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Zápis do 1. třídy ZŠ 3

Městská knihovna Tanvald 
bude zavřena pro veřejnost 

od 5. 02. do 15. 02. 2018 včetně 
z důvodu výměny koberců. 
Bližší informace na str. 8

Revitalizace parků v Tanvaldě
 Město Tanvald uspělo se žádostí 
o získání dotace z Operačního pro-
gramu životní prostředí na revitalizaci 
tří parků v Tanvaldě. Jedná se o park 
„U kruhového objezdu“, park“ U fon-
tány“ a park „U pomníku TGM“. Cílem 
projektu je provést celkovou regeneraci 
těchto parků. Součástí realizace bude 
i kácení přestárlých a nevhodně vysá-
zených dřevin, které proběhne v době 
vegetačního klidu tj. do konce března. 
Na realizaci tohoto záměru byl, již na 
základě výběrového řízení, vybrán 
dodavatel, se kterým byla uzavřena 
smlouva o dílo. Dle smlouvy o dílo by 
měly být práce zahájeny 1. 2. 2018 
s tím, že prvním krokem realizace 
bude kácení zeleně. V parcích budou 
vybudovány zelené plochy s výsad-
bami keřů a alejových stromů. Dojde 
k úpravě cestní sítě a místa budou 
vybavena odpovídajícím mobiliářem. 
Opravu fontány jako architektonického 

prvku plánuje město Tanvald jako 
samostatný projekt. Výsadbou nové 
zeleně a rekonstrukcí stávající zeleně 
se také výrazně zlepší životní a ekolo-
gické podmínky zeleně. Revitalizované 

parky budou sloužit jako odpočinkové 
a relaxační místo pro obyvatele 
a návštěvníky města.

Monika Brezarová 

Vážení čtenáři 
Tanvaldského

zpravodaje,
tímto zpravodajem bych se s Vámi ráda 
rozloučila a předala pomyslné žezlo své 
„nástupkyni“ Vladimíře Koďouskové 
a popřála jí mnoho inspirací a nápadů 
k psaní článků.
Setkávali jsme se nejen prostřednic-
tvím novin, ale i na různých kulturních 
a společenských akcích v našem 
městě. Věřím, že se na těchto akcích 
budeme setkávat i nadále. Pro mě 
zůstává zpravodaj srdeční záležitostí 
a věřím, že to tak bude i pro vás. 
Nicméně momentálně se chystám 
na daleko krásnější, ale i náročnější 
období, a to na mateřskou dovolenou.
Přeji vám všem hodně zdraví, štěstí 
a hlavně ať našemu městu nadále 
zachováte přízeň nejen při kulturních 
akcích. Lenka Hájková

Sněhovou nadílkou jsme se nenechali zaskočit
 Sněžit letos začalo až v druhé 
půlce ledna, ale o to vydatněji. Děti 
to uvítaly s nadšením, neboť konečně 
mohly vytáhnout lyže, boby i saně. 
Stejně tak se zaradovali i dospělí 
milovníci zimních sportů, kterým zdejší 
sjezdovky a lyžařské tratě nabízí řadu 
vyžití, ať už přímo na Výšině, nebo 
v blízkém okolí. O něco méně však 
sněhovou nadílku uvítali starší lidé, 
pro které je sníh a mráz vždy velkou 
překážkou. Neradovali se ani řidiči, 
kterým jízdu komplikovala nízká vidi-
telnost i sněhové jazyky, které se na 
některých místech tvořily vlivem silných 
nárazů větru. Naštěstí naši pracovníci 
technických služeb opět prokázali, že 
sněhová nadílka je nezaskočí. Díky 
jejich plnému nasazení se podařilo 
zajistit sjízdnost místních komunikací 
i schůdnost chodníků. Patří jim za to 

velký dík, neboť málokteré město se 
může pochlubit tím, že jeho obyvatelé 

se nemusí ráno do práce brodit závě-
jemi nebo sněhovou kaší. -kod-

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti 
radnice se uskuteční ve 

středu 14. 2. 2018 od 16 hod. 
jednání zastupitelů města.

Foto archiv Tanvaldský zpravodaj.

Foto Antonín Bělonožník

Ledová plocha u ZŠ Sportovní. Foto Antonín Bělonožník Tanvaldský běžecký okruh v blízkosti rozvodny. Foto Antonín Bělonožník

Den s hejtmanem
V pátek 23. 2. 2018

navštíví Tanvald
hejtman Libereckého kraje

Martin Půta.
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Jak mohou tanvaldští senioři využívat auta SVČ Tanvald a DPS  
 Na základě zkušebního provozu 
v loňském roce bylo rozhodnuto o vyu-
žívání automobilů takto:
Auto Střediska volného času / SVČ/ 
bude možno využít k výletům osmičlen-
ných skupin
seniorů po blízkém i vzdáleném okolí. 
Sazba je 8 Kč za km 
(příklad: Tanvald  - Harrachov a zpět, 
najeto  40km x 8 Kč = 320 : 8 osobami 
= 40 Kč na osobu).
Auto je nutné objednat minimálně 
3 dny předem. 
Kontakt  H. Beranová 778 158 035.

Auto DPS - v případě potřeby mohou 

tanvaldští senioři / 65 let a vice, nebo 
vlastníci průkazu ZTP/ využívat vozidlo 
pečovatelské služby pro cesty k lékaři, 
na úřady a zpět.
Úhrada za využití vozidla je stanovena 
na 20,- Kč za cestu tam a 20,- Kč za 
cestu zpět v katastru Tanvaldu, do 
okruhu 20 km mimo Tanvald je úhrada 
50 Kč tam a 50Kč zpět (Jablonec n. N., 
 Železný Brod)
Službu je nutné objednat vždy nejméně 
1 den dopředu.
Tato služba je dále zpoplatněná dle 
platného ceníku terénní pečovatelské 
služby, kdy je hodinová sazba 100 Kč. 
Cena úkonu je počítána na základě 

skutečného času, který je potřeba 
k jeho provedení tj. doba čekání. 
Za každých započatých 15 minut je 
účtována ¼ hodinové sazby tj. 25 Kč.
 Dále je možné využít službu vozidla 
DPS k zajištění velkého nákupu např. 
týdenní nákup či běžného nákupu 
vlastní osobou v místních marke-
tech s odvozem z místa a do místa 
bydliště žadatele o službu. 
Úhrada za využití vozidla je sta-
novena na 20 Kč za cestu tam 
a 20 Kč za cestu zpět v katastru 
Tanvaldu, přičemž doba čekání je 
dále zpoplatněná dle platného 
ceníku terénní pečovatelské služby.  

Cena úkonu je počítána na základě 
skutečného času, který je potřeba 
k jeho provedení tj. doba čekání. 
Za každých započatých 15 minut je 
účtována ¼ hodinové sazby tj. 25 Kč. 

Služby auta DPS je nutné objednat 
vždy nejméně 1 den dopředu, čas se 
odvíjí od vytíženosti vozidla. 

Kontakt: D. Tomešová: 483 394 260 
nebo 601 331 292,  V. Součková:   
483 369 630 nebo 606 075 260.

Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhlo první kolo volby prezidenta republiky

V prvním kole voleb ve Žďáře odvolil i starosta Vladimír Vyhnálek se svou dcerou Annou. Foto Antonín Bělonožník.

Auto Střediska volného času Tanvald. Foto Antonín Bělonožník. Auto Domu s pečovatelskou službou Tanvald . Foto Antonín Bělonožník.

