádně 
potrápili a rozhodně jim nenechali nic 
zadarmo. V celkovém součtu jsme 

Sport na sportovce
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V červnu 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!)

Jenovefa Nigrinová
Hana Holasová
Oldřich Valeš

Judita Bartelová
Jindřich Syřiště
Marie Hamplová
Mária Kuželková
Helena Oeserová 

Lidia Lánská
František Berka
Alena Staňková

Jan Raab
Jiří Bláha

Ludmila Šlamborová
Jan Fischer

Stanislav Jodas
Hana Fleknová
Eva Svárovská

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D. 
Vás zve na promítání 

Počátky jachtingu v Čechách a 
jeho rozvoj do dnešního dne

Český jachting slaví 120. 
narozeniny. Co je to jachting, či 

bez větru se nepohnete...Více se 
dozvíte v přednášce, kterou Vás 

bude provázet Dušan Srb.
Místo konání: Hasičská zbrojnice 

dobrovolných hasičů, Tanvald 
Šumburk n. D.

společenská místnost
Datum konání: 18. 6. 2019 v 15:00 hod.

Na setkání se těší Senior klub I 
Šumburk n. D.

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Vás zve na přednášku
s Mgr. Hanou Keprovou, 

profesorkou Gymnázia Tanvald
Hrátky s českým jazykem
Přijďte zjistit, jak jste na tom 

s pravopisem. 

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 od 15:00 hod.
Sraz v 14:50 hod před hlavním 

vchodem do budovy školy 
Gymnázia Tanvald

Pitný režim zajištěn, něco sladkého 
k tomu.

 Zajímavý program si připravil Senior 
klub Šumburk na odpoledne 16. dubna. 
Tématem byly včely, včelařství, med.
Přednášejícím byl pan Haba, který 
je včelařem celý život.  O své práci 
v tomto oboru by mohl přednášet bez 
přestávky celé dny. 
Přiblížil nám celý koloběh života a 
činnosti včel, ukázal, že nejdůležitější 
zde není med, který stojí v popředí 
našeho zájmu, když se řekne “včela“, 
ale činnost včel pro udržitelnost života 
v přírodě a tím i života našeho vůbec. 
Jeho vyprávění s ukázkami pomůcek 
pro včelaře bylo naplněno viditelnou 

láskou ke včelám a k přírodě. 
Bylo to krásné, děkujeme Vám, pane 
Habo!

-ali-

Medové odpoledne v Senior klubu

 Chceme touto formou poděkovat 
kolektivu lékařů a sester interního 
oddělení zdejší nemocnice, pod vede-
ním primáře MUDr. Janaty, za ochotu 
a vzornou péči o těžce nemocného 
tatínka pana Václava Pavlaty po celou 
dobu jeho hospitalizace.
Náš dík patří také firmě M+M - panu 
Maturovi za důstojný průběh pohřbu. 
Děkujeme i za účast členů Sboru dob-
rovolných hasičů Tanvald Šumburk.
Zároveň si vážíme velmi vstřícného 
přístupu k zorganizování odstranění 
pokáceného stromu u hřbitova na 
Horním Tanvaldě panem starostou 
Vladimírem Vyhnálkem.

Bendovi

Poděkování

 V květnu se opět uskutečnil zájezd 
pro tanvaldské seniory. Tentokrát 
navštívili zámek Dětenice a zámecký 
pivovar. Počasí výletníkům přálo, a 
tak si Dětenice i procházku po městě 
Jičíně náležitě užili.

-red-

Senioři navštívili
dětenický zámek i pivovar.

Klub zdraví
Investujte do svého zdraví a přijmě-
te pozvání na další setkání Klubu 
zdraví do Tanvaldu na motivační 

přednášku s diskusí na téma:
Jak posílit imunitu?

