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Po roce jsou tu opět Tanvaldské slavnosti
a můžete se těšit i na slavnostní otevření

Bike parku Tanvaldský Špičák
V pondělí 11. září 2017
proběhnou pravidelné 

prodejní trhy na centrálním 
parkovišti.

Podzimní zájezdy pro 
tanvaldské seniory

Vedení města Tanvald pořádá 
20. září pro tanvaldské seniory zájezd: 
Poznejte přehrady Jizerských hor. 

Cena zájezdu 120 Kč. Přihlášky 
a bližší informace v Infocentru 

Tanvald v pondělí 11. září.

KPOZ pořádá 3. října tradiční 
podzimní zájezd pro tanvaldské 
seniory. Tentokrát se vydáme 

na zámek Zákupy.
Cena 120 Kč.

Přihlášky a bližší informace 
v Infocentru Tanvald v pondělí 11. září. 

Chcete si prohlédnout 
nově otevřený 

městský stadion?
V pondělí 4. září bude slavnostně 

zahájen nový školní rok a společně 
s ním otevřen městský stadion na 
sídlišti Výšina. Zahájení školního 

roku proběhne na stadionu 
a kromě dětí i všichni ostatní 

návštěvníci budou mít jedinečnou 
možnost seznámit se s novými 

tělovýchovnými prvky na stadionu.
Všichni jste srdečně zváni!

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti 
radnice se uskuteční ve 
středu 13. září od 16 hod. 
jednání zastupitelů města.

 V minulém roce byly Tanvaldské 
slavnosti poprvé v příjemném a poklid-
ném prostředí  Autokempu Tanvaldská 
kotlina. Jelikož byly na nové místo 
velice kladné ohlasy, tak letošní 
24. ročník bude opět v kempu. Není 
se čemu divit, že nové místo mělo 
velký úspěch. Přece jenom městská 
slavnost na centrálním parkovišti hned 
u frekventované hlavní silnice není asi 
nejvhodnějším místem nejen pro rodiče 
s dětmi. V tomto případě byl přesun na 
autokemp určitě správnou volbou. 
 A na co se můžete letos těšit? Tak 
hlavně na řemeslný jarmark s místními 
výrobci a prodejci, country, taneční 
hudba a rock, kulturní program na 
venkovní scéně a také občerstvení. 
Neopomněli jsme ani dětičky, pro které 
jsou připravené výtvarné dílničky, sou-
těže, ukázka domácích zvířat.
 Na sobotu jsou připraveny jízdy 
výletním vyhlídkovým vláčkem, který 
vás pohodlně vyveze od autoškoly 
Štejnar za viaduktem, dále zastaví 
u Sportovní haly, sídliště U můstku, 
autokemp. Zpět pojede vláček dolů 
okolo nemocnice. Jízdné bude symbo-
licky 10 Kč/osoba
 Kromě slavností na Tanvaldské kot-
lině budou i pouťové atrakce u hotelu 
Koruna.

Jistě Vás zajímá, jaký bude program…

V  pátek  8.  září  od  18:00  hod. 
zahraje skupina HUDBA TANVALD 
(www.skupinahiti.cz)

V sobotu 9. září:
Od  9,00  hod  /SOUTĚŽ/   O  pohár 
starosty města Tanvaldu: 22. ročník 
hasičské soutěže v požárním útoku. 
Městský fotbalový stadion na sídlišti 
Výšina. Kategorie ženy, muži, zahájení 
dětských kategorií od 13 hod.

Od 9,00 – 17,00 hod Jízdy vyhlídko-
vého  vláčku - odjezdy od autoškoly 
Štejnar za viaduktem, dále zastávka 
u Sportovní haly, sídliště U můstku, 
autokemp. Zpět pojede vláček dolů 
okolo nemocnice. Jízdné 10 Kč/osoba. 
Intervaly jízd cca 40 minut.

V 10,20 hod Slavnostní otevření Bike 

parku Tanvaldský Špičák (na vrcholu 
Špičáku)

Od  11,30  do  14  hod bude Den  ote-
vřených  dveří  ve  školní  restauraci 
SCOLAREST  na  Výšině, takže jestli 
nevíte kam na oběd…
JÍDELNÍ LÍSTEK na slavnosti
9. 9. 2017
Otevřeno: 11:30 -14:00
Polévka:
Hovězí vývar s masovými knedlíčky  
                                           15,-
Dršťková polévka              15,-
1. Svíčková na smetaně, houskové 
knedlíky               63,-
2. Moravský vrabec, dušené červené 
zelí, chlupaté knedlíky             63,-
3. Kuřecí maso KUNG-PAO,  
jasmínová rýže                           63,-
4. Alpský knedlík (povidla, šodó, 
maková posypka)                           63,-
Možnost platit stravenkami

Autokemp Tanvaldská kotlina:
V 9,45 hod Divadlo ŠUS 
– loutková pohádka „Červená 
Karkulka“ (www.akaska.cz/sus).
Na dolním pódiu kempu.
Po celé dopoledne v areálu kempu 
– Soutěže, dílničky a hry pro děti.
Celý den ukázka domácích 
zvířat na louce nad autokem-
pem (Ekofarma Tanvald).

V 10,00 hod Dechová hudba 
JABLONEČANKA
V 11,30 hod Skupina DEPOZIT 
- bluegrass, country, folk

V 13,00 hod Vystoupení ZUŠ 
TANVALD (taneční obor, pěvecký sbor 
Melodia a školní big band) 
a kroužku DRUMBENY (Středisko 
volného času Tanvald)
Ve 14,30 hod Skupina SWING 
GRASS REVIVAL  (www.swing-grass 
-revival.webnode.cz)
Ve 14,30 hod Divadlo ŠUS – loutková 
pohádka „Ekopohádky“  (www.akaska.
cz/sus). Na dolním pódiu kempu.
V 16 hod Pop-rocková skupina 
TĚSNĚ VEDLE (www.tesne-vedle.cz)
V 17,30 hod Skupina MEMPHIS
- populární energická pop-rock kapela 
z Hradce Králové (www.kapelamem-
phis.cz). Na začátku roku 2017 jim 
vyšla novinka „Nad ránem“, která je 
stejně jako předchozí singl „Zůstávám“ 
v rotaci rádií a na Óčko Tv.
V 19,00 hod Jablonecká dámská sku-
pina COUNTRY  SISTERS výjimečně 
v České republice (www.countrysisters.
cz)
Ve 20,30 hod OHŇOSTROJ 
Ve 20,45 hod Revival KABÁT 
TRIBUTE s pořadem „25 let skupiny 
Kabát“ (www.kabat-tribute.cz)
Cca ve 22,30 hod K tanci 
a poslechu hraje skupina 
DOMESTIC (dolní pódium)
(www.orchestr-domestic.cz)

Tanvaldské slavnosti bude mode-
rovat David Jelínek (rádio RCL).
Časy jednotlivých vystoupení jsou 
pouze orientační. Děkujeme za 
pochopení. VSTUPNÉ ZDARMA. 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Ilustrační foto. Tanvaldské slavnosti 2016. Foto Antonín Bělonožník.

24. ročník
8. – 9. září 2017
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Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 21.6.2017 rozhodlo vykoupit za cenu 3.8 mil. Kč  objekt č.p. 425 v Žákově ulici na 
bývalém autobusovém nádraží v centru města. Po  fyzickém převzetí domu  dojde ze strany města k jeho 

zabezpečení  proti vniknutí do doby demolice.  Zastupitelstvo města následně uvolní finanční částku potřebnou dle projektu 
na její provedení. Foto Antonín Bělonožník.

V centru města, hned vedle bývalého papírnictví Repropack bylo otevřené nové Krkonošské pekařství, 
které nabízí lučanské a vysocké pečivo. Foto Antonín Bělonožník.

Na základě požadavků občanů nechalo město Tanvald vybudovat v lokalitě Horní Tanvald nové dětské hřiště. Sestavu herních 
prvků si vybrali samotní obyvatelé dané lokality. Celkové náklady na vybudování hřiště činily 276.500 Kč

 Foto Antonín Bělonožník.

 Na Horním Tanvaldě mají děti nové hřiště

Krkonošské pekařství

Tanvald se konečně zbaví ostudného domu

Během parných dnů bylo vyhledávaným místem i tanvaldské koupaliště. Foto Antonín Bělonožník.

Mateřská školka v ulici U Školky získala novou fasádu. Foto Antonín Bělonožník.

1. 8. 2017 likvidovali pracovníci technických služeb města další černou skládku komunálního odpadu. Upozorňujeme, že se jed-
ná o přestupkové jednání a není důvod k takovémuto způsobu likvidace, když mají všichni občané Tanvaldu možnost likvidace 

svého mimořádného odpadu po dohodě s pověřenou pracovnicí MěÚ na tel.: 483369554. Foto Antonín Bělonožník.

Likvidace černé skládky

Mateřská škola v novém hávu

Tanvaldské koupaliště po roce opět ožilo
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Tanvald recyklací 
elektrospotřebičů v roce 2016 

znovu ulevil životnímu prostředí

Změna stanoviště na tříděný odpad 
na Horním Tanvaldě

V měsíci červnu bylo přemístěno sta-
noviště nádob na tříděný odpad z křižo-
vatky ulice Údolí Kamenice  na Horním 

Tanvaldě (u zastávky) na nové místo 
do ulice Pod Špičákem (nad pomník).

-red-

Dne 28. června 2017 podepsali na tanvaldské radnici smlouvu o partnerství ve věci spolupráce v oblasti bezpečnosti, záchranář-
ství a krizového řízení mezi Powiatem Jeleniogórskim (okres J. Gora) a obcí s rozšířenou působností Tanvald starostka powiatu 

Anna Konieczyňska a starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek. Foto Václav Hošek.

V Horské ulici byla provedena výměna starého osvětlení za nové, úspornější a s větší světelností. Foto Antonín Bělonožník.

Nové osvětlení

Partnerství o spolupráci sousedů
na hranicích podepsáno

 Loni občané v Tanvaldě odevzdali 
k recyklaci 230 televizí, 75 monitorů a 
3 204,89 kg drobného elektra. Bylo to 
více než v roce 2015. Snaha obyvatel 
města recyklovat staré a nepoužívané 
elektrospotřebiče se již několik let 
vyplácí. Město Tanvald obdrželo cer-
tifikát vypovídající nejen o přínosech 
třídění televizí a počítačových moni-
torů, ale také o velkém významu sběru 
drobných spotřebičů, jako jsou mobilní 
telefony. Díky environmentálnímu vyúč-
tování společnosti ASEKOL můžeme 
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních surovin 
či vody jsme díky recyklaci vyslouži-
lého elektra ušetřili ekosystém Země. 
Víme také, o jaké množství jsme snížili 
produkci skleníkových plynů CO2 nebo 
nebezpečného odpadu. Informace 
vycházejí ze studií neziskové spo-
lečnosti ASEKOL, která s městem 
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci 
vytříděných elektrozařízení.
 Z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané našeho města v 
loňském roce vytřídili 230 televizí, 75 
monitorů a 3 204,89 kg drobných spo-
třebičů. Tím jsme uspořili 118,70 MWh 
elektřiny, 6 439,56 litrů ropy, 530,86 
m3 vody a 4,60 tun primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 25,02 tun CO2 ekv. a produkci 

nebezpečných odpadů o 110,01 tun. 
Výsledek studie jednoznačně prokázal, 
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozi-
tivní dopad na životní prostředí. Když 
si uvědomíme, že recyklace běžných 
100 televizorů uspoří spotřebu elek-
trické energie pro domácnost až na 
4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů 
ropy potřebných až k sedmi cestám 
do Chorvatska, jsou to zajímavá 
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. Občané, kteří 
tříděním přispívají k ochraně životního 
prostředí, si zaslouží obrovský dík. 
Studie LCA posuzuje systém zpětného 
odběru CRT televizorů, počítačových 
monitorů a drobného 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.