První kolo voleb v ZŠ Sportovní. Foto Antonín Bělonožník

První kolo voleb v Horním Tanvaldě. Foto Antonín Bělonožník.První kolo voleb v hasičské zbrojnici. Foto Antonín Bělonožník.
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Nabídka pracovního místa 
z Nemocnice Tanvald

 Vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
- ředitelka ošetřovatelské péče.

Požadavky: platné osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu v oboru všeobecná 
sestra, vysokoškolské vzdělání v oboru 
ošetřovatelství.
Minimálně 5 let praxe v oboru, trestní 
bezúhonnost, zdravotní způsobilost, 
odborné, organizační,
komunikační a řídící schopnosti.
Nabízíme: Příjemné pracovní 
prostředí, seberealizaci ve stabilní 
společnosti, nadstandardní finanční 
ohodnocení, firemní bonusy, 5 týdnů 
dovolené, příplatek na stravování, 

možnost dalšího vzdělávání, příspěvek 
na penzijní pojištění, služební telefon, 
podporu vedení společnosti, profesní 
růst, stáže v holdingu.

Přihlášky do výběrového řízení, včetně 
strukturovaného životopisu, přehledu 
dosavadní odborné praxe, kopie 
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdě-
lání+ kopie osvědčení, výpisu rejstříku 
trestů (né starší než 3 měsíce), tele-
fonické spojení, zasílejte na adresu: 
Nemocnice Tanvald, s.r.o. personální 
oddělení, Nemocniční 287, 468 41 
Tanvald v zalepené obálce označené 
„VŘ - ředitelka ošetřovatelské péče“
Uzávěrka přihlášek: 28. 2. 2018

 V odkaze https://tanvald.obce.
gepro.cz/#/, který je dále umístěn 
na internetových stránkách města 
Tanvald na úvodní straně (v levé 
části dole)  a v sekci Správa Města 
(v odkazech Územní plány a ÚAP ORP 
Tanvald)  je možné nahlížet do nové 
mapové aplikace „Geoportál Tanvald“, 
který nahrazuje aplikaci MISYS-WEB. 
Tato aplikace slouží hlavně ke zveřej-
ňování výstupů z územně plánovací 
činnosti s možností načtení dalších 
mapových podkladů a dat pro území 

ORP Tanvald. Podrobný výpis funkcí 
je popsán v návodu k aplikaci, který je 
umístěn u zmíněných odkazů.
 Jsou zde např. zveřejněny aktuální 
výkresy z územních plánů obcí ORP 
Tanvald, katastrální mapy, jevy/údaje  
z územně analytických podkladů, údaje 
z RÚIAN, turistické mapy, popisná 
a evidenční čísla, vymezení chráně-
ných a záplavových území, je zde 
možnost i vyhledávat adresy a parcelní 
čísla apod.

-MěÚ-

Nová mapová aplikace 
"GEOPORTÁL TANVALD" v provozu

Foto archiv ZŠ Masarykova.

Zápis do 1. třídy ZŠ Tanvald, Sportovní 
576 pro školní rok 2018/2019

V souladu s ustanovením § 36 a § 46 
školského zákona oznamuje ředitelství 
ZŠ Tanvald, Sportovní 576
termín konání zápisu do 1. třídy pro 
všechny děti narozené od 1. 9. 2011 
do 31. 8. 2012.
Zápis se uskuteční v úterý 3. dubna 
2018 od 13:00 – 17:00 hodin v budově 
ZŠ Sportovní 576.  Průkaz totožnosti a 
rodný list dítěte s sebou.
V průběhu školní docházky 
nabízíme:
- výuku dle vlastního ŠVP s využitím   
   moderních metod
- individuální přístup pro děti s pomalej- 
  ším pracovním tempem    
- výborné podmínky pro bohaté spor- 
   tovní vyžití
- výuku v moderně vybavených  
   učebnách
- kvalifikovanost učitelů 
- výuku informatiky
- přístup k internetu
- práci s interaktivní tabulí

- pro 1. stupeň logopedickou a dyslek- 
   tickou nápravu
- pomoc asistentů pedagoga
- pomoc školního psychologa a speciál- 
  ního pedagoga
- využití školní knihovny
- pobyt dětí ve školní družině
- plavecký výcvik od 1. třídy
- třídy s rozšířenou výukou tělesné   
   výchovy
- lyžařský výcvik
- vodácký výcvik
- kurz outdoorových aktivit
- cyklokurzy
- pohybové a sportovní hry
- širokou nabídku volitelných předmětů
- zajištění volného času ve spolupráci  
   s SVČ Tanvald
- spolupráci mezi rodinou a školou
- seznamovací pobyty pro žáky 6. tříd
- projektové dny
- celoškolní akce – školní akademie,  
   vánoční akce. 

Ředitelství ZŠ Tanvald, Sportovní 576

Příspěvky vlastníkům 
kulturních památek

 Ministerstvo kultury opětovně 
vyhlásilo program Podpory obnovy kul-
turních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností na rok 2018. 
O příspěvek z tohoto programu mohou 
žádat vlastníci kulturních památek na 
územním obvodu obce s rozšířenou 
působností Tanvald.
 Důležitou změnou oproti minulým 
letům je fakt, že program bude admi-

nistrován výhradně v jednom kole, kdy 
uzávěrka žádostí je 28. 2. 2018. Další 
významná změna se týká minimálního 
procentuálního spolupodílu žadatele, 
který se zvyšuje z 10 % na 20 %.
 Zásady programu, formulář žádosti 
a seznam povinných příloh je k dispo-
zici na stránkách MK ČR.

-MěÚ-

Vánoční zpívání na 
Gymnáziu a OA Tanvald

 Sešel se rok s rokem a náš sbor 
se shromáždil u krásně ozdobeného 
vánočního stromečku na chodbě v 1. 
patře školy, aby zazpíval kolegům, 
studentům a v neposlední řadě i sta-
rostovi města Vladomíru Vyhnálkovi, 
který si pro nás ve svém nabitém před-
vánočním shonu našel chvilku, písně 
s vánoční tematikou. 
 Vystoupení sboru není zásluhou jen 
žáků, kteří mají sborový zpěv jako svůj 
volitelný předmět, ale i studentů, kteří 
se dobrovolně a ve svém volném čase 
zúčastňují zkoušek sboru, rádi zpívají 
a muzicírují. Ti nejšikovnější studenti 
připravují notový materiál, doprovody 

k písním, sami písně doprovázejí na 
keyboard, flétny, kytaru a také nově 
pořízený bicí hudební nástroj cajon.
Své vystoupení jsme měli možnost 
předvést také odpoledne 22. 12. 2017 
na akci města „Vánoční svařák“.
V letošním roce 2018 nás čeká další 
spousta práce, především na akademii 
školy, projektových dnech a také na 
slavnostním předávání maturitních 
vysvědčení na MěÚ v Tanvaldu. 
Děkuji sboristům, kteří se na nácviku 
programů podílejí svým umem, nápady 
i volným časem, a doufám v další pod-
nětnou spolupráci. 

Vlasta Dittrichová

Romance štědrovečerní 
 V předvánočním čase se 5. A 
Masarykovy ZŠ rozhodla sehrát 
krátké představení pro nižší ročníky. 
Volba padla na dramatizaci Nerudovy 
Romance štědrovečerní, i z toho 
důvodu, že jsem ji už před lety s žáky 
hrála. Text je sice krátký a snadno se 
zapamatuje, ale příprava nebyla úplně 
lehká. Kulisy jsme sice měli z nějaké 
minulé hry, ale musely se opravit. 
Toho se ochotně ujala paní učitelka 
Pěničková, třídní 5.A. Kostýmy se nám 

podařilo vytvořit z domácích zdrojů. 
Představení jsme doplnili koledami, 
se kterými nám pomohla paní učitelka 
Votočková. Do hry jsme zapojili i dva 
žáky z 8. A - Terezu Vavřínovou a  Sašu 
Zuzánka, ti představovali Pannu Marii 
a Josefa. Představení jsme předvedli  
dopoledne dne 21. 12. 2017, potěšila 
nás účast několika rodičů. Sklidili jsme 
zasloužený potlesk a koledy si s námi 
zazpívali všichni diváci.  