Co ji narušuje a co ji buduje?
Uskuteční se v úterý 11. 6. od 17 hod. 
ve Středisku volného času (bývalý 

Dům dětí a mládeže)
Přednáší Roman Uhrin

ředitel Centra zdraví Eden

obsadili sice 4. místo, ale obohatili 
jsme se o řadu cenných zkušeností, 
které jistě využijeme v příštím roce. 
Radost nám udělali i mladí fotbalisté 
z 1. – 3. tříd, kteří se zúčastnili fot-
balového turnaje McDonald´s Cup. I 
přes chladné počasí jsme na hřišti ve 
Velkých Hamrech ukázali, že ani fotbal 
nám není cizí. Úspěšnějším byl pouze 
mančaft ze ZŠ Desná, který postupuje 
do okresního finále. Nemusíme však 
pouze závodit a bojovat o medaile, ale 
jednoduše sportovat. První teplé slu-
nečné dny nás vylákaly ven na měst-
ský stadion. Nejen v rámci tělocviku, 
ale i na odpoledních pohybovkách si 
děti nazuly kolečkové brusle a kroužily 
na in line dráze. Někteří měli brusle na 
nohou poprvé. Četné pády a nerovno-

váha je neodradila a na konci hodiny 
se s jistotou  proháněli po stadionu. 
Dokonce je to nadchlo natolik, že se na 
stadion vrátili i po skončení vyučování. 
První jarní cyklotělocvik šesťáků sice 
neproběhl za úplně teplého a sluneč-
ného počasí, ale zábavným tréninkem 
u lesíka (obratnost, výjezdy a sjezdy 
kopečků, slalom mezi kuželi, brždění 
atd.), bylo nevlídné počasí zapome-
nuto. Druhostupňové žáky čekají 
v průběhu května a června vodácké 
kurzy, závody do sportovce školy na in 
line bruslích, závěrečný aquatlon a pak 
už jen slavnostní vyhlášení sportovce 
školy pro I. a II. stupeň v Městském 
kině JAS v rámci školní akademie, 
která se koná v úterý 18. 6.

Jana Tůmová

Otevírací doba po dobu letních měsíců červenec a srpen
Po a St     9:30 – 11:30      12:15 – 17:00
Út, Čt, Pá                                 ZAVŘENO   

„POPRVÉ V KNIHOVNĚ“ – v uplynulém měsíc nás navštívily děti z Mateřské školy 
Polubný. Společně jsme si prohlédli celou knihovnu, popovídali jsme si o knížkách a 

jejich značení a nakonec nám děti pomohly spravit pohádku, kterou popletl náš skřítek 
Knihovníček. Fotografie z této besedy si můžete prohlédnout ve fotogalerii na našich 

internetových stránkách. 
https://www.tanvald.cz/volnycas/mestskaknihovnatanvald/fotogalerie.html

„ZUŠKA VYSTAVUJE“- výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Tanvald pod ve-
dením Jany Hadravové. Výstava je průřezem celoroční činnosti tohoto oboru. Práce si 

můžete prohlédnout ve výstavním sálku od 17. 6. 2019.
„ROZNÁŠKA KNIH DO DOMU“ tato služba je určena pro naše čtenáře z Tanvaldu, 
kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostat k nám do knihovny. Je vždy 2.pátek 

v měsíci. Služba je zdarma. V případě zájmu nás můžete kontaktovat osobně nebo na 
tel. : 483 369 650 nebo  e-mail: knihovna@tanvald.cz.

„INSPIRACI NAJDEME V PŘÍRODĚ“ – výstava titulů z našeho knižního fondu 
ve vstupní části knihovny.

UPOZORNĚNÍ

Městská knihovna Tanvald
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Informace