MěÚ Tanvald

Do konce září filmaři mohou
odevzdávat své humorné úlovky

 Soutěž pro amatérské filmaře Humor 
v amatérském filmu HAF 2017 má za 
sebou už 48 úspěšných ročníků a před 
sebou novou šanci pro začínající fil-
maře. 49. ročník soutěže HAF vypukne 
ve dnech 6. - 7. října 2017 v Kině Jas 
Járy Cimrmana v Tanvaldě. Oficiální 
zahájení hlavní soutěže se uskuteční 
7.  října  2017  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 25. září 2017 a je neveřejné, 
budou vybrány filmy postupující do 
hlavní soutěže. Do soutěže se přijímají 
všechny filmy doručené do 22.  září 
2017 na adresu Městský úřad Tanvald, 
oddělení kulturní kancelář, Palackého 
359, 468 41 Tanvald. -red-

Během letních měsíců vrcholily práce na Bikeparku Tanvaldský Špičák, aby mohl být 9. září slavnostně otevřen.
Foto Antonín Bělonožník.

Bike park Tanvaldský Špičák

Kurz sebeobrany

Asistenti prevence kriminality z Tanvaldu a okolních měst na kurzu sebeobrany.
Vlevo nahoře instruktor Jiří Horáček, vlevo dole npor. Nechanická z OO PČR Tanvald.
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Krimi okénko 
Městská policie: 725 095 123, 483 394 575

Policie ČR: 158

Proč se muži nemají plést ženám do 
jejich záležitostí
„Pokus o vraždu v Tanvaldě. Schválně 
přejel ženu autem.“ 
Tak takovéhle řeči šly městem na pře-
lomu července a srpna. Snad aby se 
nějak přetloukla okurková sezóna. Ale 
jak to bylo doopravdy? Nu, pořádný kus 
emocí, nedostatek racionality a v nepo-
slední řadě velká nezodpovědnost za 
volantem.
Tak pěkně popořádku. Když se dvě 
ženy hádají, není to nic příjemného 
a neradno se mezi ně plést. A začalo to 
z mobilu do mobilu. To by ještě neby-
lo nic hrozného. Mobil můžete típnout 
a je to. Jenže tato hádka vygradovala. 
Nepřijde-li hora k Mohamedovi, přijde 
Mohamed k hoře (a snad za toto přirov-
nání nebudu ukamenován muslimskou 
hlídkou počestnosti), řekla si jedna ze 
sokyň, popadla manžela, ten nastarto-
val svůj vůz a společně vyrazili za opo-
nentkou na Výšinu k lavičkám u středis-
ka Maják, aby si to vyříkaly z očí do očí. 
Že to neměli dělat, to už dnes vědí, ale 
pozdě bycha honit.
Popis vlastního konfliktu zní docela 
neuvěřitelně, ale nejspíš to tak nějak 
bude.  Ještě než vůz značky citroen 
stačil dobrzdit na chodníku, rozlícená 
žena z auta vyskočila a pustila se do 
křížku se svojí oponentkou. A už jsou 
v sobě a koulejí sudy po asfaltu. Do 
téhle chvíle to mohla být ještě docela 
úsměvná záležitost, než se řidič roz-
hodl zasáhnout. Vystartoval od volan-
tu jako střela. Zda šel na pomoc svojí 
drahé polovičce, či je chtěl pouze roz-
trhnout od sebe, v tom mu nebudeme 
sahat do svědomí, nicméně vozidlo 
pokračovalo nadále v jízdě. Jaká byla 
příčina, to musí vyšetřit kriminálka. 
Ono totiž došlo k vážnému zranění, 
a to právě ženy, která se dostala do 
křížku s partnerkou řidiče. A to už žád-
ná sranda není. Nezodpovědnému řidi-
či totiž hrozí za ublížení na zdraví až 
4 roky v base. A k tomu ještě nejspíš 
přijde o řidičák. Vidíte, kdyby šel raději 
na pivo a nepletl se mezi dvě ženské, 
notabene rozzuřené ženské. To žádný 
rozumný chlap neudělá.

Nakupoval za pět prstů
Pětadvacetiletý mladík, za krádeže 

již dříve trestaný, řádil v několika tan-
valdských obchodech. A bral všechno, 
potraviny, textil, drogerii, dohromady 
bratru za 5 000. Jenže neplatil, pocho-
pitelně. Takže spadla klec a už ho mají 
v drápech orgány činné v trestním říze-
ní. A může mu to vynést až tři roky na-
tvrdo. Dobrý kauf za pět tisíc, ne? Když 
si nedá pokoj, kdo chce kam, pomozme 
mu tam.

Přeštípnul zámek a šlapal pryč
O svoje elektrokolo přišla žena v Rad-
niční ulici, třebaže ho ve vestibulu pa-
nelového domu uzamkla zámkem na 
kola. Zatím neznámý pachatel udeřil 
nečekaně, zato přesně. Přeštípnul zá-
mek a na kole odjel. Možná byl trochu 
zklamán, protože u kola chyběla ba-
terie, takže musel šlapat, ovšem dnes 
už si baterii nejspíše doplnil a vozí se 
jako paša. Znáte někoho takového, kdo 
v poslední době lehce přišel k novému 
elektrokolu? Pochlubte se.

Muž  generála  Singletona  zadržen 
v Tanvaldě
Jeden by řekl, že muž jedoucí vlakem 
bez lístku, je černý pasažér, leč ne-
musí tomu tak být vždy. Dvaačtyřiceti-
letý chlapík, jenž nastoupil v Tanvaldě 
a hned v Desné ho průvodčí načapal 
bez jízdenky, se však vehementně brá-
nil vysazení z vlaku, přítomným hrubě 
nadával a s přivolanou policejní hlídkou 
se pral. Nakonec byl přemožen za po-
moci donucovacích prostředků a před-
veden na služebnu v Tanvaldě.
A ejhle, z černého pasažéra se náhle 
vyklubal zvláštní agent americké ar-
mády, který v přestrojení a bez peněz 
cestuje přes Polsko do Berlína, kde má 
splnit tajný úkol pro generála Kennetha 
Singletona. A cestuje pochopitelně na 
speciální nukleární průkaz, který ov-
šem u sebe nemá, neboť ten existuje 
pouze v elektronické podobě.
Armáda USA se však ke svému agen-
tovi nehlásí a ani jeho cestovní doklad 
dosud neproplatila, takže celá věc 
nejspíš skončí u přestupkové komise 
pro veřejné pohoršení. Smutný konec 
pana 007 při plnění jeho posledního 
úkolu, že? 
Anebo je to spíše případ pro docenta 
Chocholouška? -vho-

Úspěchy studentů gymnázia
 Letos je to právě pátá účast studentů 
Gymnázia Tanvald v národním kole 
olympiády v řadě za sebou! Čtyřikrát 
se to podařilo v biologii /3 x Eliška 
Konečná a 1 x Helena Čermáková/ a 
v tomto roce v týmové soutěži z ekolo-
gie družstvu Helena Čermáková, Iveta 
Ducháčková a Martin Dašek. Cesta do 
národního kola vede přes umístění na 
předních místech nejvyšší kategorie 
A v kole krajském, kde je konkurence 
všech středních škol v Libereckém kraji, 
často škol „mamutích“ proti Tanvaldu.
 Národní kolo ekologické olympiády 
se konalo ve Vrchlabí a ze 17 tříčlen-
ných týmů z celé republiky se družstvo 
z malého města Tanvaldu, z malé 
„rodinné“ školy umístilo na krásném 
5. – 6. místě.  Soutěž  měla 3 části: 
test ze znalostí ekologie, poznávačku 
přírodnin a obhajobu vypracovaného 
projektu – tentokrát na téma: Možnost 

výskytu drobné rybky vranky a savce 
vydry říční ve vymezeném úseku řeky 
Jizery.
 Podobně se našim studentům dařilo 
také v nižších kategoriích olympiád 
z biologie a chemie, kde se národní 
kolo nekoná : V okresním kole biolo-
gické olympiády kategorie D na 1.místě 
Tereza Hausová a na 3.místě Lucie 
Fleišmanová, v okresním kole biolo-
gické olympiády kategorie C na 2.místě 
Aneta Neumannová, v krajském kole 
biologické olympiády kategorie A na 
5.místě Helena Čermáková, v krajském 
kole chemické olympiády kategorie C 
na 3.místě Jakub Rydval a v krajském 
kole chemické olympiády kategorie 
B na 6.místě Lenka Wojčíková a na 
8.místě Helena Čermáková.
 Úspěchy jsou dosaženy schop-
nostmi a poctivou prací studentů i jejich 
„trenérů“. Jaroslav Týl

SPOLEK ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH – REKONDICE 2017

 Tak jako v předchozích letech, i 
letos se náš rekondiční pobyt vydařil. 
Dvaapadesát členů našeho spolku 
strávilo sedm příjemných dnů v krásné 
přírodě v Podhradí u řeky Sázavy. 
 Den jsme začínali ranní rozcvičkou, 
kterou vedly naše rehabilitační sestry, 
odpoledne jsme věnovali koupání 
v bazénu a vycházkám a výletům za 
poznáním blízkého okolí. K nejhezčím 
zážitkům patřila návštěva hradu v Ledči 
a turistický výlet podél Sázavy, krásnou 
přírodní rezervací Stvořidla. 
 Všichni účastníci rekondičního 

pobytu ocenili organizaci a plánování, 
které měly na starosti paní Irena 
Běhounková a Hana Švecová. Patří 
jim za to náš dík. Děkujeme i zastupi-
telům Tanvaldu, Desné a Kořenova za 
finanční podporu, kterou nám poskytují.
 Na závěr ukázka z naší „Rekondiční 
hymny 2017“:
„… všechno však lehce překonáme,
protože spolu dobře se máme.
Jezdíme společně cvičit, máme se rádi,
a proto voláme: Zdar, kamarádi!“