Vlasta Josífková  

Ilustrační foto.  Foto archiv ZŠ Sportovní.
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Krimi okénko 
Městská policie:

725 095 123, 483 394 575
Policie ČR: 158

Každá série jednou skončí
Celá šňůra vykradených chalup 
v oblasti ulic Údolí Kamenice, Horská 
a také ve Žďáru strašila policisty od loň-
ského prosince. V Tanvaldu z toho bylo 
nakonec 9 případů vykradených rekre-
ačních objektů plus jeden byt. Jenže 
tak dlouho se chodí se džbánem pro 
vodu, až se ucho utrhne. Na základě 
stop, zjištěných na místech činu, 
a ve spolupráci s místním oddělením 
PČR, vytipovala jablonecká kriminálka 
možného pachatele a ten tak již touto 
dobou sedí ve vazbě. A plným právem, 
neboť k tanvaldským případům mu 
ještě připočítají obdobnou trestnou 
činnost na území Smržovky. Celková 
škoda se teprve sčítá, ale již dnes se 
pro zlodějíčka rýsuje na obzoru nepod-
míněný trest.

Fetovat za volantem se nevyplácí
Když načapali známého „drogistu“ za 
volantem poprvé, vymlouval se, že 
obsílku se zákazem řízení doposud 
neobdržel. Možná by mu to i prošlo, 
jenže o volbách ho chytli podruhé 
a bylo zle. Nějaká výmluva, že snad 
chtěl stihnout volbu prezidenta, aby tak 
splnil občanskou povinnost, tentokrát 
nezabrala, a tak byl dotyčný obviněn 
z maření výkonu úředního rozhodnutí, 
což je jen dobře. Anebo chcete na 
silnicích potkávat zfetované řidiče? 
Já nikoliv.

Auto zmizelo během lyžovačky
Vůz škoda fabia bílé barvy, s českou 
registrační značkou, zmizel 7. ledna 
krátce před polednem z parkoviště 
pod lanovkou na Špičák. Další cesta 
vozidla je zadokumentována kame-
rovým dohlížecím systémem, ovšem 
jméno pachatele je policistům prozatím 
neznámé. Pokud snad někdo viděl toho 
dne v době kolem 11.30 něco pode-
zřelého, nechť své poznatky oznámí 
místnímu oddělení PČR.

Zbytečný hazard s tragickými 
následky
A hodně smutná zpráva nakonec. Ve 
čtvrtek 18. ledna před polednem starší 
paní podlezla závory přes železniční 
trať u tanvaldské zastávky. Varovná 
signalizace byla samozřejmě v chodu, 
takže v takovém okamžiku již kromě 
vlaku nemá na kolejích nikdo co dělat. 
Paní bohužel uklouzla, což v tako-
vémhle počasí není nic mimořádného, 
ovšem toto uklouznutí mělo fatální 
následky, protože od Tanvaldu se právě 
blížil vlak. Strojvedoucí za zatáčku 
pochopitelně nevidí, proto nedokázal 
včas zareagovat a paní zachytil. A i 
když vlak, blížící se do zastávky, nejede 
vysokou rychlostí, tato srážka byla pro 
nešťastnou ženu osudnou. Utrpěla 
zranění neslučitelná se životem. 
Toto neštěstí budiž varováním pro 
všechny, kdož spěchají a neukázněně 
podlézají závory. Dnešní vlaky jsou 
tiché a zejména ve směru od Tanvaldu 
tudíž velmi nebezpečné. A v souběhu 
se zimním počasím, kdy se vám noha 
sklouzne, ani nevíte jak, je malér 
hned na světě. Neriskujte zbytečně 
svůj život. Ušetřená minutka či dvě za 
takový hazard určitě nestojí.

-vho-

Máte problémy s automaty, sázením, alkoholem, drogami…?

PORADNA pro osoby postižené 
závislostí nabízí bezplatné pora-
denství, pomoc a terapii. Advaita 
provozuje již přes rok v Jablonci nad 
Nisou poradnu pro gambling a jiné 
závislosti.
 Nezisková organizace Advaita 
pomáhá dvacet let lidem se závislostí. 
V červenci 2016 otevřela v Libereckém 
kraji hned několik nových poboček, 

kam se mohou obracet zejména lidé 
ohrožení nelátkovými závislostmi, tedy 
ti, kterým působí problémy hazard 
v podobě automatů, sázení na inter-
netu, sázení na výsledky ve sportu 
apod. Dále pak lidé, jejichž nadměrné 
trávení času na počítači a internetu 
není přímo spojené s přímou finanční 
ztrátou (např. při hraní on-line a jiných 
počítačových her), ale působí jim jiné 
závažné obtíže.
 Na poradnu se mohou obracet i lidé, 
kteří mají problémy s jinými návyky, 
jako je užívání alkoholu či jiných drog. 
Těm jsme dosud nabízeli služby jen 
v Liberci.
 Někdy nemají zájem o spolupráci 
samotní hazardní hráči nebo uživatelé 
návykových látek. Pomoc mohou ale 

vyhledat jejich blízcí, aby se poradili 
a získali informace a podporu ve své 
složité situaci.
 Další nově otevřené poradny naší 
organizace jsou k dispozici i v Semilech, 
ve Frýdlantu, v Novém Městě pod 
Smrkem, v Turnově, v České Lípě.
 Bližší informace získáte na našich 
webových stránkách www.advaitalibe-
rec.cz nebo na telefonním čísle 482 
750 607, 603 829 730. 

Kontakt:  
Poradnu najdete v Dlouhé ulici 
1376/25, otevřena je vždy v úterý 
v době od 9 do 17 hodin. Schůzku si 
můžete dohodnout na telefonním čísle 
732 315 970. Kontaktní osobou je Mgr. 
Barbora Mrázová. 

Prevence kriminality v Tanvaldě
 Prevence kriminality v našem městě 
je řešena a financována z projektu 
MVČR. V Tanvaldě působí již třetím 
rokem asistenti prevence kriminality 
a můžeme říci, že jejich práce je 
občany města hodnocena velmi 
kladně. Při svých pravidelných pochůz-
kách městem dohlížejí na pořádek, 
hlídají přechody, okolí škol, kontrolují 
sportoviště, parky a další místa, kde 
se zdržuje hlavně mládež. Procházejí 
markety, aby nedocházelo ke krádežím 
zboží. Jsou nápomocni městské policii 
i PČR a svojí činností přispívají ke 
snižování přestupků a trestných činů. 
Již několikrát pomohli občanům se 
zdravotními problémy a včas přivolali 

záchranku a to i díky tomu, že pro-
cházejí pravidelně školeními včetně 
první pomoci. Ve svém volném čase se 
věnují práci s dětmi a o prázdninách se 
účastní pobytového tábora. Spolupráci 
s asistenty prevence kriminality si 
pochvalují i neziskové organizace 
Maják, Drak a nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Charity Most. 
V letošním roce bude  znovu požá-
dáno o dotační projekt MVČR, jak na 
asistenty prevence kriminality , tak na 
příměstské tábory pořádané Majákem 
a pobytový tábor, který pořádá 
Středisko volného času Tanvald.

Hana Preislerová
Foto Antonín Bělonožník.