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

2. 6. Cesta lesem pohádek
V areálu autokempu – startujeme průběžně v 9:00 – 11:00 hod., na 4,5 km 
trase jsou připravena pohádková zastavení s drobnými úkoly, za které děti zís-
kají odměny. V cíli děti obdrží diplom a medaili a nebude chybět bramboračka 
(ešusy a lžíce s sebou)! Vstupné činí 20,- Kč/osoba. Doprovodný program firmy 
EKO-KOM. 
6. 6. Senior klub II – Výšina – Hrátky s českým jazykem.
Přijďte zjistit, jak jste na tom s pravopisem.
S Mgr. Hanou Keprovou, profesorkou Gymnázia Tanvald.
Sraz ve 14:50 před budovou gymnázia. 
Pitný režim a něco na zub zajištěno.
8. 6. Festival rodiny – zahradní slavnost
Síť pro rodinu ve spolupráci se svými členskými mateřskými centry pořádá 
v průběhu pěti jarních týdnů společenské akce pro veřejnost, prostřednictvím 
kterých chce posilovat hodnotu rodiny ve společnosti. Spojovacím prvkem akcí 
jsou letos klobouky ve všech různých podobách. Účastníci si budou moci vy-
tvořit vlastní papírový klobouk. Dále nás čeká piknik (něco na zub s sebou), 
fotokoutek. Šikovné tatínky poprosíme o výrobu překvapení pro děti do centra, 
za to pro ně bude připravený pitný režim od sponzora (pivovar Rohozec).
Začátek ve 14 hodin na zahradě.
19. 6. Výchova dětí, možnosti a styly
Workshop zaměřený na komunikaci s dítětem a jeho pozitivní rozvoj.
Vedou Mgr. Pavlína Vodseďálková a budoucí psychoterapeutka Mgr. Petra Stě-
hulová. Počet míst omezen, rezervace místa do 17. 6. nutná! Vstupné dobro-
volné. Začínáme v 16:30 hod. Přihlášky přes e-mail nebo tel. 605 757 771
21. 6. Látkování
Další povídání o moderních látkových plenkách, seznámení s možnostmi lát-
kování miminek i maminek, ukázky plenek a jiných potřeb od různých výrobců. 
Od 10 hodin.
Přednáší Lenka Hájková
Výlet za včelkami
Termín ještě není stanoven. Pro aktuální informace sledujte náš web, facebook, 
předpověď počasí, případně nám napište e-mail s předmětem zprávy „aktuali-
ty“ a my Vám budeme zasílat novinky o dění v Majáku na Váš e-mail.

Pokračuje kurz Masáže miminek. Cena 40 Kč za lekci, členky MDC Maják 20 
Kč za lekci. Vždy od 10 hodin. Vede Mgr. Adéla Prašivková
Paralelně probíhá dopolední baby club.

Během července a srpna proběhnou v MC příměstské tábory. V týdnech, kdy 
tábory nejsou, bude vždy jeden den v týdnu otevřená herna nebo podnikneme 
společný výlet. Sledujte web, fb stránku a e-mail.

Dále nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel.: 774 825 085

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 pokladniček, které jsou umístěny ve městě:
• v MDC Maják, U Školky 579 •
• Barvy, laky, Žákova 144 (autobusové nádraží) •
Za jakýkoliv příspěvek srdečně děkujeme. Pro potvrzení o daru při větším ob-
nosu nás kontaktujte na mdc.majak@gmail.com

Středisko volného času Tanvald v řeznu 2019
Středisko volného času Tanvald:
Akce SVČ Tanvald v červnu 2019:
V úterý 4.6. od 10:00 proběhne poslední závod Poháru běžce Tanvaldu 
„Maratónský běh“ v prostoru U Lesíka pro děti ve věkových kategoriích MŠ 
– 5. třída.
V neděli 9.6. v rámci akce „Spanilá jízda cyklostezkou Járy Cimrmana“ zveme 
děti a rodiče do šumburského parku, kde budou pro děti připraveny zábavné 
soutěže a výtvarná dílna.
Akce začíná v 9.30 hodin.
V pondělí 17. 6. v 16:30 proběhne v kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě 
„Slavnostní vyhlášení
vítězů Poháru běžce Tanvaldu“.