Alena Staňková

Šumburští hasiči otevřeli malé muzeum
 Krásné počasí 22. července 
vytvořilo ty nejlepší kulisy pro ote-
vření nového hasičského muzea. 
Této slavnostní akce se zúčastnili sta-
rosta Vladimír Vyhnálek i místostarosta 
Tanvaldu Antonín Bělonožník, řada 
zastupitelů města, ředitel Územního 
odboru hasičského záchranného sboru 
okresu Jablonec nad Nisou plukovník 
Ing. Petr Bartoň a starostka Okresního 
sdružení SDH Ing. Jiřina Brychcí.
 Celý slavnostní akt zahájil starosta 
SDH  Šumburk Michal Kotan, který 
připomenul historii SDH Šumburk, pří-
tomné krátce pozdravil starosta města 
a pak se ujali slova slova Ing. Bartoň a 
Ing. Brychcí. 
 Z jejich rukou převzaly Ing. Iva 
Svárovská a Mgr. Dominika Nigrinová 
medaile Za zásluhy při výchově mlá-
deže. Dalším vyznamenaným byl Pavel 
Morávek, který za dlouholetou činnost 
obdržel Čestné uznání  SHČMS.  
Dojemné a důstojné bylo také uctění 
památky zesnulého dlouholetého člena 
SDH Vaška Skleničky, který obdržel 
Medaili Sv. Floriana in memoriam.
 A potom už došlo k slavnostnímu 
okamžiku - oficiálnímu otevření muzea.
Muzeum postavili sami hasiči SDH 
Šumburk za finančního přispění města 
Tanvald. Při výstavbě odpracovali přes 
tisíc hodin a kromě zasklení provedli 
celou stavbu od výkopu až po elektro-
instalaci sami. 
 Muzeum dokumentuje rozsáhlé 
působení SDH Šumburk, což dokazuje 
velká sbírka pohárů, získaných za 
úspěšnou činnost jak v oblasti zásahů, 

tak při výchově. Muzeum je sice malé, 
ale vlastní úctyhodnou sbírku expo-
nátů. Největší pozornost účastníků 
přitáhl nejcennější kousek sbírky - 
hasičská stříkačka od firmy Stratilek 
Vysoké Mýto z roku 1929, která je 
původní první stříkačkou, kterou měl 
tehdy založený sbor na Šumburku ve 
svém majetku. 
 O dobrou náladu se celé odpoledne 
až do pozdních večerních hodin starala 
oblíbená hudební skupina Depozit, 
všichni se dobře bavili, došlo i na 
taneček.
 Kolik lidí se akce zúčastnilo nikdo 
nepočítal, ale muselo jich být hodně 
přes dvě stě, protože skvělá “polní 
kuchyně“ hasičů, která je prověřena 
několikaletým působením  např.  i při  
Spanilé  jízdě krajem Járy Cimrmana, 
spotřebovala 50 kilo brambor na 
bramboráky (byly výborné!), připravila 
přes sedmdesát porcí jeleního guláše, 
15 kilo klobásek, nepočítaně topinek 
s masovou směsí a další dobrůtky. 
Vytočilo se 9 sudů piva, a kvanta kofoly, 
malinovky a dalších nápojů.
 Celá akce byla perfektně připravena 
a zajištěna a ukázalo se, že šumburští 
hasiči si umějí poradit i s takovým 
úkolem. Přítomní to hodnotili a konsta-
tovali, že tato akce jsou „Malé šumbur-
ské slavnosti“ a že by se i bez otevírání 
muzea mohla opakovat každý rok.  Tak 
uvidíme, co tomu řeknou hasiči. 
 Zatím je dobře, že Tanvald získal 
úplně nové kulturní zařízení, které obo-
hatí život jeho obyvatel i návštěvníků 
města.  -ali-

Foto Dominika Nigrinova.
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HASIČI RADÍ OBČANŮM

Když zazní zvuk sirény aneb 
jednotný systém varování 

a vyrozumění

 V životě mohou nastat různé 
mimořádné události, které ohro-
žují životy a zdraví obyvatel  
a působí velké materiální a finanční 
škody. Mezi ty nejčastější patří 
povodně, velké požáry nebo technolo-
gické havárie s únikem nebezpečných 
látek. Abychom byli o případném 
nebezpečí včas informování nebo v pří-
padě vzniku mimořádné události včas 
varováni, je v České republice vytvořen 
tzv. jednotný systém varování a vyro-
zumění. Tento systém sestává z vyro-
zumívacích center, telekomunikačních 
sítí a koncových prvků varování. Mezi 
koncové prvky (sirény) patří tři základní 
druhy – rotační  sirény,  elektronické 
sirény (s hlasovým výstupem) a místní 
informační  systémy neboli obecní 
rozhlasy. A právě tyto koncové prvky 
jsou pro občany nejdůležitější, neboť 
varují svým pronikavým zvukem před 
nastalým nebezpečím.
  
S jakými typy varovných signálů se 
můžeme setkat?
 Se zvukem sirény se setkáváme 
zpravidla první středu v měsíci, kdy 
probíhá celostátní zkouška sirén. 
Ve 12 hodin jsou spuštěny sirény v celé 
republice, aby byla prověřena jejich 
funkčnost. Uslyšíte „Zkušební  tón 

pro  akustickou  zkoušku“.  Jedná se 
o nepřerušovaný  tón  po  dobu  140 
vteřin. Elektronické sirény a místní 
informační systémy následně ohlásí: 
„Zkouška sirén, zkouška sirén, právě 
proběhla zkouška sirén.“

 Pro případ vzniku mimořádné udá-
losti je v ČR zaveden jediný varovný 
signál „Všeobecná výstraha“. Jedná 
se o kolísavý tón sirény po dobu 140 
vteřin. Signál může být vysílán třikrát 
po sobě v cca 3minutových intervalech. 
Tam, kde jsou sirény elektronické nebo 
místní informační systémy, následuje 
po varovném signálu doprovodné hlá-
šení o hrozícím nebezpečí.

 Posledním signálem, který může 
siréna ohlašovat, je „Požární 
poplach“. Tímto signálem jsou svo-
láváni dobrovolní hasiči. Jedná se 
o přerušovaný tón po dobu 1 minuty 
(z toho 25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin 
přestávka, 25 vteřin trvalý tón).

 Koncové prvky varování spouští 
ve většině případů Krajské operační 
a informační středisko Hasičského 

záchranného sboru Libereckého kraje, 
lze je však spustit i centrálně z Prahy. 
Koncové prvky lze spouštět jednotlivě, 
všechny nebo lze vytvořit určité skupiny 
sirén dle potřeb varování v jednotlivých 
oblastech (např. záplavová území, 
okolí výrobních subjektů zpracováva-
jící nebezpečné látky, zóny havarijního 
plánování atd.). Po zaznění varovného 
signálu vždy následuje informace 
o konkrétním nebezpečí. V území, kde 
jsou instalovány pouze rotační sirény, 
jsou občané verbálně informováni 
pomocí výstražných rozhlasových zaří-
zení na vozech Policie ČR, Hasičského 
záchranného sboru Libereckého kraje, 
jednotek sboru dobrovolných hasičů 
obcí, případně  městské nebo obecní 
policie. Dále se informace uveřejňuje 
v místním rozhlase a regionálních roz-
hlasových a televizních stanicích. 

Pokrytí území Liberce a Libereckého 
kraje varovným signálem
 Na území Libereckého kraje je roz-
místěno celkem 534 koncových prvků 
varování, z toho je 329 sirén rotačních, 
54 sirén elektronických a 151 míst-
ních informačních systémů. Území 
Libereckého kraje je pokryto signálem 
z cca 85%. 

Kdo je odpovědný za informování a 
varování obyvatelstva?
 Připravenost obce na mimořádné 
události zajišťují orgány obce, které 
se také podílejí společně s ostatními 
složkami IZS na provádění záchran-
ných a likvidačních prací a na ochraně 
obyvatelstva. Velmi zjednodušeně 
řečeno podle zákona č. 239/200 Sb.,  
o integrovaném záchranném systému 
je pří provádění záchranných a likvi-
dačních prací za varování obyvatelstva 

nacházejícího se na území obce před 
hrozícím nebezpečím odpovědný 
starosta obce. Obecní úřad seznamuje 
právnické a fyzické osoby v obci s cha-
rakterem možného ohrožení a s připra-
venými opatřeními k jeho odstranění. 
K poskytování informací obyvatelům 
je však nutno přistupovat velmi citlivě 
a odpovědně. Špatně, nepřesně nebo 
dokonce lživě podaná informace může 
mnohdy způsobit více škody, než 
užitku. 

Co  dělat,  když  zazní  signál 
„Všeobecná výstraha“?
 Uslyšíte-li signál „Všeobecná 
výstraha“, ukryjte se co nejrychleji v 
nejbližší budově. Zavřete okna, dveře, 
vypněte ventilaci, uhaste oheň. Zapněte 
televizi, nalaďte si rádio. Informace o 
tom, proč byla spuštěna siréna, co se 
stalo a co dělat dále, uslyšíte v mimo-
řádných zpravodajstvích sdělovacích 
prostředků nebo z rozhlasových vozů 
policie či hasičů. V případě výpadku 
elektrického proudu využijte přenosný 
radiopřijímač na baterie. Protože 
siréna může signalizovat únik toxic-
kých látek, plynů, radiačních zplodin  
a jedů, neukrývejte se ve sklepě nebo 
na půdě. Pokud vidíte místo havárie 
s únikem nebezpečné látky, ukryjte 
se na odvrácené straně budovy a 
snažte se na sebe upozornit zasahující 
složky. V případě, že byl spuštěn signál 
„Všeobecná výstraha“ v důsledku 
povodně, je nutné co nejrychleji 
zabezpečit svůj majetek, zvířectvo a 
v případě prodlení se rychle evakuovat.

Michal Dvořák 
vedoucí odd. ochrany obyvatelstva 
a krizového řízení HZS 
Libereckého kraje

tvar zkušebního tónu

tvar varovného signálu

tvar požárního poplachu

Ocenění nejlepších studentů gymnázia
 V úterý, v dopoledních hodinách 
proběhlo ve velké zasedací místnosti 
tanvaldské radnice setkání vedení 
města s nejlepšími studenty uplynulého 
školního roku Gymnázia a Obchodní 
akademie Tanvald. Starosta města 
Mgr. Vladimír Vyhnálek tak společně 
s ředitelem školy Mgr. Františkem 
Brusem ocenili reprezentaci školy 
i města následujících studentů:  

Ocenění za úspěchy ve vědo-
mostních soutěžích – nižší 
gymnázium (prima – kvarta)

1. místo Tereza Hausová (sekunda) 
úspěchy v soutěžích z: AJ, ČJ, M, Bi, Z 
2. místo Aneta Neumannová (kvarta) 

úspěchy v soutěžích z: ČJ, Bi
3. místo Martin Patra (tercie) 
úspěchy v soutěžích z: ČJ, AJ

Ocenění za úspěchy ve vědomost-
ních soutěžích – vyšší gymnázium 
(kvinta – maturanti + 2. ročník)
1. místo Helena Čermáková (septima) 
úspěchy v soutěžích z: AJ, 
ČJ, Bi, CH, ekologie
2. místo Martin Dašek (2. ročník) 
úspěchy v soutěžích z: 
CH, Bi, Z, ekologie
3. místo Iveta Ducháčková (kvinta) 
úspěchy v soutěžích z: 
CH, Bi, ekologie

-red- Foto Antonín Bělonožník.

Město Tanvald v souladu s Pravidly pro mobilní sběr nebezpečných 
odpadů a ve spolupráci s firmou ASA Liberec provede v sobotu 

21. 10. 2017 mobilní sběr nebezpečného odpadu. 
Seznam stanovišť a časová rozmezí sběru naleznete v příštím

Tanvaldském zpravodaji.
-red-

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Děkuji našim tanvaldským hasičům za vzorný zásah na Výšině čp. 558. 

Neumannová

Pozn. red.: Jednalo se o otevření bytu ve zmiňova-
ném domě a zásah vedl Karel Bukvic. 