Přednáška o historii Tanvaldu
 Na akci Senior klubu Tanvald 
Šumburk se 16. ledna v sále hasičské 
zbrojnice sešlo přes šedesát účastníků, 
aby si poslechli zajímavosti z historie 
Tanvaldu. Přednášky se opět ujal 
Miroslav Dušek, který si připravil nejen 
kvalitní dokumentaci, ale vše doprová-
zel i zajímavým výkladem. Akci zahájil 
starosta Vladimír Vyhnálek, který při 
této příležitosti seznámil přítomné s tím, 
co město pro své občany připravuje.

-kod- Foto Vlaďka Koďousková

Zahájení přednášky starostou Vladimírem Vyhnálkem. Foto Vlaďka Koďousková
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Svařák předznamenal
blížící se vánoční svátky  Tajná přání dětí byla v prosinci určitě 

splněna a v novém roce se děti těšily 
do tříd, aby si užily nových stavebnic, 
skládanek, her a ostatních hraček, 
které jim Ježíšek nadělil do mateřských 
škol.
 K zakončení novoročního tématu Tři 
králové, navštívili předškoláci všech 

mateřských škol kostel sv. Františka 
z Assisi. Děti si prohlédly hlavní pro-
story kostela a pan farář ukázal dětem 
betlém, kadidlo, sošku sv. Františka 
a varhany. Děti s učitelkami využily 
krásné akustiky kostela a za doprovodu 
varhan si zazpívaly koledy.

Učitelky MŠ

Leden v mateřských školách Tanvald

Nový rok opět na Štěpánce
 Klub českých turistů Tanvald uspo-
řádal ve spolupráci s obcí Kořenov 
tradiční Novoroční výstup na rozhlednu 
Štěpánku v Příchovicích.  Počasí 
výstupu nepřálo, výhled z rozhledny 
minimální, vítr nepříjemný. Toto počasí 
ovšem nezabránilo spoustě výletníků 
přijít pod věž, popřát si s kamarády 
k novému roku, dát si na zahřátí trochu 
čaje, grogu nebo svařeného vína. 
Přes 700 účastníků si také již tradičně 
odnášelo domů grafický diplom od 

výtvarníka Miroslava Valenty. Svou 
sbírku pamětních odznaků si rozšířilo 
na 550 spokojených výletníků. Tradiční 
návštěvníci měli na svém oděvu připev-
něno přes 20 kusů tohoto oblíbeného 
suvenýru.
 Novoroční výstup se navzdory 
počasí vydařil. Lze si jen přát, abychom 
se po celý rok potkávali na dalších 
akcích pořádaných Klubem českých 
turistů v Tanvaldě.

Josef Průcha

Foto Jakub Kozák.

Foto Antonín Bělonožník.

 Jak se již stalo krásnou tradicí, 
v předvánočním čase se areál firmy 
4soft opět zaplnil návštěvníky, kteří 
zbytečný shon, nákupy a horečnaté 
uklízení vyměnili za přátelské setkání 
těch, kteří nedbali uplakaného počasí 
a přišli se pobavit. A těchto lidí, nala-
děných na stejnou strunu, bylo opravdu 
hodně. Společně s účinkujícími si 
pobroukávali vánoční koledy a naslou-
chali průvodnímu slovu moderátora, 
kterým nebyl nikdo jiný, než jako kaž-
doročně starosta Vladimír Vyhnálek. 
K tomu popíjeli sladký svařáček a nebo 
si dali něco dobrého k zakousnutí. 
O to se kromě obsluhy stánků postaraly 
i „štědré báby“ s košíky pocukrovaných 
a voňavých koblih. Uplatnění se našlo 
i pro šikuly, o které se ve velkém zatep-
leném stanu staraly zaměstnankyně 
Střediska volného času Tanvald. 

 Aby nikdo nebyl na pochybách, že 
Vánoce jsou skutečně za dveřmi, hned 
u vchodu byl připraven živý betlém s 
ovečkami u jesliček. O hlavní zábavu se 
postarali zpěváčci z celého Tanvaldu, 
ať už z jednotlivých škol, včetně ZUŠ, 
tak i známé hudební skupiny. I když 
tedy počasí nebylo ukázkově předvá-
noční, Svařák 2017 se opět vydařil, za 
což patří velký dík nejen pořadatelům, 
ale i všem účinkujícím, prodávajícím, 
technickým službám města Tanvald, 
ale hlavně všem, kdo přišli, protože bez 
nich by všechno to úsilí nemělo smysl.
Když během zpívání skvělého sboru 
Harmonie začaly k nebi stoupat 
balónky štěstí, leckomu se na tváři 
možná zaleskla i jiná krůpěj, než ta 
dešťová. Podobně jako vzkazy, které 
stoupaly vzhůru si přejme i my: Ať se 
za rok zase sejdeme! -kod- Foto Archiv MŠ Tanvlad.

Vánoční zpívání
na schodech sportovky

 Hezký zvyk, zazpívat si na závěr 
roku na schodech školy, mohl být ten-
tokrát splněn i díky příjemnému počasí, 
které dovolilo sejít se opravdu před 
budovou sportovky. Vánoční atmosféru 
doplňovala vedle zpívání vůně svařáku, 
štrůdlu a sladkých perníčků. Chuťové 
buňky bylo však možné podráždit nejen 

sladkými dobrotami, ale třeba i párkem 
v rohlíku, nebo chlebem se sádlem. 
Zajímavostí vánočního zpívání byl 
příspěvěk na SOS dětské vesničky. 
Částku 10.000 Kč věnovala ZŠ spor-
tovní z prodeje výrobků a dobrovolných 
příspěvků od účastníků této akce.

-kod-

Foto Antonín Bělonožník.

Nadílka v Lučanech
 V sobotu 9. prosince 2017 dovezly 
děti z primy našeho gymnázia dárky do 
lučanského útulku Dášenka pro zvířata 
v nouzi. Také jsme poslali peníze do 
útulku v Krásném Lese jako příspěvek 
na kvalitní zateplené boudy.
 Proč sháníme penízky, proč hledáme 
nejvýhodnější nákup, proč bereme děti 
s sebou, proč…?
 Na jedné straně sice přibývá lidí, 
kteří ctí charitu všeho druhu, ale na 
druhé straně také přibývají ti sobci, 
kteří jakékoliv pomáhaní zavrhují s tím, 
že jsou to jen spekulace a že stejně 
se pomoci nedostane těm potřebným 

a že stejně…
 Proto bereme naše primánky 
s sebou na mikulášskou nadílku, proto 
jim ukazujeme, jak některá zvířata 
trpěla a potřebují pomoci – nejen krmi-
vem, ale i léky – proto chceme, aby 
děti viděly, co jsme nakoupili za jejich 
peníze. Aby vždy naši studenti patřili 
k těm, kteří neváhají pomoci, když je to 
třeba.
 Letos jsme dovezli do Lučan krmení 
za 4.160 Kč a 1.500 Kč jsme poslali do 
Krásného Lesa.