Nabízíme tyto příměstské a pobytové letní tábory:
1. - 12.7. příměstský tábor „Toulavé boty“- zaměřený na turistiku. Každodenní 
výlet do blízkého i vzdálenějšího okolí Tanvaldu. Je možné se přihlásit i jen 
na jednotlivé výlety:
Pondělí 1.7. - „Klokočské skály a jeskyně Postojna“ - z Dolánek pěší túra 
do skal a zpět. S sebou je nutné mít baterku! 
Sraz na hlavním vlakovém nádraží v Tanvaldě v 8:10, návrat v 15:27 tamtéž. 
Cena: 150,-Kč.
Úterý 2.7. - „Kryštofovo Údolí“ -  z Křižan do Kryštofova Údolí, zde prohlídka 
zajímavostí této malebné obce včetně orloje, vlakem z Kr. Údolí zpět. 
Sraz na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě v 7:45, návrat v 15:55 tamtéž.  
Cena: 150,-Kč.
Středa 3.7. -  „zámek Hrubá Skála“ - ze Sedmihorek na zámek, zde prohlídka 
nádvoří a věže, procházka do nedalekého arboreta přes Adamovo lože a do 
Hrubé Skály na vlak.
Sraz v 8:10 na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě, návrat v 15:27 tamtéž.  
Cena: 150,-Kč.
Čtvrtek 4.7. - „ rozhledna Frýdlant“ - pěší túra na frýdlantskou rozhlednu a 
prohlídka historického centra města. 
Sraz na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě v 8:10, návrat v 15:25 tamtéž.  
Cena: 150,-Kč.
Pondělí 8.7. - „ lesopark Příchovice“ - přes Šulikovu skálu na Příchovice, 
hry v lesoparku, pak přes Světlou zpět do Tanvaldu. 
Sraz v 8:30 u Střediska volného času, návrat ve 14:30 tamtéž.   
Cena: 100,-Kč.
Úterý 9.7. - „zámek Sychrov“ - prohlídka zámku a zámeckého parku, 
expozice dravých ptáků. 
Sraz v 7.35 na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě, návrat v 16:03 tamtéž.  
Cena: 300,-Kč.
Středa 10.7. - „Krkonošské výhledy“ - autobusem do Vysokého n.J., odtud 
pěšky do Jablonce n.J. a zpět. Možnost návštěvy cukrárny ve Vysokém.  Sraz 
na autobusovém terminálu v Tanvaldě (u vlakového nádraží) v 8:45, návrat 
ve 14:47 tamtéž.
Cena: 150,-Kč.
Čtvrtek 11.7. - „rozhledna Liberecká Výšina“ - cestou možnost návštěvy 
dětského koutu v Lidových sadech. Sraz na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě v 
8:10, návrat ve 14:55.
Cena: 150,-Kč.
Pátek 12.7. - „Tanvaldské vyhlídky s opékáním buřtů“ - túra částí 
Tanvaldského vyhlídkového okruhu (Desná, Žďár, Špičák). Cestou si 
opečeme buřty. Buřty a věci na opékání s sebou! Sraz v 8:30 u Střediska 
volného času, návrat ve 14:30 tamtéž.
Cena: 100,-Kč.
Cena celkem za všechny výlety: 1400,-Kč.

8.-12.7. příměstský „Vědecký tábor“ - aneb věda hrou. V budově SVČ, 
chemické a fyzikální zábavné pokusy s lektorem – vědeckým pracovníkem 
Akademie věd a dětskou lékařkou. Děti budou např. stavět elektromotor, 
seznámí se s tím, jak funguje lidské oko, postaví si vlastní baterii, budou pájet 
a zapojovat...Vše bude doplněné o deskové a stolní hry. Cena 1000,-Kč.
8.-13.7. „Tanvald – pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let“
v Krkonoších - projekt Prevence kriminality. Cena: 500,-Kč. 
15.-19.7. příměstský „Výtvarný tábor“ - v budově SVČ, tvoření různými 
tradičními i netradičními výtvarnými technikami doplněné o krátké vycházky 
po okolí. Cena: 1500,-Kč.
15.-19.7. příměstský „Youtuberingový tábor“ - v budově SVČ, natáčení a 
stříhání videí s texty a komentáři, základy animace. Cena: 1000,-Kč.
15.-19.-7. příměstský „ Rybářský tábor“ - pro všechny děti, které se chtějí 
naučit rybářským dovednostem. V budově SVČ a v terénu u rybníka a na 
sádkách. Cena: 700,-Kč.