Poděkování
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Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva
města Tanvald konaného dne 21. 06. 2017

Zastupitelstvo města konstatuje, že MUDr. Jiří 
Buchar složil slib člena Zastupitelstva města 
Tanvald.
II.
Zastupitelstvo města  bere na  vědomí  informace  
o  činnosti  rady města v období  od 03. 05. 2017  
do 31. 05. 2017.
III.
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace 
o činnosti kontrolního výboru, finančního výboru 
a školského výboru.
IV.
Zastupitelstvo města bere na vědomí informa-
ce o činnosti organizací s majetkovou účastí 
města:
1 Nemocnice Tanvald s.r.o.
2 Teplárenství Tanvald s.r.o.
3 TABYS s.r.o. 
V.
K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo 
města:
1) na základě vydaného a zveřejněného zámě-
ru rozhodlo prodat:
a) část pozemkové parcely č. 1859/2 (ostatní 
plocha-ostatní komunikace) v katastrálním úze-
mí Tanvald, označené podle návrhu geometric-
kého plánu č. 1691-5/2017  jako pozemková 
parcela 1859/4 (ostatní plocha-ostatní komuni-
kace) o výměře 260 m2 panu Šikolovi za dohod-
nutou cenu 90.600 Kč;  
b) části pozemkové parcely č. 2750 (ostat-
ní plocha-jiná plocha) v katastrálním území 
Šumburk nad Desnou označené podle geo-
metrického plánu č. 1049-068/2016 ze dne  
03.03.2017 jako pozemková parcela č. 2750/2 
(ostatní plocha-jiná plocha) o výměře 6 m2 za 
dohodnutou cenu 4000 Kč a stavební parcela 
č.1129/4 (zastavěná plocha) o výměře 1m2 za 
dohodnutou cenu 2.178 Kč firmě 4soft s.r.o.  
se sídlem Krkonošská 625, Tanvald, část Šum-
burk nad Desnou za účelem narovnání majetko-
právního vztahu týkajícího se staveb výrobního 
areálu firmy;
c) část pozemkové parcely  č. 2605/2  (ostat-
ní plocha-ostatní komunikace) v katastrálním 
území Šumburk nad Desnou označené podle 
geometrického plánu č. 1058-71/2017   jako  
pozemková  parcela č. 2605/4 (ostatní plocha-
-jiná plocha) o výměře 231 m2  paní  Honzové 
za dohodnutou cenu 69.100 Kč;
2) schvaluje  výkup  pozemkové  parcely 
č. 325/14 (ostatní plocha – ostatní komunikace)  
o výměře 104 m2 v katastrálním území Tan-
vald od Teplárenství Tanvald, s.r.o., se sídlem  
Pod Špičákem 546, Tanvald za kupní cenu 85 
Kč/m2  tj. 8.840 Kč  za účelem narovnání ma-
jetkoprávního vztahu týkajícího se stavby chod-
níku.
3) neschvaluje  výkup pozemkové parcely 
č. 325/7 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 94 
m2 v katastrálním území Tanvald od Tepláren-
ství Tanvald s.r.o., se sídlem Pod Špičákem 
546, Tanvald. 
4) k žádosti manželů Kubáčkových o prodej čás-
ti pozemkové parcely č. 328/2 (ostatní plocha-ji-
ná plocha) o výměře cca 220 m2 v katastrálním 
území Tanvald za účelem rozšíření zahrady u 
rodinného domu čp. 494, Radniční ul., Tanvald  
rozhodlo odložit projednání na příští zasedání 
zastupitelstva města dne 13. 09. 2017.
5) k žádosti pana Háka o směnu pozem-
ků ve vlastnictví města Tanvald - pozemko-
vé parcely č. 1185/2 (trvalý travní porost) 
o výměře 1673 m2, pozemkové parcely 
č. 1193/2 (trvalý travní porost) o výměře 970 
m2 a části pozemkové parcely č. 1125/1  
(lesní pozemek) o výměře cca 2693 m2 vše  
v katastrálním území Šumburk nad Desnou 
za pozemky ve vlastnictví pana Háka -  po-
zemkovou parcelu č. 1125/11 (lesní poze-
mek) o výměře 1811 m2, pozemkovou par-
celu č. 1933/8  (lesní pozemek) o výměře 
1613 m2,  pozemkovou parcelu č. 1245 
(lesní pozemek) o výměře 3238 m2 vše  
v katastrálním území Šumburk nad Desnou roz-
hodlo navrhovanou směnu neschválit.
6) schvaluje bezúplatný převod části pozem-
kové parcely č. 729/7 (trvalý travní porost) 
v katastrálním území Tanvald označené po-
dle geometrického plánu č.1695-99/2017 
ze dne 05. 05. 2017 jako pozemková parce-
la č. 729/10 (trvalý travní porost) o výměře 
218 m2, pozemkové parcely č. 1198/1 (trvalý 
travní porost) o výměře 1168 m2 a pozem-
kové parcely č. 1199/3 (trvalý travní porost)  

o výměře 397 m2  vše v katastrálním území 
Tanvald České republice – Státnímu pozem-
kovému úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 
Praha 3-Žižkov. 
7) ve věci žádosti o uzavření Smlouvy o zří-
zení věcného břemene-služebnosti č.EP-12-
4000804/VB/4  schvaluje:
a) zřízení věcného břemene – služebnos-
ti ve prospěch společnosti ČEZ Distribu-
ce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Dě-
čín podle předloženého návrhu Smlouvy 
o Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy  
o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. EP-12-4000804/VB/4.
b) Smlouvu o zřízení věcného břemene 
– služebnosti č. EP-12-4000804/VB/4 dle před-
loženého návrhu.
8) na základě žádosti Střediska volného času 
Tanvald o navýšení účelového příspěvku  
na odpisy v souvislosti s pořízením nového auto-
mobilu uvolňuje z výsledku hospodaření z minu-
lých let částku 36.315 Kč na účelový příspěvek 
na odpisy DHM  a schvaluje rozpočtové opatření  
č. 35/2017:
Výdaje
Školství – celkem
Středisko volného času – celkem 
účelový příspěvek na odpisy     + 36.315 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z hospodářského výsledku minulých let 
                                     + 36.315 Kč
VI.
Zastupitelstvo města schvaluje pořízení  klavíru 
Petrof  P 284 Mistral  za cenu 1.990.000 Kč do 
kina Jas Járy Cimrmana a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 37/2017:
Výdaje
KULTURA A VNĚJŠÍ VZTAHY – celkem
Kino  – celkem 
pořízení klavíru Petrof    1.990.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z hospodářského výsledku minulých let 
                                                  + 1.990.000 Kč
VII.
Zastupitelstvo města na základě předložené aktu-
alizované nabídky na odkup nemovitosti č.p. 425  
ul. Žákova, Tanvald:
a) schvaluje odkoupit od společnosti RIAL spol. 
s r.o. se sídlem Ke Kapličce 1573/6, Praha 4 sta-
vební parcelu č. 617 v katastrálním území Tan-
vald, jejíž součástí je stavba čp. 425 za kupní cenu  
ve výši 3.800.000 Kč s podmínkou, že objekt č.p. 
425 bude ke dni podpisu kupní smlouvy prázdný,  
bez nájemníků a jakýchkoliv jiných závazků;
b) rozhodlo schválit rozpočtové opatření 
č. 36/2017: 
Výdaje
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem 
Pořízení objektu Žákova ul. č. p. 425  
                       3.800.000 Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
                    + 3.800.000 Kč
VIII.
Ve věci návrhu na vydání Změny č. 2 Územního 
plánu Tanvald:
1 Zastupitelstvo města konstatuje po ově-
ření  ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů, že Změna č. 2 Územního plánu 
Tanvald není v rozporu s politikou územního 
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vy-
danou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a 
se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 
krajského úřadu;
2 Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu 
s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o 
námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění 
Opatření obecní povahy (kap. 16 Odůvodnění) 
o vydání Změny č. 2 Územního plánu Tanvald;
3 Zastupitelstvo města vydává ve smyslu ust. § 
6 odst. 5 písm. c) a za použití ust. § 43 odst. 4 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 171 až 
174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů a s ust. § 13 a pří-
lohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plá-

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 28. 06. 2017

*RM vydává záměr:
1/ na prodej  pozemkové  parcely  č. 225/2  (za-
hrada)  o výměře 428 m2 v katastrálním území 
Tanvald včetně opěrné zdi a oplocení;
2/  na prodej pozemkové parcely č. 225/11 (za-
hrada) o výměře 117 m2 v katastrálním území 
Tanvald.  
*RM vydává záměr na pronájem pozemkové par-
cely č. 4233 (trvalý travní porost) o výměře 1339 
m2 v katastrálním území Smržovka za účelem 
údržby zeleně a obnovení záchytu dešťové vody  
v nádrži na pozemkové parcele č. 4233.
*RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze 
dne 30.04.2017 uzavřené mezi městem Tan-
vald  a  panem    Ambrožem   o pronájmu  části  
pozemkové  parcely č. 703/4 (lesní pozemek) 
o výměře 21 m2 v katastrálním území Šumburk 
nad Desnou, dohodou ke dni 30.06.2017.
*RM rozhodla souhlasit s vyřazením prode-
jem automobilu FIAT DUCATO 1l C 2,0 JTD,  
inventární číslo 341041000004, výrobní číslo 
ZFA 24400007733557, rok pořízení 2006 za 
nejvyšší nabídnutou cenu 47.000 Kč panu Ma-
lému.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 38/2017 spočívající v uvolnění prostředků  
na nezbytné a nepředvídatelné opravy zásobo-
vání pitnou vodou v areálu autokempu Tanvald-
ská kotlina:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Autokemp Tanvaldská kotlina – celkem                            
+ 50.000 Kč 
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                                          
- 50.000 Kč 
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 42/2017:
Příjmy 
Účelové dotace
na zajištění výkonu agendy sociálně 
právní ochrany dětí - doplatek 2016          
352.730,45 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z hospodářského výsledku minulých let 
- 352.730,45 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 43/2017:
Příjmy 
Transfery
na výkon státní správy    + 130.345 Kč
Výdaje
VNITŘNÍ SPRÁVA – celkem
Vnitřní správa (městský úřad) - celkem
personální výdaje              + 130.345 Kč
*RM rozhodla peněžité dary za úspěšné ab-
solvování zkoušky Cambridge English žákům 
Gymnázia a Obchodní akademie Tanvald v le-
tošním roce neposkytnout. 
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 44/2017:
Výdaje
Školství - celkem
Dětské tábory – celkem 
Tanvald – Preventivní prázdninové programy 
v Majáku 2017   + 19.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA    
- 19.000 Kč
*RM:
1) souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu bu-
fetu s terasou a sportbarem ve Víceúčelovém 
areálu - autokempu Tanvaldská kotlina a Smlou-
vy o provozování autokempu ve Víceúčelovém 
areálu - autokempu Tanvaldská kotlina, obě 
uzavřené se slečnou Dominikou Adamskou dne 
29.12.2016, dohodou ke dni 30.06.2017;
2) pronajímá bufet s terasou a sportbarem ve 
Víceúčelovém areálu - autokempu Tanvaldská 
kotlina paní Pavlíně Černé na dobu určitou 
01.07.2017 do 29.07.2017 a schvaluje Smlou-
vu o nájmu bufetu s terasou a sportbarem ve 
Víceúčelovém areálu - autokempu Tanvaldská 
kotlina a Smlouvu o provozování autokempu ve 
Víceúčelovém areálu - autokempu Tanvaldská 
kotlina mezi městem Tanvald a podnikatelkou 
paní Pavlínou Černou, se sídlem Nová Ves nad 
Nisou čp. 470 dle předložených návrhů;
3) vydává záměr na pronájem bufetu s tera-
sou a sportbarem a provozování autokempu  
ve Víceúčelovém areálu - autokempu 
Tanvaldská kotlina na období od 30.07.2017 