Dana Honzová
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 06. 12. 2017  

*RM schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu 
pozemků ze dne 31.05.2011 týkající se  nájmu 
– pachtu lesních pozemků a porostů mezi měs-
tem Tanvald a TABYS s.r.o., se sídlem Protifaši-
stických bojovníků 183, Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje kupní smlouvy:
a/ mezi městem Tanvald a paní H. S. o výku-
pu spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 na 
pozemkové parcele č. 1861/1 (ostatní plocha 
– ostatní komunikace) v katastrálním území Ta-
nvald podle předloženého návrhu;
b/ mezi městem Tanvald a paní A. T. o výku-
pu spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 na 
pozemkové parcele č. 1861/1 (ostatní plocha 
– ostatní komunikace) v katastrálním území Ta-
nvald podle předloženého návrhu;
c/ mezi městem Tanvald a panem J. E. o vý-
kupu spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 na 
pozemkové parcele č. 1861/1 (ostatní plocha – 
ostatní komunikace) v katastrálním území Tan-
vald podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi měs-
tem Tanvald a  slečnou M. M. a panem T. M.  
o prodeji pozemkové parcely č. 853 (ostat-
ní plocha–neplodná půda) o výměře 551 
m2  a části  pozemkové  parcely  č. 851 
 (trvalý travní porost) vše v katastrálním 
území Šumburk nad Desnou označené po-
dle geometrického plánu č.1064-285/2017 
ze dne 19.9.2017 jako pozemková parcela  
č. 851/2 (trvalý travní porost)  o výměře 216 m2 
podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi měs-
tem Tanvald a Libereckým krajem,  
se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2 o prodeji po-
zemkové parcely č. 311/12  (ostatní plocha - silnice)  
o výměře 13 m2, pozemkové parcely 
č. 352/19  (ostatní plocha - silnice) o vý-
měře 30 m2, pozemkové parcely č. 352/20  
(ostatní plocha - silnice) o výměře 6 m2, 
pozemkové parcely č. 361/10  (ostatní plo-
cha - silnice) o výměře 202 m2, pozemkové 
parcely č. 370/12  (ostatní plocha - silnice)   
o výměře 56 m2 a pozemkové parcely č. 371/3 
(ostatní plocha - silnice) o výměře 73 m2,  
vše v katastrálním území Tanvald podle předlo-
ženého návrhu.
*RM schvaluje zřízení věcného břemene ve pro-
spěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 
874/8, Děčín IV – Podmokly a uděluje právo pro-
vést stavbu podle předloženého návrhu  Smlouvy   
o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  bře-
mene  a  Smlouvy o  právu provést stavbu 
č. IP-12-4007541/VB/1 týkající se stavby zaří-
zení distribuční soustavy  –  zemního kabelu 
NN  +  pilíře PPS  na části  pozemkové parcely 
č. 2288/3 v katastrálním území Šumburk nad 
Desnou.  
*RM schvaluje  Smlouvu o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-12-4014444/VB/05 
JN, Tanvald, ul. Kostelní, p.č.708/3 – vNN, kNN 
uzavřenou mezi městem Tanvald a ČEZ Distri-
bucí, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV 
– Podmokly, týkající se umístění stavby zaříze-
ní distribuční soustavy – podzemního vedení 
NN na části p.p.č. 1964 v katastrálním území 
Tanvald.
*RM vydává záměr:

1/ na pronájem části pozemkové parcely 
č. 167/1 (ostatní plocha) o výměře 51 m2 v ka-
tastrálním území Tanvald panu Petru Borov-
skému, IČ 49883011, Haratice 141, Plavy za 
účelem umístění stavby prodejního stánku od 
01.01.2018 do 31.12.2020;
2/ na pronájem části pozemkové parcely  
č. 167/1 (ostatní plocha) o  výměře  34 m2  
v katastrálním  území  Tanvald   paní  Thi Ngan 
– Ngan Šulcové Trieu, IČ 47768487,  28. října 
65/26, Liberec VII – Horní Růžodol za úče-
lem  umístění stavby prodejního stánku od 
01.01.2018 do 31.12.2020.
*RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o prová-
dění servisních služeb č. 2017.12/05 se spo-
lečností Ing. Jiří Koudelka – DAT, Karla Čapka 
5, 466 01  Jablonec nad Nisou za cenu 16.900 
Kč bez DPH ročně týkající se zajištění servisní 
podpory pro mzdový software WEMA dle před-
loženého návrhu.
*RM souhlasí se zakoupením dvou fréz 
HECHT 9542 TD,  ST1332DLE a 30 párů bruslí  
od Tenis Tanvald, z.s. ve výši 31.500 Kč a dále 
uvolnit finanční prostředky na zajištění ledování 
plochy víceúčelového hřiště Výšina a rozhodla 
provést rozpočtové opatření č. 84/2017: 
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem 
Hřiště – celkem     
+ 51.500 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA  
- 51.500 Kč 
*RM schvaluje:
1/právo provést stavbu vsakovací jímky na 
pozemkové parcele č. 1926/2  v katastrálním 
území Tanvald pro stavebníky pana J. R. a paní 
A. R. jako součást stavby biologické čistírny 
odpadních vod pro č.p. 387, ul. Pod Špičákem, 
Tanvald;
2/ smlouvu o právu provést stavbu mezi měs-
tem Tanvald a panem J. R. a paní A. R. podle 
předloženého návrhu.
*RM schvaluje vyplacení odměn za II. polo-
letí 2017 ve výplatním období za měsíc listo-
pad 2017 ředitelům příspěvkových organizací 
města. 
*RM rozhodla poskytnout peněžité dary fyzic-
kým osobám, které nejsou členy zastupitelstva 
města, za výkon funkce člena Komise pro ob-
čanské záležitosti v roce 2017.
*RM projednala nabídku Libereckého kraje na 
společný postup při centralizovaném zadávání 
veřejné zakázky na dodavatele telekomunikač-
ních služeb a rozhodla tuto nepřijímat.
*RM schvaluje Pojistnou smlouvu pojištění čle-
nů Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
pro případ úrazu č. 0516169018 a schvaluje Po-
jistnou smlouvu pojištění členů Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce pro případ úrazu 
č. 0516167018 mezi městem Tanvald a Hasič-
skou vzájemnou pojišťovnou a.s., se sídlem 
Římská 2135/45, Praha 2 podle předložených 
návrhů.
*RM schvaluje služební cestu starostovi dne 09. 
12. 2017 do partnerského města Wittichenau za 
účelem setkání představitelů partnerských měst 
Tanvald, Wittichenau a Lubomierz  a zhodnoce-
ní spolupráce těchto partnerských měst v roce 
2017. 