22.-26.7. příměstský šicí tábor „Malé švadlenky“ - v budově SVČ, ruční a 
strojové šití módních doplňků a oděvů. Cena: 1500,-Kč.
24.-31.8. pobytový tábor „Borovnička“ - turisticky zaměřený tábor 
s poznáváním významných historických a přírodních zajímavostí na 
Královédvorsku pro děti ve věku 8 – 16 let. Cena zahrnuje: ubytování 
s celodenním stravováním (5xdenně) + pitný režim, veškerou dopravu (včetně 
přepravy v místě při výletech), vstupy ( zámky, hrady, muzea a jiné turistické 
cíle), odměny za soutěže atd. 
Program: výlety - ZOO Dvůr Králové n.L., hrad Pecka, hospital Kuks, 
rozhledna Zvičina, vodní nádrž Les Království, Čertovy hrady ...
Osvědčené i neznámé táborové hry a soutěže, táboráky s kytarou a 
opékáním buřtů, dle počasí možnost koupání na koupališti, chybět nebude 
ani diskotéka... Cena: 3500,-Kč.
V případě zájmu obdržíte bližší informace na tel.č. 483 394 301, 778 158 035, 
036, 037.
O táborech a všech akcích se dozvíte také na našem Facebooku a webových 
stránkách www.svctanvald.cz, kde přes Klientské centrum můžete vyřídit 
přihlášku i platbu.

http://www.svctanvald.cz/
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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

Rocketman
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a 
byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozu-
měl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně. Zpočát-
ku jen dělal křoví úspěšnějším muzikantům, jenže pak 
potkal svou nejspřízněnější duši, textaře Bernieho Tau-
pina. Od tohoto setkání vedla strmá cesta na absolutní 
vrchol, možná až příliš rychlá na to, aby se dala zvládnout bez chlastu a drog. Ty 
pomáhaly zejména ve chvílích, kdy se Elton cítil sám, opuštěný a nemilovaný, což se 
mu stávalo prakticky pořád. Jenže když jste duší rocker i showman, tak se z každého 
srabu prostě vyzpíváte.

Tajný život mazlíčků 2
Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že 
není jediným oblíbencem své paničky Katie, a už jsou 
na obzoru další nečekané změny. Nejdřív se k nim na-
stěhoval ten chlap, pak Katie začala tloustnout, na něja-
ký čas odjela, a když se vrátila, přivezla s sebou mimin-
ko. Jelikož bylo naprosto bezbranné a neschopné, začal 
ho Max na každém kroku hlídat a chránit. Z ustavičných starostí si vytvořil nervový 
tik, na který veterinář Maxovi naordinoval pobyt na venkově...

X-Men : Dark Phoenix
Když skupina X-Menů vyrazí na celkem rutinní záchran-
nou misi na oběžné dráze k ohrožené posádce rake-
toplánu, zdá se, že mají vše pod kontrolou a operace 
probíhá zdárně. Ale zdání klame. Jean Grey (Sophie 
Turner) je zasažena neznámou a smrtící kosmickou si-
lou, která ji promění v jednoho z nejsilnějších mutantů. 
I s podporou ostatních X-Menů Jean zápasí nejen se svou nově nabitou a nestabilní 
silou, ale i se svými osobními démony. Postupně se dostává do děsivé spirály a ztrácí 
nad sebou kontrolu. Navíc její myšlení začíná ovlivňovat tajemná postava (Jessica 
Chastain), která přichází s nebezpečnými návrhy na využití její ničivé síly. Grey se 
mění v Dark Phoenix a stává se hrozbou nejen pro své nyní již bývalé přátele z řad 
mutantů, ale pro celou planetu. X-Meni tak musí čelit svému nejbližšímu i nejničivěj-
šímu nepříteli – jednomu z nich.