do 31.07.2018. Zájemci předloží žádost 
na pronájem a provozování autokem-
pu a bufetu nejpozději do 18.07.2017  
do 14.00 hodin.
*RM rozhodla přijmout nabídku na zpracová-
ní projektového záměru pro projekt „Česko 
– polská Hřebenovka – západní část“, který 
usiluje o dotaci z programu Interreg V-A Čes-
ká republika-Polsko, prioritní osa: PO2 Rozvoj 
potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro 
podporu zaměstnanosti, specifický cíl: Zvýšení 
návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího 
využití potenciálu přírodních a kulturních zdro-
jů za cenu 10.000 Kč od zájmového sdružení 
právnických osob EUREX CZ, se sídlem U Jezu 
573/2, Liberec a provést rozpočtové opatření č. 
45/2017:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Naučné stezky – celkem
Naučná stezka na Malém Špičáku     10.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                                     
- 10.000 Kč
*RM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převo-
du pozemků mezi městem Tanvald a Českou 
republikou – Státním pozemkovým úřadem, se 
sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov  
dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla:
1/schválit uzavření smluv na realizaci VZMR 
Tanvald MK 2017:
a) s firmou Martin Štěpánek, ŠtěPin, Jiřetín pod 
Bukovou 89, 468 43 Albrechtice v Jizerských 
horách na akce: 
oprava chodníků a obrub ul. Smetanova – úsek 
procházejí sídlištěm v ceně 1.016.014,02 Kč 
včetně DPH
parkoviště ul. Smetanova sídliště Šumburk 
v ceně 309.494,15 Kč včetně DPH
chodník ul. Raisova k ZŠ v ceně 243.611,55 Kč 
včetně DPH
b) se SIZ s.r.o. Velké Hamry 694, 468 45 Velké 
Hamry na akce:
oprava chodníku a obrub za objektem 615-619 
ul. U Lesíka v ceně 628.745,04 Kč včetně DPH
oprava přístupových chodníků u objektu č.p. 
568-571 v ceně 135.750,38 Kč včetně DPH
oprava chodníku k ZŠ mezi ul. Palackého 
a Sportovní v ceně 76.108 Kč včetně DPH
demolice lávky u nákupního střediska Výšina ul. 
Horská v ceně 676.871,43 Kč včetně DPH
c) se STRABAG  a.s. Tř. gen. Svobody 77, 460 
14 Liberec 12 na akce:
celoplošná oprava asfaltobetonové vozovky 
včetně parkoviště ul. Větrná v ceně  
825.832,61 Kč včetně DPH
rozšíření parkoviště pod objektem č.p. 553 
vedle bývalého výměníku – garáže TS v ceně 
1.270.142,20 Kč včetně DPH
celoplošná oprava asfaltobetonové vozovky 
včetně parkoviště za objektem č.p. 615-619 ul. 
U Lesíka v ceně 678.904,60 Kč včetně DPH
celoplošná oprava asfaltobetonové vozovky 
včetně parkoviště ul. Smetanova – úsek prochá-
zejí sídlištěm v ceně 585.078,78 Kč včetně DPH
 2/ provést rozpočtové opatření č. 39/2017: 
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Silnice a místní komunikace – celkem
celoplošné opravy místních komunikací  
+ 142.000 Kč
provozní výdaje    
 - 142.000 Kč
3/ provést rozpočtové opatření č. 40/2017:
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 
– celkem
rekonstrukce chodníku ul. U Lesíka za č. p. 615-
619      
+ 35.000 Kč
parkoviště ul. Horská pod č.p. 553  
-35.000 Kč
4/ provést rozpočtové opatření č. 41/2017:
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
– celkem

novací dokumentaci a způsobu evidence územ-
ně plánovací činnosti, opatřením obecné pova-
hy Změnu č. 2 Územního plánu Tanvald.  
IX.
Ve věci spolupráce mezi městem Tanvald a Od-
borem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR 

(Agentura) zastupitelstvo města:
1 bere na vědomí informace zástupkyně ředite-
le Agentury o působení ve městě Tanvald
2 schvaluje Dodatek k Memorandu o spolupráci 
mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu 
vlády ČR (Agentura) a městem Tanvald.  

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

Ludmila Schubertová
Božena Neumannová

Jiřina Černá
Marie Žáková

Arno Tůma
Ladislav Řízek

Květoslava Michlová
Irena Pohlová

Květa Endlerová
Berta Stehnová

Miroslav Papírník
Jaroslav Zelenka

Miroslav Hujer
Vítek Šrám

Jan Korbelář
Miloslav Šprengr
Jaroslav Valenta

Jaroslava  Šourková
Ludmila Machačná
Věra Jakoubková

Rudolf Bláha
Milada Seidelová

Saša Žantová
Jana Prchalová

Věra Pavlousková

Senior klub
Šumburk n.D.

Vás zve na povídání k tématu
První pomoc při mozkové 

příhodě

Místo konání:
Dům pro seniory 593 

Šumburk n. Desnou Tanvald
Datum konání:

19. 9. 2017 v 15:00 hod.

Srdečně zveme
Senior Klub Tanvald Šumburk

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Vás zve na povídání k tématu
Letošní houby Jizerských hor

Místo konání:
MDC Maják, 

U Školky 579, Tanvald Výšina
Datum konání:

ve čtvrtek 7. 9. 2017
od 15:00 hod.

Na setkání se těší Petr Hampl, 
tanvaldský houbař

Srdečně zveme
Senior Klub II Tanvald Výšina

chodník a přechod v ulici Raisova   
+ 35.000 Kč
parkoviště ul. Horská pod č.p. 553  
- 31.800 Kč
parkoviště ul. Smetanova, sídliště Šumburk  
- 3.200 Kč
*RM schvaluje vyplacení odměn za I. polole-

tí 2017 ve výplatním období za měsíc červen 
2017 ředitelům a ředitelkám příspěvkových or-
ganizací města.   
*RM projevila vůli  přemístit Základní uměleckou 
školu, hudební obor z budovy v ulici Nemocniční 
339, Tanvald do uvolněných prostor po obchod-
ní akademii v budově v ulici Školní 351, Tanvald.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 19. 07. 2017  

*RM vydává záměr na prodej pozemkové par-
cely č. 853 (ostatní plocha -  neplodná půda)      
o výměře 551 m2 a  části pozemkové parcely 
č. 851 (trvalý travní porost) o výměře cca 250 m2,  
vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou  
za účelem výstavby rodinného domu.
*RM schvaluje:
a/ Smlouvu o dílo na projekt „Zpracování digi-
tálního povodňového plánu a vybudování lokál-
ního výstražného systému ochrany před povod-
němi pro město Tanvald“, část A-dodávka mezi 
městem Tanvald a firmou TELMO a.s., Štěrbo-
holská 560/73, 102 00 Praha 10 – Hostivař dle 
předloženého návrhu; 
 b/ Smlouvu o dílo na projekt „Zpracování digitál-
ního povodňového plánu a vybudování lokálního 
výstražného systému ochrany před povodněmi 
pro město Tanvald“, část B-služby mezi měs-
tem Tanvald a firmou Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5  
dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje
1/ zřízení služebnosti ve prospěch České teleko-
munikační infrastruktury a.s., se sídlem Olšanská 
2681/6, Praha 3 – Žižkov podle návrhu Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti týkající  
se stavby  pod  označením  „16010-041123, 
VDSL1819_C_L_TANV5_MET“,  v jejímž rám-
ci bude na části  pozemkové  parcely č. 1964 
(ostatní plocha – silnice) v katastrálním území 
Tanvald umístěno podzemní komunikační vede-
ní veřejné komunikační sítě, kabelová komora 
a síťový rozvaděč.
2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služeb-
nosti týkající se stavby pod  označením „16010-
041123, RVDSL1819_C_L_TANV5_MET“, 
v jejímž rámci bude na části  pozemkové  parcely  
č. 1964 (ostatní plocha – silnice) v katastrálním 
území Tanvald umístěno podzemní komunikač-
ní vedení veřejné komunikační sítě, kabelová 

komora a síťový rozvaděč podle předloženého 
návrhu. 
*RM rozhodla poskytnout peněžitý dar panu K. 
Soldátovi za koordinaci účasti města Tanvald na 
fotbalovém turnaji partnerských měst v Lubo-
mierzi v Polsku ve výši 2.000 Kč a částku uvolnit  
z rozpočtové kapitoly Spolupráce s partnerský-
mi městy.
*RM souhlasí s umístěním mobilního kontej-
neru pro náhradní provoz České spořitelny  
ve dnech 15.11.2017 až 31.01.2018 na po-
zemku města Tanvald vedle objektu č.p. 654 
v režimu Obecně závazné vyhlášky  č. 6/2010, 
o místním poplatku za užívání veřejného pro-
stranství.   
*RM na základě vydaného a zveřejněného 
záměru rozhodla:
1/ pronajmout bufet s terasou a sportbarem ve 
Víceúčelovém areálu-autokempu Tanvaldská 
kotlina paní Pavlíně Černé a panu Patriku Čer-
nému, Nová Ves  nad Nisou 470, 468 27 Nová 
Ves nad Nisou na dobu určitou od 30.07.2017 
do 31.07.2018;
2/ uzavřít Smlouvu o provozování autokempu 
ve Víceúčelovém areálu-autokempu Tanvald-
ská kotlina  paní Pavlíně Černé a panu Patri-
ku Černému, Nová Ves  nad Nisou 470, 468 
27 Nová Ves nad Nisou na dobu určitou od 
30.07.2017 do 31.07.2018.
*RM povoluje vstup Městské knihovny Tanvald 
do Svazu knihovníků a informačních pracovníků 
České republiky jako institucionálního člena.
*RM souhlasí s pokácením náletových dřevin 
na ploše cca 20 m2 pozemkové parcely č. 91/1, 
katastrální území Šumburk nad Desnou.
*RM schvaluje Dodatek č. 4 k Rámcové doho-
dě číslo VS/504109 , evidenční číslo:691555 
mezi městem Tanvald a společností O2 Czech 
republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4  
dle předloženého návrhu.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 28. 07. 2017  

*RM schvaluje: 
1/ Smlouvu o nájmu bufetu s terasou a sport-
barem ve Víceúčelovém areálu – autokempu 
Tanvaldská kotlina mezi městem Tanvald a paní 
Pavlínou Černou a panem Patrikem Černým, 
oba Nová Ves  nad Nisou 470, 468 27 Nová Ves 
nad Nisou dle předloženého návrhu;
2/ Smlouvu o provozování autokempu ve Víceú-
čelovém areálu – autokempu Tanvaldská kotlina 
mezi městem Tanvald a paní Pavlínou Černou 
a panem Patrikem Černým, oba Nová Ves  nad 
Nisou 470, 468 27 Nová Ves nad Nisou dle 
předloženého návrhu.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem 
Tanvald a panem Ing. Šikolou o prodeji části 
pozemkové parcely č. 1859/2 (ostatní plocha 
– ostatní komunikace) v katastrálním území 
Tanvald, označené podle geometrického plá-
nu č. 1691-5/2017  jako pozemková parcela 
č. 1859/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 
o výměře 260 m2 podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi 
městem Tanvald a firmou 4soft, s.r.o.,  
se sídlem Krkonošská 625, Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou o prodeji částí pozemkové parcely    
č. 2750 (ostatní plocha – jiná plocha)  v  ka-
tastrálním území Šumburk  nad  Desnou   
označených   podle   geometrického  plá-
nu   číslo  1049-068/2016   jako pozemko-
vá  parcela   č. 2750/2   (ostatní plocha – jiná 
plocha)   o  výměře 6 m2    a  stavební par-
cela  č. 1129/4 (zastavěná plocha) o výměře   
1 m2 podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem 
Tanvald a společností Teplárenství Tanvald, 
s.r.o., se sídlem Pod Špičákem 546, Tanvald 
o výkupu  pozemkové  parcely  č. 325/14  (ostat-
ní plocha – ostatní komunikace) o výměře 104 
m2  v katastrálním území Tanvald za účelem 
narovnání majetkoprávního vztahu týkajícího 
se stavby chodníku podle předloženého návrhu.

*RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene ve prospěch GasNet, 
s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Ústí nad Labem 
podle předloženého návrhu Smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. 7700071505_2/VB týkající  
se stavby Reko MS Tanvald, Pod Špičákem;
2/ Smlouvu o zřízení věcného břemene 
č. č. 7700071505_2/VB týkající se stavby Reko 
MS Tanvald, Pod Špičákem podle předloženého 
návrhu.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi spo-
lečností RIAL spol. s r.o., se sídlem  
Ke Kapličce 17573/6, Praha 4 – Modřany a měs-
tem Tanvald o odkupu stavební parcely č. 617  
v katastrálním území Tanvald, jejíž součástí je 
stavba čp. 425 podle předloženého návrhu.  
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 46/2017:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na činnost odborného lesního hospodáře  
+ 108.675 Kč
VÝDAJE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – výkon státní správy 
– celkem
činnost odborného lesního hospodáře 
+ 108.675 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 47/2017 spočívající v uvolnění prostředků 
rozpočtové rezervy na pořízení pozemkové par-
cely č. 325/14, k.ú. Tanvald:
Výdaje
POZEMKY – celkem + 8.840 Kč
Rozpočtová rezerva    
- 8.840 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 48/2017:
Příjmy 

Účelové dotace
na projekt „Nákup věcných prostředků PO“              
34.000 Kč
na projekt „Nákup dýchací techniky“              
60.000 Kč
na projekt „Úprava úložných prostor mobilní 
požární techniky“                         25.000 Kč
Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku 
- celkem
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
TZ vozu Opel Movano - uchycení hasičského 
vybavení          - 50.000 Kč
úprava úložných prostor mobilní požární 
techniky                          50.000 Kč
nákup věcných prostředků PO       60.000 Kč
nákup dýchací techniky     115.000 Kč
provozní výdaje      - 56.000 Kč
*RM ruší své usnesení č. 187/13/2017 ze dne 
28.06.2017, kterým vydala záměr na pronájem 
pozemkové parcely č. 4233 (trvalý travní po-
rost) o výměře 1339 m2 v katastrálním území 
Smržovka za účelem údržby zeleně a obnovení 

záchytu dešťové vody v nádrži na pozemkové 
parcele č. 4233.
*RM souhlasí s poskytováním slev pro majitele 
Senior pasů na vybrané kulturní akce pořádané 
kulturní kanceláří MěÚ Tanvald. Rada města 
pověřuje rozhodováním o výši slev a akcích, 
kterých se budou slevy týkat, vedoucího oddě-
lení kulturní kancelář MěÚ  po konzultaci s mís-
tostarostou města.
*RM rozhodla schválit vypracování projektové 
dokumentace včetně rozpočtu na demolici ob-
jektu č.p. 425, ul. Žákova, Tanvald a provést 
rozpočtové opatření č. 49/2017:
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
odstranění objektu Žákova ul. č.p. 425                                                    
18.755 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                 
 - 18. 755 Kč
*RM rozhodla schválit Rámcovou kupní smlou-
vu mezi městem Tanvald a KAMPI OFFICE 
s.r.o., se sídlem Velkomoravská 3243/35, Ho-
donín podle předloženého návrhu.

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

Klub zdraví 
Tanvald

 Zve všechny, kteří chtějí poznat 
většinu příčinných faktorů civilizačních 
nemocí. Proč se o nich téměř nemluví? 
Známe je vůbec? Co dělat proto, 
abychom se nemoci vyhnuli a zdraví 
posílili?
  V úterý 12.9. v 17 hodin  proběhne 
ve Středisku volného času Tanvald 
(bývalý Dům dětí a mládeže) přednáška 
s diskusí a ochutnávkou zdravých 
pokrmů. Přednáší Roman Uhrin-autor 
publikací o výživě a životním stylu, 
koordinátor Klubů zdraví v ČR, ředitel 
EPIcentra zdraví Eden.
Vstup volný Vendula Mužíčková

Rada města 
podpořila seniory

 Na svém posledním červencovém 
zasedání souhlasila rada města 
Tanvald s poskytováním slev pro maji-
tele Senior pasů na vybrané kulturní 
akce pořádané kulturní kanceláří MěÚ 
Tanvald. Vybraná kulturní akce pak 
bude mít na svém plakátů označeno, 
že je zde možná sleva pro držitele 
Senior pasu.

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

Pondělí:
9:00 – 12:00 program pro rodiče s dětmi, tématické dopoledne dle 
dětských říkanek, dílna, zdravotní cvičení pro rodiče s dětmi na míčích
16:00 – 17:20 zdravotní cvičení Tchaj-ťi čchüan rodinného stylu Čchen pro 
pokročilé v tělocvičně ŠD v budově Scolarestu s Renatou Nepimachovou, tel. 
723 464 655
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) 
- výtvarně-keramická dílna, pohybové hry, 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. 603304550
19:00 – 20:00 zdravotní  cvičení  pro  ženy s Rozárkou v prostorách 
MDC Maják
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
Pátek:
9:00 – 12:00 Baby Club - setkávání maminek a jejich miminek, vzájemné na-
slouchání, podpora sociálních vztahů, poradenství v mnoha oblastech rodin-
ného života

Upozorňujeme, že logopedie začíná od 5. 9., na lekce zaměřené na trénink dle 
D. B. Elkonina se můžete hlásit během měsíce září.

Zářijová návštěva včelařů ve Velkých Hamrech – s rodinami navštívíme vče-
lařství, povídání o životě včel, termín bude upřesněn na webu centra v závis-
losti na počasí

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

Městská knihovna Tanvald

„ZUŠKA vystavuje„ – závěrečná výstava výtvarných prací dětí ZUŠ Tanvald 
pod vedením Jany Hadravové ve výstavním sálku 
od 26. 6. 2017 – 14. 9. 2017
„Jdeme na houby“ - výstava knižních titulů z našeho fondu ve vstupní části 
knihovny
„Můj svět“ – výstava kreslených prací slečny Antonie Šťastné, čerstvé absol-
ventky výtvarného oboru ZUŠ Tanvald. Ve výstavním sálku 18.9. – 18.10. 2017
První týden v říjnu 2. – 6. 10. 2017 bude v naší knihovně probíhat tradič-
ně celostátní akce „Týden  knihoven“. Podrobnější informace a program 
najdete v příštím čísle zpravodaje a na našich internetových stránkách 
www.tanvald.cz/knihovna
Návštěva kolegů z turnovské knihovny – během letních měsíců nás navštívi-
ly knihovnice spolu s panem ředitelem Jaroslavem Křížem z Městské knihovny 
A. Marka Turnov. Nejprve si prohlédli celou naši knihovnu a následně u malého 
občerstvení jsme si povídali o chodu obou knihoven a vyměňovaly si postře-
hy z praxe. Naše kolegy zaujalo nejen technické vybavení, ale také vpravdě 
„domácí“ atmosféra, která z naší knihovny vyzařuje.

Městská kulturní kancelář Tanvald

14. 9. ČT 19 hod Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald
Divadelní představení: SBOROVNA
Hraje Divadlo Pavla Trávníčka.
Autor: Jaromír Břehový
Režie: Pavel Trávníček
Hrají:  Pavel  Trávníček, Luboš  XAVER  Veselý, Petra  Jindrová,  Uršula 
Kluková, Kateřina Kornová, Hana Tunová, Monika Fialková
Sborovna je původní česká komedie, která řeší problematiku učňovské mlá-
deže prostřednictvím učitelského sboru. Je to nemilosrdná mozaika celé naší 
společnosti, která nejen pobaví, ale přinutí diváka se zamyslet, v čem to vlastně 
žijeme. Předprodej od 11. 8. v pokladně kina vždy před film. představením nebo 
na odkazu www.tanvald.cz nebo  www.disdata.cz.
Vstupné: předprodej 250 Kč a na místě 300 Kč.

21. 9. ČT 19 hod Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald
Robin Hawdon: Úžasná svatba 
Divadelní představení komedie. Hraje DS Vojan Desná – Mladá Haluz.
Režie: Vlaďka Koďousková   
Probudit se ráno v hotelu vedle moc fajn slečny je sice příjemná představa, 
až na to, že vstáváte do svého vlastního svatebního dne a moc fajn slečna 
není nastávající žena. No nic, šlamastiku pomůže vyřešit svědek... Nebo 
taky ne... Je to maličko stresující, když nepochopí zadání a pomocnou 
ruku nepodá ani pokojská. Ale klid, do svatby zbývají celé dvě hodiny. Jen-
že se do toho opře nevěsta s vlastní maminkou a to by porazilo každého.  
Hlavní postavy na jevišti potkávají ty, před kterými se skrývají a naopak nutně 
potřebují potkat toho, kdo nejde a nejde. Skvěle napsaná konverzační kome-
die, která na divadelních prknech slaví úspěchy od roku 1994. V Desné měla 
premiéru 27. února 2016. 
Vstupné: 50 Kč, majitelé Senior pasu 30 Kč 

DALŠÍ AKCE:
8. a 9. září PÁ-SO 24. ročník Tanvaldské slavnosti 2017
Areál autokempu Tanvaldská kotlina. Program naleznete na straně 1.
Vstupné zdarma.

Středisko volného času Tanvald

NABÍDKA KROUŽKŮ
Pro školní rok 2017-18 nabízíme dětem, mládeži a dospělým činnost v těchto 
kroužcích:
Florbal skupiny dle věku,16.00-18.00, tělocvična Masarykova ZŠ
Florbal ZŠ Desná
Plavání skupiny dle věku, bazén v Gymn. Tnv 
Volejbal hala Výšina Tanvald
Sportovní přípravka pro děti od 4 let
Lyže běh od 5 let, u Bobovky, pondělí, středa, pátek 15:00-16:00 
Turistika Tanvald, Desná, víkendové výlety 
Taneční s Verčou SVČ skupiny dle věku 400,-Kč/šk.r.
Výtvarně-keramický pro předškoláky
Výtvarný SVČ  Tanvald
Výtvarný speciál výtv.a řemesl. techniky, od 10 let, SVČ
Tiffany a mozaika od 10 let, SVČ Tanvald 
Šití pro radost ruční i strojové šití, SVČ 
Keramický pro mladší děti, SVČ Tanvald
Keramický pro starší děti, SVČ Tanvald
Keramický ZŠ Desná, pro st. děti 
Keramická přípravka ZŠ Desná pro ml. děti 
Divadelní SVČ  Tanvald 
Vaření SVČ  Tanvald 
Kytara k táboráku  pro zač. i pokroč., po, út nebo st dle dohody, SVČ 
Drumbeny  skupinové bubnování,  SVČ 
Angličtina pro předškoláky a 1.tř. ZŠ Albrechtice

Rybářský   pro děti od 3.třídy, středa 15:00-16:00, SVČ Tanvald 
Logopedie   SVČ Tanvald 
Logopedie  ZŠ Plavy
Klub  volného  času pro děti školního věku (stolní a deskové hry, soutěže, 
tvoření), denně 12.00 - 17.00, SVČ Tanvald, jednorázový poplatek 20 Kč nebo
Relaxační cvičení pro dospělé a seniory SVČ Tanvald 
Nově nabízíme výuku anglického jazyka pro děti i dospělé, jak začátečníky, tak 
různé úrovně znalostí!!!