VI.
*ZM rozhodlo poskytnout starostovi, místosta-
rostovi a místostarostce peněžitý dar    ve výši 
jedné jejich měsíční odměny za činnost a akti-
vity včetně účasti na různých kulturních, spole-
čenských a sportovních akcích, které vykonáva-
li v roce 2017 ve prospěch města v době mimo 
úřední hodiny ve svém osobním volnu, nejen 
v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna  
a pracovního klidu, a které přímo nesouvisely 
s výkonem funkce člena zastupitelstva města.
VII.
K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo 
města: 
1)  na základě vydaného a zveřejněného zámě-
ru rozhodlo prodat bytovou jednotku č. 553/3,  
vel. 1+1, byt běžný,  ulice Sportovní, Tanvald 
včetně spoluvlastnického podílu 444/38820  
na společných částech budovy č.p. 553 a staveb-
ní parcele č. 985/1 v katastrálním území Tanvald  
dle schválených pravidel veřejné soutěže 
zájemcům v pořadí:
1/ manželům I. a M.M. za kupní cenu  
420.000 Kč
2/ společnosti PROTEBYT s.r.o., se sídlem 
náměstí T.G. Masaryka 600, Smržovka za kupní 
cenu  401.000 Kč;
2)  schvaluje  výkup  části  pozemkové  parcely 
č. 2677/1 (ostatní plocha – ostatní komuni-
kace) v katastrálním území Šumburk nad 
Desnou označené podle geometrického plá-
nu č. 1065-330/2017    ze dne 20.09.2017 
jako díl „a+b“ o výměře 20 m2 od Římskoka-
tolické farnosti Šumburk nad Desnou (Ta-
nvald), se sídlem Wolkerova 378, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou za kupní cenu  
ve výši 3.180 Kč za účelem narovnání majetko-
právního vztahu týkajícího se stavby chodníku;
3) na základě vydaného a zveřejněného zámě-
ru rozhodlo schválit právo stavby na pozemkové 
parcele č. 1843/1  v katastrálním území Tanvald 
pro stavebníka paní B. H. za účelem umístění 
kanalizace  k rodinnému domu Tanvald Žďár 
č.p. 123 do předmětného pozemku v rozsahu 
dle předložené stavební dokumentace;
4) na základě vydaného a zveřejněného záměru 
rozhodlo schválit právo provést stavbu na po-
zemkové parcele č. 1017 v katastrálním území 
Tanvald pro stavebníka  Krajskou správu silnic 
Libereckého kraje, příspěvková organizace, se 
sídlem České mládeže 632/32, 46006 Liberec 
6, za účelem opravy opěrné zdi komunikace č. 
III/29042;
5) rozhodlo část pozemkové parcely č. 729/7 
(trvalý travní porost) o výměře cca 221 m2 v ka-
tastrálním území Tanvald neprodávat.
VIII.
*ZM ve věci návrhu na revitalizaci území u býva-
lého nákupního střediska Výšina rozhodlo:
1. schválit revitalizaci tohoto území;
2. schválit  demolici objektu č.p. 583 ul. Horská 
a s tím i zajištění stavebních úprav sousedního 
objektu (oprava a zesílení obvodového zdiva 
fasády);
3. schválit odstranění železobetonové ram-
py a místo ní realizovat jednoduchou ocelo-
vou rampu zpřístupňující 2. NP sousedního 
objektu v minimálních rozměrech v souladu  
se zákonnými předpisy a normami;
4. schválit revitalizaci zeleně mezi ulicemi Hor-
ská a Sportovní před ZŠ (stávající zeleň od-
stranit a vysázet nové listnaté stromy alejového 
typu s omezeným růstem do 10 m);
5. schválit revitalizaci území mezi objektem 

bývalého internátu a bývalým nákupním stře-
diskem s tím, že stávající plocha by byla pře-
vážně zatravněna s doplněním jednoduché-
ho komunikačního systému (parková úprava 
s mobiliářem s ohledem na stávající trafostanici  
a vrchní vedení VN). Plochu po demolici objektu 
vhodně využít jako shromažďovací prostor s vy-
členěním plochy pro občasný tržní prodej;
6. schválit opravu místních komunikací k objek-
tu č.p. 577 a 578 ul. Horská včetně řešení par-
kovacích ploch v návaznosti na původní projekt;
IX.

*ZM rozhodlo nevyhovět Návrhu spol. CPN 
Partnership, s.r.o. na změnu Územního plánu 
Tanvald pro plochu na stpč. 65 a 75  (bývalé 
kancelářské objekty SEBA T) v k.ú. Tanvald  
a změnu Územního plánu Tanvald nepořizovat.   
X.
*ZM:
1) stanoví v souladu s § 72  a § 84 odst. 2 písm. n)  
zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění  
a  s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územních samo-
správných celků měsíční odměny neuvolně-
ným členům zastupitelstva města následovně:  
     
a) místostarostovi města 19.250 Kč;
b) členům rady města 2.270 Kč;
c) předsedům výborů 1.960 Kč;
d) členům výborů 1.810 Kč;
e) členům zastupitelstva města bez dalších 
funkcí 590 Kč;
2) stanoví v souladu s § 77odst. 2 a § 84 odst. 
2  písm. n)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění,  že měsíční odměna dle bodu 
1) neuvolněným členům zastupitelstva bude  
náležet od 1.1.2018. V případě nastoupení ná-
hradníka na uvolněný mandát bude odměna  
náležet ode dne složení slibu. V případě per-
sonální změny v obsazení jednotlivých funkcí 
bude 
odměna náležet ode dne zvolení do této funkce;
3) stanoví v souladu s § 74 odst. 3)  a § 84 odst. 
2 písm. n)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
v platném znění, že v případě souběhu výkonu 
více funkcí bude neuvolněným členům zastupi-
telstva poskytnuta odměna až do výše souhrnu 
odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu 
lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce 
člena rady města, předsedy nebo člena výboru 
zastupitelstva města.
XI.
*ZM volí pana J. R. přísedícím Okresního soudu 
v Liberci na funkční období  2017 - 2021.
XII.
*ZM deleguje v souladu s § 84, odst. 2, 
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
ve znění pozdějších předpisů, na valné hroma-
dy obchodních společností s majetkovou účastí 
města následující zástupce:
1 na valné hromady Severočeské vodáren-
ské společnosti a.s. konané v roce 2018 pana  
Mgr. Vladimíra Vyhnálka, jako náhradníka pana 
Mgr. Antonína Bělonožníka;
2 na valné hromady Teplárenství Tanvald s.r.o. 
konané v roce 2018 pana Mgr. Antonína Bělo-
nožníka, jako náhradníka pana Mgr. Vladimíra 
Vyhnálka;
3 na valné hromady Nemocnice Tanvald s.r.o. 
konané v roce 2018 pana Mgr. Vladimíra 
Vyhnálka, jako náhradníka pana Mgr. Antonína 
Bělonožníka.

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

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města 
Tanvald konaného dne 13. 12. 2017

I.
*ZM bere na vědomí informa-
ce o činnosti rady města v období  
od 25. 10. 2017 do  29.11.2017. II. 
*ZM bere na vědomí informace o činnos-
ti kontrolního výboru, finančního výboru  
a školského výboru.
III.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti spo-
lečností s majetkovou účastí města:
1 Nemocnice Tanvald s.r.o.
2 Teplárenství Tanvald s.r.o.
3 TABYS s.r.o. 
IV.
*ZM schvaluje:
1) rozpočet města Tanvald na rok 2018 takto: 
celkové příjmy ve výši               123.991.481 Kč

financování ve výši                    5.607.622 Kč
celkové zdroje ve výši                129.599.103 Kč
běžné výdaje běžného účtu       113.707.509 Kč
běžné výdaje fondů                    1.814.594 Kč
kapitálové výdaje                  12.077.000 Kč
rozpočtová rezerva                     2.000.000 Kč
celkové výdaje ve výši                129.599.103 Kč
2) závazné ukazatele rozpočtu v členění dle 
předloženého materiálu „Návrh rozpočtu města 
Tanvald na rok 2018“.
V.
*ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 
města na roky 2019 až 2023.

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

Nechte si zahrát vaši oblíbenou písničku
Na Českém rozhlase Liberec

si můžete každý den od 12. nebo od 17. hodin nechat zahrát
svoji oblíbenou písničku na přání.

Splní vám ji moderátor Petr Klimeš ve všedních dnech, 
o víkendech pak Aleš Mastník nebo Honza Gončarov. 

Ať už máte svátek, narozeniny nebo výročí, zavolejte nebo napište. 
Můžete pozdravit i vaše známé přes rádio.

Telefon 485 123 123 je plně k dispozici denně po poledni, 
můžete také napsat mail na zahrajte.liberec@rozhlas.cz 

nebo napište SMS ve tvaru zahrajteliberec (vaše přání) a pošlete
na číslo 900 11 04. Písničky vysíláme bezplatně a budeme moc rádi, 

když se zapojíte i vy. Nalaďte si Český rozhlas Liberec, nové rádio pro 
Liberecký kraj.  V Liberci a Jablonci na 102,3 FM, v Desné, Tanvaldu 
a Harrachově na 107,9 FM. Bezva únor a pěkné chvíle s ČRo Liberec, 

rádiem Vašeho kraje.
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V únoru 2018
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!)