FILMOVÉ TIPY 

Městská kulturní kancelář
Kulturní akce v červnu 2019
1. 6. SO 14 hod Autokemp Tanvaldská kotlina 
Zavízofest (2. ročník)
Přehlídka hudebních skupin. Vystoupí skupiny Sbor dobrovolných muzikantů, 
Benedetta, Big band ZUŠ Tanvald, Kompress, Avízo, Fousáči, Makule a Ovčie 
Kiahne.
Vstupné: dobrovolné.
6. 6. ČT 17,30 hod Kino Jas Járy Cimrmana 
Koncert ZUŠ Tanvald pro veřejnost 
Vstupné dobrovolné.
8. 6. SO 19 hod Kino Jas Járy Cimrmana 
Němý Bobeš
Představení Divadla Járy Cimrmana z Prahy. Předprodej vstupenek od 8. 5. 
pouze v pokladně kina vždy 1 hodinu před každým filmovým představením.
Vstupné: 400 Kč 
9. 6. NE 9,30 hod V parku a u kostela sv. Františka z Assisi na Šumburku 
14. ročník Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana  
Program pro celou rodinu. Viz. plakáty.
17. 6. PO 16,30 hod Kino Jas Járy Cimrmana 
Vyhlášení Poháru běžce Tanvaldu
Pořádá Středisko volného času v Tanvaldě. Vstupné dobrovolné.
18. 6. ÚT 16 hod  Kino Jas Járy Cimrmana 
Školní akademie ZŠ Sportovní
Vstupné dobrovolné.

POZVÁNKA 
na Slavnosti pod Majákem 

Járy Cimrmana
a XIV. ročník Spanilé jízdy

Cyklostezkou Járy Cimrmana 
ve dnech 8. a 9. června 2019

V sobotu 8. června proběhne v Areálu U Čápa "Slavnost pod Majákem 
Járy Cimrmana" s bohatým hudebně dramatickým programem. Můžete se 
těšit na dobrou společnost a příjemné odpoledne s výhledy do Kraje Járy 

Cimrmana.

V sobotu 8. června proběhne u Minimuzea Na Mlatě otevření světového 
unikátu - první železniční zastávky bez kolejí: 

STANICE HAMRSKA – NA MLATĚ.
Po slavnostním uvítání vlaku vystoupí děti ZŠ Hamrska. O hudební doprovod 

se postará Country a bluegrass skupina Kapelníci.

V neděli 9. června vyjedou z Návarova nadšenci na historických bicyklech 
i na modernějších strojích tradiční „Spanilou jízdu Cyklostezkou Járy Cimr-

mana aneb Na kole okolo Liptákova“. Spanilá jízda vystartuje v Návarově od 
penzionu Rusalka, navštíví návarovský zámek, pojede přes Zlatou Olešnici - 
Na Vrších, přes Bohdalovice a zastaví se až v Tanvaldu - Šumburku u kostela 

sv. Františka z Assisi.
Zde bude jízda přivítána a náležitě oslavena. V programu vystoupí herci 

Divadla Járy Cimrmana, klaun Bilbo, divadlo Na Kolečku, zazpívají děti ZUŠ 
Tanvald a studenti Gymnázia Tanvald, celý sváteční den zpříjemní hudba 

O.V.J.DIXIE a k dobré hudbě bude možnost hojného občerstvení.

Své historické bicykly představí spanilí jezdci ve velkém defilé. 
Ve FOTOKOUTKU U KOSTELA se můžete vyfotit ve stylu minulého století.

Na slavnosti jsou srdečně zváni příznivci historie, cyklistiky a poezie cimrma-
novy doby, vítáni jsou návštěvníci v dobovém oděvu a také všichni, kdo mají 

rádi laskavý humor, recesi a dobrou náladu.
Po celý den bude probíhat charitativní akce „Balónky s přáním do nebe“. 

Kontaktní osoba: ing. Kateřina Preusslerová, tel. 737 761 659

červen 2019
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Finišují závody Pohár běžce Tanvaldu
 V květnu proběhl odpolední závod 
na in line bruslích. V úterý 4. 6. čeká 
děti poslední závod a tím je tradičně 
závěrečný maratónský běh. Bodíky 
sečteme a s třemi nejlepšími dívkami a 
chlapci z každé kategorie se setkáme 
na slavnostním vyhlášení v Městském 
kině JAS, které se koná v pondělí 17. 6. 
Nejen ti nejlepší se objeví na podiu, ale 
i ti, kteří absolvovali všechny závody, 

obdrží sympatický dáreček. Nezbývá 
než poděkovat sponzorům – Maškovo 
pekařství, fa Titan Multiplast, fa 4Soft, 
město Tanvald, organizátorům – ZŠ 
Sportovní, SVČ, TJ Tanvald a hlavně 
rodičům a pedagogům, jež zajišťují 
účast svých svěřenců na závodech. 
Pojďme si užít poslední závody a v kině 
JAS 17. 6. na viděnou.