Kroužky začínají pracovat 2.10. 2017. Zápis do keramických kroužků a výtvar-
ně-keramického kroužku pro předškoláky a 1. třídu proběhne 11.9 od 16:00 
pro děti, které již tyto kroužky navštěvovaly a 12.9.2017 od 16:00 pro nové 
zájemce.

Do ostatních kroužků se mohou děti přihlašovat během září.
Dny a časy konání kroužků a platební podmínky budou upřesněny v září.
 

Bližší informace obdržíte na tel. č. 483 394 301, 483 396 946,778 158 035, 
036, 037, 034. Přihlášky v kanceláři SVČ nebo na https://ddmtanvald.iddm.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

září 2017

PRÁZDNINY SE STŘEDISKEM 
VOLNÉHO ČASU TANVALD

 Pracovnice SVČ Tanvald připravily 
na letošní prázdniny velmi pestrý 
a bohatý program.
 Již tradičně jsme léto zahájili pří-
městským táborem TOULAVÉ BOTY.
Děti putovaly po zámcích, rozhlednách 
a vodopádech v blízkém okolí, ale 
i ve vzdálenějších lokalitách.  Za každý 
výlet dostaly děti malou keramickou 
botičku. Ti, kteří absolvovali všechny 
výlety, dostali velkou keramickou 
botu, která jim bude letošní putování 
připomínat.
 Ve spolupráci s Městem Tanvald 
v rámci programu Prevence kriminality 
jsme uspořádali tábor, nejen pro děti ze 
sociálně vyloučených lokalit, kterého 
se zúčastnilo 30 dětí ve věku od 8 do 
15 let.
 Během pobytu na Lyžařské boudě 
v Krkonoších jsme chodili po horách 
– všichni letos vyšplhali na Sněžku, 
hráli jsme různé hry a tvořili různými 
výtvarnými technikami.
 Navštívil nás také velitel Městské 
policie Tanvald pan Horáček a seznámil 
děti se základy sebeobrany 
a sebeochrany.
 Další akcí byl 1. PŘÍMĚSTSKÝ 
VÝTVARNÝ TÁBOR – který probíhal v 
prostorách SVČ Tanvald. Paní Humlová 
a Jakouběová pro děti připravily bohatý 

program se spoustou výtvarných tech-
nik. Děti si po týdnu tvoření odnášely 
plné náruče výrobků. Pro velký zájem 
budeme tento tábor pořádat i za rok.
 Poslední dva srpnové týdny jsme 
uspořádali dva pobytové tábory. 
Mladší děti jely  do Lužických hor, kde 
se seznámily se základními tábornic-
kými dovednostmi / uzlování, stavba 
ohnišť, rozdělávání ohně bez papíru.... 
/.Při pěších výletech jsme poznávali 
krásu Lužických hor, hráli jsme také 
různé hry, tvořili z přírodnin, zpívali u 
táboráku. 
 Starší děti jely do Plas u Plzně na 
turisticko-poznávací tábor.
 Obdivovaly barokní skvosty okolních 
klášterů, poznávaly přírodní krásy 
Plzeňského kraje a užívaly si táborový 
program.
 Fotografie ze všech zmiňova-
ných akcí najdete ve fotogalerii na 
www.ddmtanvald.cz
 Letošní prázdniny se Střediskem 
volného času Tanvald byly pestré a děti 
byly spokojené.
 Děkuji všem zaměstnancům, ale i 
rodičům, kteří se podíleli na bezpro-
blémovém průběhu všech akci a už se 
těším na příští rok.

Helena Beranová 
ředitelka SVČ TANVALD

Foto archiv Středisko volného času Tanvald.

Foto archiv Středisko volného času Tanvald. Kino Jas Járy Cimrmana 14.9.2017 od 19:00
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Běh naděje
v Jiřetíně pod Bukovou

 V sobotu 9. září v 10,00 hod startuje 
v Jiřetíně pod Bukovou již 7. ročník 
Běhu naděje.
 Na účastníky čeká kromě běhu 
samotného také doprovodný program, 
výborné občerstvení a samozřejmě 
možnost zakoupení triček a dalších 
předmětů s logem Běhu naděje. 
Veškerý výtěžek této charitativní akce 
byl v posledních letech předán na 
Kliniku dětské hematologie a Onkologie 
FN Motol a bude tomu tak i letos. 
Velmi nás těší, že se letošního ročníku 

zúčastní lékaři a vyléčení pacienti této 
kliniky. Novinkou bude aukce obrázků 
a triček, které nakreslili dětští pacienti 
onkologického oddělení. 
 Start i cíl jsou před OÚ v Jiřetíně pod 
Bukovou, trať běhu je dlouhá 3,5 km a 
je možné ji absolvovat během, chůzí, 
s kočárkem nebo s pejskem. Každý 
účastník běhu obdrží dárek.
Další informace můžete získat na: 
http://www.nadeje2011.cz
Přijďte s námi prožít hezké dopoledne 
a podpořit dobrou věc!

-red-

TENISOVÝ TURNAJ
NEREGISTROVANÝCH 

 Jako každý rok, i letos se na kur-
tech tanvaldského tenisového klubu 
uskuteční turnaj neregistrovaných 
rekreačních hráčů ve čtyřhrách, tento-
krát u příležitosti konání Tanvaldských 
slavností. Termínem je sobota 9. září 
od 9 hodin. Tato akce je příležitostí pro 
všechny ty, kteří hrají tenis pro radost 
a chtějí poměřit své síly s dalšími teni-
sovými nadšenci. Aby byl turnaj ještě 
zajímavější a nedocházelo k předem 
jasným výsledkům na základě velkých 
věkových rozdílů, rozhodli letos pořa-
datelé, že podmínkou pro účast každé 

dvojice bude její celkový věk, který 
musí překročit 90 let. 
 Pro všechny účastníky jsou připra-
veny hodnotné ceny a kvalitní občer-
stvení a tak věříme, že se do turnaje 
přihlásí dvojice nejen z Tanvaldu, ale 
i blízkého okolí. Nezbývá, než doufat, 
že i počasí bude v tento víkend tenisu 
nakloněné a turnaj proběhne bez 
problémů. 

Za pořádající Tenis Tanvald, z.s.
Miloš Bičík

NAŠI GOLFISTÉ V PRAZE 
V I. LIZE ÚSPĚŠNÍ

 Přebor Čech pro naše barvy dopadl 
výborně.
 Ve dnech 24. a 25. června zavítali 
naši dráhoví golfisté na pražskou 
Děkanku, aby zde s další stovkou 
startujících soutěžili o tituly přeborníků 
Čech.  V kategorii seniorů do závěreč-
ných bojů postoupily jen čtyři nejlepší 
týmy. 
 Tanvaldští se mezi elitní čtveřici 
„protlačili“ na poslední chvíli a chtěli 
ještě více. To se jim nakonec podařilo. 
Po velkém boji s týmy Františkových 
Lázní, Plzně a Prahy Radotína v tomto 
klání obsadili stříbrné pozice a dosáhli 
tak v soutěži I. ligy seniorů 2016/2017 
dokonce na bronzový stupínek! 
V součtu celé sezony měli lepší počet 
úderů a předstihli Plzeň. Povedl se 
jim tak po několika letech velmi dobrý 
výsledek. 
 Neztratili se ani v soutěži jednotlivců 
– Fechtner skončil po rozstřelu s naším 

Kašparem o bronz třetí, Kašpar čtvrtý, 
Mužík šestý a Novák sedmý.

Konečná tabulka I. ligy seniorů
SK DG Františkovy Lázně  
1797 úderů  36 bodů
SK DG Fortuna Radotín  
1871 úderů  33 bodů
TJ MG TANVALD  
1863 úderů  26 bodů
MGC Plzeň   
1904 úderů  26 
bodů  FINÁLE
GC 85 Rakovník „B“  
1271 úderů  16,5 bodů
TJ MG Cheb   
1298 úderů  13,5 bodů
1.MGC Děkanka Praha „B“ 
1305 úderů  10 bodů
SK Tempo Praha „B“  
1370 úderů  7 bodů

-LiNo-

Na snímku zleva kapitán týmu Libor Novák, Milouš Kašpar, kouč týmu a předseda oddílu Jan Želizňák, 
Pavel Mužík a Jan Fechtner. Foto: Dušan Sofka.

MINIGOLF NA SVĚTOVÉ
ÚROVNI V NAŠEM MĚSTĚ
GRAND PRIX V TANVALDĚ

 Naše město nepotkává podobná 
událost každý rok. Měli jsme tu čest 
pořádat Grand prix. Minigolfová elita 
se v prvních červencových dnech 
stěhovala do Tanvaldu, aby se utkala 
o body Extraligy družstev a o body do 
Českého poháru jednotlivců ČR.
 Víte, že to nejlepší z Evropy máme 
v současnosti v České republice? Mistr 
světa Karel Molnár je z naší republiky 
(nyní hraje minigolfovou Bundesligu), 
juniorský mistr Evropy Ondřej Škaloud 
je z České republiky. Co chcete víc? 
V poslední době se vyslovuje naše 
země s velkým respektem.
 Celkem 77 skvělých hráčů a hráček 
z Čech i Moravy se sešlo, aby ve čty-
řech okruzích bojovalo o nejlepší umís-
tění v GP TANVALD 2017. Mezi nimi 
se objevila i šestice našich zástupců 
TJ TANVALD – Milouš Kašpar, Libor 
Novák, Jan Fechtner, Pavel Mužík 
a Jan Želizňák. Mirka Moleková pak 
nastoupila na „divokou“ kartu v katego-
rii žen a nevedla si při svém druhém 
startu po návratu do týmu zle.
 Jednoduché to neměli ani největší 
favorité, vždyť zmíněný juniorský mistr 

Evropy se musel spokojit v absolutní 
kategorii mužů až se 14. místem 
– máme skutečně vynikající a širokou 
základnu sportovců v naší zemi.
 Výborně připravené hřiště určitě při-
spělo k patřičné úrovni klání, pomohla 
i radnice s technickým zázemím. Naši 
hráči se v záplavě dobrých borců 
neztratili – stále patří ve své kategorii 
mezi nejlepší. To bylo příjemné zjištění.
 V minigolfu se snad v Tanvaldě 
začíná blýskat na lepší časy. Začínají 
se vracet bývalí hráči a začínají při-
cházet i noví. Naším oddílem již prošlo 
celkem sedm reprezentantů naší země 
– kolik měst v okolí může toto říci?

Nejzajímavější výsledky: 
MUŽI – vítěz Pavel Gerža z Olomouce 
zahrál 81 úderů/4 okruhy,
SENIOŘI – vítěz Petr Vlček (Hradec 
Králové – odchovanec a dlouholetý 
hráč Tanvaldu) 82 údery/4 okruhy,
SENIOŘI  II – vítěz Zdeněk Andr 
(Rakovník) 89 úderů/4 okruhy. V této 
kategorii zasáhli do předních míst 
i M. Kašpar (4.) a L. Novák (5.) – oba 
z Tanvaldu. -LiNo-

Foto Antonín Bělonožník.
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O POHÁR MĚSTA TANVALDU 2017

Tělovýchovná jednota Tanvald
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR

z.s. Jablonec nad Nisou, SK Sluníčko Tanvald
a

ABB Jablonec nad Nisou
pořádá

soutěž družstev handicapovaných sportovců

Datum: úterý 5 září 2017
Start: 9.30 hodin

Místo: areál sportu Autokemp Tanvald
Kategorie: 4členná družstva s různým stupněm mentálního postižení

Přihlášky a prezentace: nejpozději do 4. 9. 2017 odpoledne na 
email nebo  tel. 604 607 982 , slunicko.zdena@tiscali.cz
14-19hod. upřesnění počtu  v místě startu do 9,20 hod.