Věra Pipková

Jaroslava Pavlátová

Hanička Hlaváčová

Věra Špidlenová

Jaromír Stejskal

Ludmila Wabnitzová

Jiří Holub

Barbora Fečová

Otto Šírek

Jiřina Hoffmanová

Miroslava Vernerová

Miloslav Buchar

Václav Vilda

Zdeněk Hermoch

Dušan Vavro

Božena Hrabalová

Alena Marousková

Jaroslav Drbal

Danuše Beldová

Michal Ševčík

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D. 

Vás zve na
Japonsko země vzdálená

Místo konání: 
Hasičská zbrojnice dobrovolných 

hasičů Tanvald Šumburk n. D. 
- společenská místnost 

Datum konání:
20. 2. 2018 v 15:00 hod.

Na setkání se těší Vláďa Brok

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Vás zve na kouzelnickou show 
Franc Magic Rams Magie Kouzla 

a Iluze

Místo konání: 
MDC Maják, U Školky 579, 

Tanvald Výšina
Datum konání: 

8. 2. 2018 od 15:00 hod

Srdečně zveme
Senior Klub II Tanvald Výšina

Gratulace
Na konci ledna oslavil životní jubileum 
bývalý starosta Tanvaldu Petr Polák. 
Tímto bychom mu rádi pogratulovali 
a popřáli mu do dalších let mnoho 
zdraví a životní pohody.
Přeje redakce a vedení MěÚ Tanvald

Bilancování roku 2017 pokračuje...

AKCE NA ÚNOR V KLUBU VOLNÉHO ČASU:

Mateřské a dětské centrum Maják. Foto archiv MDCM Maják.

….scházíme se v Majáku.…
 Mateřské a dětské centrum MAJÁK, 
z. s., nezisková organizace nabízí 
rodinám s malými dětmi komplexní 
služby pro rodiny, prostor pro 
komunitní setkávání, pro vzájemné 
sdílení podobných problémů, vzájemné 
naslouchání, výměnu zkušeností 
a poradenství.  
 Především je Maják místo, kde 
se scházejí rodiče se svými dětmi, 
navzájem si pomáhají, seberealizují se, 
vyměňují si rady, zkušenosti i služby 
a také se vzdělávají. Dopoledne cen-
trum navštěvují maminky/tatínkové/
babičky na mateřské/rodičovské 
dovolené. V případě zájmu se mohou 
se svými dětmi účastnit miniprogramu 
zaměřeného na rozvoj pohybu dětí, 
výslovnosti a komunikace (říkanky 
a písničky), environmentální výchovy 
(dílna, ekologická témata), programy 
pro rodiny s kojenci nebo budoucí 
rodiče. Odpoledne jsou určena pro 
rodiny s dětmi ve věku cca 4-10 let, kdy 
v Majáku probíhají pravidelné vzdělá-
vací programy zaměřené na odborné 
služby logopedie, jazykový trénink dle 
D. B. Elkonina a Maxík připravující děti 
na zahájení školní docházky a podporu 
v prvních letech školní docházky. 
Do programové nabídky centra jsou 
zařazeny také aktivity určené pro 
ženy, např. zdravotní cvičení, jóga aj. 
Aktuální nabídku naleznete na webu 

centra a v lednovém výtisku měsíčníku. 
 Mimo pravidelnou činnost pro-
bíhá řada jednorázových akcí, např. 
Mikulášská nadílka, Karneval pro 
nejmenší, burzy oblečení, Cesta lesem 
pohádek, Ukliďme Česko, apod., tema-
tické přednášky a workshopy.  
 Letní prázdniny jsou vyhrazené pro 
5-6 týdenní příměstské tábory pro děti 
ve věku 4 – 10 (12) let. Každý týden 
je tematicky zaměřený a pro děti je 
připravený denní zábavný, výukový 
a preventivní program. V rámci tématu 
se realizují aktivity různě zaměřené 
pohybově, výtvarně, hudebně, ruko-
dělné dílny. Do každého týdne jsou 
zařazeny 2 celodenní výlety. 
 MDC Maják ze své podstaty pod-
poruje rodinu, rodinné prostředí jako 
základ pro kvalitní život dítěte. Maják 
podporuje náhradní rodinnou péči, je 
organizací, která doprovází pěstoun-
ské rodiny, zajišťuje jejich podporu.
 Uvedené nabídky pro rodiny s dětmi 
z celého regionu lze realizovat pomocí 
příspěvků Města Tanvald, Města Desné 
v J. h., Libereckého kraje, Ministerstva 
práce a sociálních věcí, Úřadu práce 
v Jablonci n/N a v Liberci, Nadace 
Ivana Dejmala pro ochranu přírody, 
pomocí jednotlivých firemních dárců 
a díky návštěvnosti zdejších rodin 
a jejich vlastní aktivitě.

Věra Černá

7. 2. NERFF BITVA - Když si doneseš 
Nerffku, budeš se moci zapojit do 
velkolepé bitvy o pevnost. Pokud máš 
brýle, vem si je.   Nově si dáme i střelbu 
na terč a vyhlásíme nejlepšího střelce! 
14. 2. X-BOX TURNAJ - Oceníme 
nejlepšího tanečníka v Just Dance 
2018. Písničky si vylosujeme. Tak přijď 
vyzkoušet tanec na nejnovější hity.
21. 2. TURNAJ V PINČESU 
- Amatérské klání ve stolním tenise. 
Sportovní obuv s sebou!

26. 2. - 2. 3. 
jsou prázdniny a klub je uzavřen

VŠECHNY AKCE STARTUJÍ VE 14:30
Každou středu od 17:00 do 18:00 
probíhá v Klubu schůzka zájemců 
o DofE (Mezinárodní cena vévody 
z Edinburghu) - umožňuje mladým 
lidem smysluplné využití volného 
času. Pro mládež od 14 do 24 let 
zdarma.

Klub volného času a ICM jsou otevřeny 
každý všední den od 12-17 hod
Vstup je 20 Kč za odpoledne nebo 500 
Kč za pololetí 

Info na tel: 778 158 034 Jakouběová

AKCE NA ÚNOR PRO DOSPĚLÉ:
7. 2. CHCETE BÝT MILIONÁŘEM?
Přijďte si vyzkoušet, jak daleko byste 
se dostali ve známé hře. Velké plátno, 
káva čaj zdarma.
15. 2. FILM HIP-HOP ERACE 
- Promítání pro všechny, kteří mají 
volné dopoledne. Občerstvení v ceně. 
21. 2. JARNÍ OZDOBIČKY 
          Z KERAMICKÉ HLÍNY 
- přijďte si vytvořit závěsné motýlky, 
kytičky a jiné jarní motivy. 
AKCE ZAČÍNAJÍ V 10:00 A STOJÍ 20,-

Úterní dopoledne probíhá
BATOLÁČEK pro maminky s dětmi. 
NOVĚ JE MOŽNOST I BEZ MAMINEK!
Od 9:30 do 11:00 vstup je 50,- za dítě.  
info na tel: 778 158 034 Jakouběová