Jana Tůmová

ZŠ Tanvald, Sportovní
zvítězila na Ještědské hlídce

v Hrádku nad Nisou na plné čáře

Okresní přebor
ve sportovní gymnastice

 26.4. 2019 se ve SH konal okresní 
přebor škol ve sportovní gymnastice, 
který pořádala a kterého se zúčastnila 
i naše škola – ZŠ Tanvald, Sportovní 
576. Děvčata – Zuzana Nývltová, 
Eliška Černá (hostující z Harrachova), 
Natálie Poseltová, Nikola Musilová, 
Lucie Tůmová, Anna Brunclíková, Hana 
Mansfeldová a Michaela Hloušková 

(v kategorii SŠ). Závodilo se ve čtyřboji 
a jednotlivých disciplínách – prostná, 
hrazda, kladina, přeskok. Celkem jsme 
získali 8 prvních míst, 10 druhých míst 
a 11 třetích míst. Děvčatům gratulujeme 
a děkujeme za vzornou reprezentaci 
naší školy.

Mgr. Marie Hujerová

VESPO
běh přes Tanvaldský Špičák
Datum: sobota 8. června 2019, 9:30 
start první kategorie
Místo: Albrechtice v Jizerských horách, 
parkoviště Špičák 2 pod černou 
sjezdovkou
Přihlášky: v den závodu od 8:30, nej-
později 15 min. před startem kategorie 
nebo předem na e-mail 
janka.balovka@gmail.com, platba star-
tovného na místě v den závodu
Startovné: žáci 20,- Kč, dorost 40,- Kč, 
dospělí 50,- Kč
Ceny: medaile, diplom a věcné ceny 
pro první 3 v kategorii
Tratě: prostor dojezdu černé sjezdovky, 
hlavní kategorie 9 km běží přes vrchol 
Tanvaldského Špičáku do sedla nad 
Tanvaldskou kotlinou a přes Mariánské 
schody, 95% lesní cesty, 5% asfalt, 
převýšení 449 m. 

Kategorie:
Nejmladší 2015 – 2018           50 m 
(každý vyhrává cenu)
Školka 2014 – 2013                     100 m
Předpřípravka 2012 – 2011         300 m
Přípravka 2010 – 2009         500 m
Mladší žactvo 2008 – 2007       1000 m
Starší žactvo 2006 – 2005        1500 m
Mladší dorost 2004 – 2003        2000 m
Starší dorost 2002 – 2001       3000 m
BUĎ FIT 2000 a starší        3000 m
Junioři a juniorky 2000 – 1999   9000 m
Muži a ženy 1998 – 1979       9000 m
Veteráni a veteránky 1978 a st. 9000 m

 Do listopadu 1989 patřil běh O party-
zánský samopal k nedílným součástem 
školních osnov a branné výchovy. I 
když je to k nevíře, akce přežila dodnes. 
S názvem Ještědská hlídka se usku-
tečnila v úterý 16. dubna v tanvaldské 
kotlině. Na start se postavilo celkem 
34 pětičlenných hlídek z ORP Tanvald. 
Cílem hlídky bylo zaběhnout 4 km 
dlouhou trať v co nejrychlejším čase a 
s co nejmenším počtem trestných bodů 
na jednotlivých stanovištích (střelba ze 
vzduchovky, lanová lávka, topografie, 
hod granátem, všeobecné vědomosti, 
shyby a zdravověda). 
Nejrychlejší hlídky jely tanvaldskou 
oblast reprezentovat 10. 5. do rekreač-
ního areálu Kristýna v Hrádku n. Nisou, 
kde se konal závod Ještědská hlídka 