Vedení závodu:
Mgr. Vyhnálek Vladimír – předseda TJ 

Bc. Synovcová Zdenka – zástupce SPMP 
604 607 982, slunicko.zdena@tiscali.cz

Ing. Kozák Milan – zástupce ABB

Poslední červencová sobota patřila jubilejnímu ročníku
nadupaného závodu BOBOVKA CUP

 Naše crew, DH-FR racing Tanvald, 
tradičně od začátku sezóny připravuje 
a ladí trať v Bikeparku Bobovka v 
Tanvaldu. Jako každý rok provádíme 
některé úpravy prvků tak, aby na 
ridery vždy čekalo něco nového. Za 
zmínku určitě stojí změna tzv. Hliňáku. 
Původní, téměř dirtový hliněný odpal, 
nahradil jedenáct metrů dlouhý a s tři 
metry vysokou hranou odpalu vysoký 
dřevěný posílák. Dopad byl ještě v 
týdnu před závody přebagrován, čímž 
došlo k jeho rozšíření a prodloužení. Už 
při pátečních tréninkových pojezdech 
bylo jasné, že toto místo se letos stane 
největším lákadlem celé tratě. Dvě 
menší novinky jsme ještě ve čtvrtek za 
tmy vytvořili v lese nad cílem, kde jsme 
v dešti spolu s partou Garage Crew 
Liberec přidali další skok a přejezdové 
plato s kládami. Tímto byly ukončeny 
přípravy na sobotu.
 Páteční rozjeté tréninky zastínil 
zásah zdravotníků s vrtulníkem, ale 
Niki je už naštěstí i přes nepříjemný 
pád v pořádku a my přejeme brzké 
doléčení a návrat na kolo. Po situaci, 
kdy byl problém navést vrtulník k co 
nejbližšímu možnému místu přistání, 
víme, že nejlepší pomocník v podobné 
situaci je mobilní aplikace Záchranka. 
Výborná věc, která vás lokalizuje a 
vyřeší zmatky při popisu místa, kde 
došlo k poranění. Neváhejte a instalujte 
– nenechávejte nic náhodě!
 Ale vraťme se zpátky. Jezdilo se 
až do tmy a večer byla pro všechny 
přítomné připravena DJ warm-up párty, 
kde se dolaďovala taktika jízdy na 
následující den.
 Pravdou je, že počasí v týdnu bylo 
deštivé a moc nám tedy nepřálo. 
V sobotu ráno se ale již tradičně 
ukázalo, jak moc je nám z „bikového 
nebe“ přáno a sluncem zalitá lokalita 
Bikeparku Bobovka pod Tanvaldským 
Špičákem mohla přivítat 76 závodníků 
a několik stovek natěšených fanoušků.  
Rozdělení kategorií a pořadí startu bylo 
následující: FREE-MUŽI, FREE-ŽENY, 
MASTER-JUNIOR, MASTER-HOBBY 
a MASTER-ELITE. Před zahájením 
proběhlo ještě pár tréninkových jízd 
a v poledne se odstartovalo. Tou 
dobou na všechny přítomné čekalo v 
půlce trati malé překvapení v podobě 
závodníků Českého bobového teamu, 
kteří s sebou přivezli dvojbob v novém 
designu, se kterým budou Česko v 
zimě reprezentovat. Podařilo se tak 
propojit historii a současnost areálu. 
Dle zájmu všech přítomných i nadšení 
kluků z reprezentace věříme, že i příští 
rok vám budeme moci zprostředkovat 
tento jedinečný zážitek.
 Vraťme se na trať, kde se už tou 
dobou ozývají píšťalky, klaksony, různé 
mlátičky a fandění přítomných návštěv-
níků. Strhující podívaná, dlouhé polety 
a maximální rychlosti okolo 70 km/h, 
tak by se dal opět charakterizovat 
čtyřhodinový souboj jezdců všech 
kategorií.
 A v čem byl letošní ročník ještě výji-
mečný? Jsme moc rádi, že jsme u nás 
v Tanvaldu mohli přivítat přední dámu 

českého downhillu Simonou Jirkovou 
(rollhaus.cz / ufo-ride.cz). Ta jako první 
zástupkyně „křehkého pohlaví“ před-
vedla nejrychlejší jízdu ve své kategorii 
a hlavně, a to je nejdůležitější, pokořila 
všechny prvky na obávané trati. Klobouk 
dolů všem přihlášeným bikerkám v čele 
se Simonou! Kotel fanoušků nestačil 
ani vydechnout a na trati se objevilo 
několik borců mladších 15 let. O dech 
beroucí zážitek se postaral devítiletý 
lokál Nicolas Reinl, který všem vytřel 
zrak, když stejně jako Simona nalítal 
vše, co jsme si pro ridery připravili. Za 
nás palec nahoru a respekt za to, jak 
kluci za rok natrénovali. V nejvíce oče-
kávaném souboji kategorie MASTER-
ELITE se o první místo poprala čtveřice 
riderů. „Bramboru“ bral Jakub Lejsek 
(bikestrike.com), o pár setin lepší byl 
Jan Kobr (rollhaus.cz – bikestrike.com) 
a „shrábnul“ bronz. Obávaná dvojice 
téměř domácích Penc – Štěpánek „jela 
na krev“ a tradičně „urvala“ ty nejlepší 
pozice. Jiří „Pencák“ Penc (Vendeta 
racing) si vybojoval druhé místo a 
Ondra „Kissák“ Štěpánek (CTM racing 
team) ukázal, že na této trati bude 
znovu králem bikerů a zaslouženě 
obhájil první místo z minulého roku.
 Bohužel následovalo fópa s vyhlá-
šením výsledků. Sjednaná externí 
firma (irontime.cz – cipovacasomira.
cz), která měla celé měření na starost, 
všem přítomným závodníkům i nám 
zavařila. Nyní už je vše napraveno a 
věříme, že všichni bikeři a fanoušci si 
Bobovka Cup opět užili. Za nás patří 
medaile všem, kdo se odvážně posta-
vili na start.
 S postupujícím programem nezbý-
valo než zahájit afterparty a užít si 
pozávodní atmosféru bikeparku. Živé 
vystoupení kapel, v čele se srdcařema 
z liberecké hardcoremetalové sestavy 
Jovanera, naší bikecorové kapely 
Plán B a tanvaldského projektu Luděk 
přidalo pomyslnou třešničku na dort 
povedenému dni na Bobovce.
 Velké poděkování patří také všem, 
kdo nám pomohli a doplnili tak rodinu 
organizátorů na neskutečných 70 
lidí, kteří se o zdárný průběh závodu, 
návštěvníky i závodníky od pátku 
starali. Závěrem děkujeme všem, kdo 
nás celoročně podporujete, partnerům 
a sponzorům akce, bez kterých by se 
pátý ročník určitě nemohl obejít. Z míst-
ních subjektů a firem to jsou:  21Coins 
production, SATO reklamatisk.cz, 
Reality Viktora, 4Soft, Pekařství Jan 
Mašek, SK Mobil, TENEO 3000 s.r.o., 
Farma Filoun, Město Desná, Město 
Tanvald, TS Tanvald.  Díky všem a za 
rok se těšíme na Bobovce!!

Kolektiv DH-FR racing Tanvald z.s.

VÝSLEDKY:
Mladé naděje 15-
1. Nicolas REINL
2. Lukáš KOCHÁNEK (DH-FR racing 
Tanvald)
3. Filip VACHEK

Ženy:
1. Simona JIRKOVÁ

(rollhaus.cz / ufo-ride.cz)
2. Alena BAUEROVÁ (Žižkovksý tygři)
3. Barbora HÝSKOVÁ

Free – Muži
1. Tomáš SOUKUP
(Flow riders Chrastava)
2. Jiří KNOTEK
(DH-FR racing Tanvald)
3. Tomáš PREISLER 
(DH-FR racing Tanvald)

Master – Junior
1. Milan MALÝ (cycology.cz)
2. Tomáš HORÁK (cycology.cz)

3. Pavel ULMANN (ZSD Crew)

Master – Hobby
1. Dominik BAK (Dookie Bike)
2. Daniel LIŠKA
3. Petr KOMÍNEK

Master – Elite
1. Ondřej ŠTĚPÁNEK 
(CTM racing team)
2. Jiří PENC (Vendeta racing)
3. Jan KOBR
(rollhaus.cz/bikestrike.com)

Foto Antonín Bělonožník.

Foto Antonín Bělonožník.



Měsíčník Tanvaldský zpravodaj. Vydává Město Tanvald. Městský úřad: Palackého 359, Tanvald, IČO: 262 587 Náklad 780 ks. Vychází poslední pracovní den v měsíci. Sazba a tisk: 
SATO Tanvald, www.reklamatisk.cz Ev. č. MK ČR E 10451. Adresa redakce: Krkonošská 629, 468 41 Tanvald. Tel: 483 369 671, e-mail: lhajkova@tanvald.cz (příjem příspěvků a inzerce) 
Odpovědná redaktorka Lenka Hájková. Otiskování článků povoleno jen se souhlasem redakce. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Nevyžádané rukopisy se 
nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Uzávěrka příštího čísla je 15. 9. 2017. Tanvaldský zpravodaj najdete i na internetu: www.tanvald.cz

INZERCE

PRACUJTE
V BLÍZKOSTI

DOMOVA

A1_nabor_07_26_2016_pasmo_0.indd   1 26.07.16   11:50

Chcete mít práci za rohem?  
Staňte se naším kolegou!  

V současnosti hledáme  
pro prodejnu v Tanvaldu  

pracovníka na tuto pozici:

  Nabízíme:
• týden dovolené navíc ihned od nástupu 

• pracovní poměr na dobu neurčitou i na zkrácený úvazek
• stravenky v hodnotě 65 Kč a další výhody...

KoNtaKtujte Nás:
Přímo na prodejně, na emailu nabor@penny.cz 
nebo na tel. :  725 397 129
www.penny.jobs.cz

PoKLaDNí
Nástupní mzda

17 500 Kč (40 h/týden)

REALITNÍ SLUŽBY
SMRŽOVKA

PRODEJ - PRONÁJEM
*   ODHAD
*   NOTÁŘSKÝ SERVIS
*   PRÁVNÍ SERVIS
*   INZERCE
*   KUPNÍ SMLOUVY
*   PŘEPISY
*   VKLAD NA KATASTR
*   DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
     A DALŠÍ...

TEL.: 702 473 848
realityhaas@seznam.cz

Individuální, skupinová (max 3-4 studenti) a �remní výuku
pro všechny věkové kategorie

Úroveň jazyka je zajištěna pro: začátečníky, pokročilé, školáky
(doučování ve škole), příprava na maturity a zkoušky KTK, PET, FCE, státnice

Mnohaletá zkušenost s dětmi s různými vývojovými poruchami
(ADHD, výslovnost, dyslexie, dysgra�e apod.)

Kurzy začínají 11. a 18. září 2017
Tel.: 603 316 157, -mail: verkahomolacova@tiscali.cz

Výuka angličtiny, němčiny, ruštiny

Snadná půjčka

Volejte 606 528 199

www.financenter.cz
Pražská 147/30, Liberec

Půjčíme Vám do 150 000 Kč 
se splatností až 36 měsíců

Bez ručitele  ●   Půjčka na cokoliv  ●   Předčasné splacení ZDARMA 

Spolupracujeme pro společnost TOMMY STACHI s.r.o.

 
 
 
 

Ve čtvrtek 21. září od 19:00 v Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald.

Divadelní představení: 
Úžasná svatba