pro celý Liberecký kraj. V silné konku-
renci družstev jsme prokázali, že naše 
všeobecné vědomosti, zdravověda, 
sportovní dovednosti a týmový duch, 
nám rozhodně nechybí. ZŠ Tanvald, 
Sportovní zvítězila jak v kat. 6. – 7. tříd, 
tak v kat. 8. – 9. tříd. U mladší kat. se 
na bednu postavila dokonce obě naše 
družstva. Tanvald zářil. 3 tanvaldská 
družstva na stupních vítězů z celého 
Libereckého kraje si zaslouží obrov-
skou gratulaci a poděkování všem, 
kteří se postarali o tak krásný výsledek. 
Příští rok se krajské kolo Ještědské 
hlídky uskuteční u nás v Tanvaldě. 
Budeme doufat, že i na domácí půdě 
předvedeme tak skvělé výkony jako 
v Hrádku.

Jana Tůmová

INZERCE

Permanentky na novou fotbalovou sezónu 2019/2020
 jsou v prodeji od 20. května 2019!

Do 9. června 2019 mají permanentkáři blokovaná svá 
stávající místa pro obnovu permice.

 Pak budou uvolněna všechna místa do volného prodeje!
V ceně permanentky je celá ligová sezóna včetně nadstavby, 

domácí pohár MOL Cup 
a hlavně všechny zápasy předkola Evropské ligy UEFA!
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Muchovman
již po šestnácté

Díky programu ŠKODA Plus 
se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, 
které mají najeto maximálně 30 000 km, a navíc 
prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo sáhněte 
po široké nabídce vyzkoušených ojetých vozů s garancí 
prověřené historie a technického stavu.

skodaplus.cz

Škoda Plus
MěníMe Minusy
    ojetých vozů
         na plusy

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

autosalon astRa a. s.
Jarní 28, 466 01 Jablonec nad Nisou 
Tel.: 721 273 625
www.astra-auto.cz
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 V sobotu 11. května proběhl 
v okolí Hospody na Vrších v Zásadě 
Zbytcích již 16. ročník tradičního šta-
fetového závodu družstev a jednotlivců 
Muchovman 2019. Za přívětivého 
počasí se na trať lezeckého, cyklistic-
kého a běžeckého úseku vydalo celkem 
45 tříčlenných týmů, 13 jednotlivců 
mužského pohlaví a 4 ženy, které obdi-
vuhodně absolvovaly všechny 3 disci-
plíny tohoto extrémního závodu. Závod 
proběhl v pohodové atmosféře, za 

kterou vděčíme hlavně organizátorům 
z TJ Tanvald z. s., HO Tanvald a řadě 
dalších, kteří svoji pomocnou rukou 
přispěli ke zdárnému průběhu závodu. 
Samozřejmě děkujeme sponzorům, jež 
do závodu věnovali krásné a zajímavé 
ceny. 16. ročník MUCHOVMANA je 
úspěšně za námi a už v tuto chvíli se 
těšíme na další ročník závodu. Více na 
www.muchovman.net.

Jana Tůmová

INZERCE

Nově otevřené kosmetické studio
Beauty & Relax
Krkonošská 90
Tel.: 720 026 213 – po tel. domluvě
Klára Zatloukalová
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Autosalon ASTRA a. s.
Jarní 28, 466 01 Jablonec nad Nisou 
Tel.: 602 131 226
www.astra-auto.cz

KOMPLETNÍ PÉČE 
    O VÁŠ VŮZ
Profesionální tým, originální díly, 
nejmodernější technologie, 
garance kvality a ceny.

Jsme součástí silné sítě autorizovaných servisních partnerů ŠKODA. Všichni naši servisní technici si neustále zvyšují profesní kvalifikaci ve svých 
činnostech s ohledem na vývoj technologií a procesů. Ať už váš vůz potřebuje jakoukoli servisní operaci, jsme tu pro vás.

– využíváme výhradně ŠKODA Originální díly
– disponujeme nejmodernějším diagnostickým a technickým vybavením
– dodržujeme férové časové normy výrobce pro jednotlivé úkony
– nabízíme komplexní sortiment služeb od pravidelných servisních prohlídek, přípravu na STK, vyčištění interiéru až po profesionální opravu 
vozidla po nehodě

Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!

ŠKODA Infolinka 800 600 000 nebo www.skoda-auto.cz
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