Pozvánka na přednášku
KLUB ZDRAVÍ se uskuteční v úterý 
13. března od 17 hodin v Tanvaldě ve 
středisku volného času (bývalý Dům 
dětí a mládeže).
Téma přednášky: Vliv negativních 
emocí na vznik nežádoucích nemocí, 
ale také vliv pozitivních emocí na uzdra-
vení. V našem vnitřním světě je ukryto 
více, než si myslíme…Rozumět sám 
sobě není lehké, ale je to nezbytné!
Přednáší Roman Uhrin, autor publikací 
o výživě a životním stylu, koordinátor 
Klubů zdraví v ČR, ředitel EPIcentra 
zdraví Eden.
Po přednášce s diskusí bude připra-

vena ochutnávka.
Vstup volný, dobrovolné dary

Vendula Mužíčková

HOTEL BON
přijme do nově zrekonstruované

provozovny v Tanvaldě

 PROVOZNÍ HOTELU
Své životopisy zasílejte na

e-mail: werea.lb@seznam.cz
nebo volejte na tel. číslo: 777 855 199 

INZERCE
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Kultura, informace

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

8. 2. v 15:00 hod. Senior klub II. Výšina 
 – kouzelnická show Franz Magic Rams, Magie, kouzla a iluze
8. 2. v 16:30 hod. Kouzelnická show Franz Magic Rams 
 – magie, kouzla a iluze, pro rodiny s dětmi
10. 2. od 14:00 hod. Den pro ženy 
 – masáže, kadeřnice, manikúra, pedikúra, ….bližší informace   v centru
12. 2. v 9:00 hod. Lepší šance pro trh práce 
 – úvodní informační setkání ke kurzu (8 setkání po 5 hod.), který zlepší šanci   
    pro pracovní uplatnění, děti s sebou
    přihlášky na mdc.majak@gmail.com do 8. 2. !!

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

Městská knihovna Tanvald bude zavřena pro veřejnost
od 5. 2. do 15. 2. 2018 včetně z důvodu výměny koberců.

Během celé doby, kdy bude knihovna uzavřená pro čtenáře, nebude poza-
stavena služba MVS (meziknihovní výpůjční služba). Žádanky na MVS jsou 
k dispozici v Infocentru. Vyplněné žádanky se odevzdávají také v Infocentru. 
Vyzvednout a vrátit knihy, objednané přes MVS službu , budou moci čtenáři 
taktéž v Infocentru. Čtenářům, kteří by měli vracet výpůjčky v tomto čase, bude 
poplatek za upomínku prominut.

„Noc s Andersenem“ bude 23. 3. - 24. 3. 2018, 
přihlašovat své děti můžete již od ledna, osobně v naší knihovně. Neváhejte, 
počet spacích míst je omezen. Přihlásit se mohou naši čtenáři ve věku 7-11 let.

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald:
13. 2.    ÚT    19 hod     Velký trek východním Himalájem
Cestopisná přednáška Radky Tkáčikové.
Zavedeme Vás do skry-
té oblasti východního Hi-
maláje, oblasti pod třetí 
nejvyšší horou světa Kan-
chenjungou, kde ve volné 
přírodě žijí pandy červe-
né. Život Sherpů a Limbů 
– etnických skupin, kte-
ré kdysi do Nepálu přišly 
z Tibetu. Kultura, tradi-
ce, náboženské zvyklosti 
a buddhismus pevně ukot-
vený pod posvátnou horou. 
Principy buddhismu a zajímavosti buddhistických ceremonií. Historie výstupů 
na majestátní osmitisícovku. Trasa přes odlehlé pětitisícové sedlo Lumbasum-
ba a zapomenuté vesničky v horách. Na trasách starých obchodních tras z 
Tibetu. Osmitisícová pyramida Makalu a etnická pestrost a způsob života Raiů, 
Gurungů, Magarů žijících v národním parku Barun pod Makalu, vyznávajících 
hinduismus i buddhismus
Vstupné: 50 Kč, pro majitele Senior pasu 30 Kč.

15. 2.    ČT    19 hod     Noel Coward: Rozmarný duch
Divadelní představení Lučanského spolku divadelního (L. S. D.) Režie: Jana 
Kouřilová. Komedie o tom, že není záhodno zahrávat si s okultními vědami 
a brát spiritismus na lehkou váhu. Manželské vztahy totiž nekončí ani na onom 
světě a mít dvě ženy není žádná legrace, i když ta druhá je nebožka.
Vstupné: 60 Kč, pro majitele Senior pasu 40 Kč.
Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu 
www.tanvald.cz nebo  www.disdata.cz.

Další kulturní akce ve městě
2. 2.    PÁ    Ples Gymnázia a Obchodní akademie Tanvald
Bližší informace na plakátech.

3. 2.    SO    20 hod     Slzy ošlehaných mužů
Osudový příběh nejúspěšnějšího českého lyžaře Bohumila Hanče a jeho příte-
le Václava Vrbaty v loutkohereckém pozdravu divadla Vosto5 podkrkonošským 
ochotníkům.
Vstupné: 150,-

Středisko volného času Tanvald
Pololetní prázdniny:
V pátek 2.2. od 9:00 do 13:00 hodin pořádáme „Výtvarné dílny“ pro děti na-
vštěvující školu.

Jarní prázdniny:
Na dny jarních prázdnin 26. 2. - 2. 3. připravujeme pro děti navštěvující školu 
pestrý program. Organizujeme výlety do libereckého Dinoparku, IQ Landie, do 
trampolínové haly v Liberci, vydáme se na exkurzi do podniku Detoa a v SVČ si 
užijeme „Zábavné dopoledne“. Podrobný program nebyl ještě před uzávěrkou 
Zpravodaje k dispozici, děti jej obdrží na letáčcích ve školách. Seznámit se 
s ním můžete i na webu ddmtanvald.cz a Facebooku.

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma „Má vlast“. 
Téma je široké, inspirované 100. výročím založení  naší republiky. Děti mo-
hou ztvárnit jak nádhernou krajinu naší vlasti, tak různé význačné osobnosti, 
mohou pojmout téma i jako Smetanovo hudební dílo... Práce budou rozděleny 
do kategorií dle věku a z nejlepších výtvarných děl bude instalována výstava 
v kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě u příležitosti konání festivalu Tanvaldské 
hudební jaro.
Uzávěrka soutěže je v pátek 16. března. Do tohoto termínu je třeba odevzdat 
práce označené jménem a věkem autora a školou, kterou navštěvuje, v SVČ 
Tanvald.

Nabízíme volná místa v Kurzu šití patchworku v těchto termínech: 
6.2., 13.2., 20.2. a 27.2.
vždy od 17:30 do 20:30 hodin. Náplň kurzu: seznámení se základy patchworku, 
šití polštáře, tašky a taštičky. Přihlášky u Dany Humlové ( 778 158 036).

Dopoledne se u nás konají výtvarné dílny pro děti z mateřských a základních 
škol Tanvaldu a okolí.
Pedagogové si mohou rezervovat místa taktéž u Dany Humlové.

Přihlášky a informace o všech akcích obdržíte ve Středisku volného času 
Tanvald, tel.č. 483 394 301, na webu ddmtanvald.cz, na Facebooku.

Foto archiv Městské knihovny Tanvald.

Městská knihovna Tanvald
„ Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2017/2018“
V průběhu ledna nás poprvé navštívili prvňáčci ze ZŠ Masarykova Tanvald a 
ZŠ Sportovní Tanvald. V této seznamovací hodince si prohlédli celou knihov-
nu, seznámili se se značením knih v dět. oddělení, trošku si zasoutěžili, ale 
hlavně měli možnost si dle své chuti vybírat a pročítat knihy.
Fotografie z těchto hodinek naleznete ve fotogalerii na našich internetových 
stránkách.
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Prezident Blaník
Hlavní hrdina filmu Tonda Blaník ohlásil prezidentskou 
kandidaturu, v kampani slíbil například máslo a lithium 
do každé rodiny nebo korupci dostupnou pro všechny 
a sehnal i sto tisíc podpisů. Kandidaturu na Hrad však 
nakonec nepodal, když se jeho asistentovi Žížalovi 
nepodařilo doručit včas podpisové archy na ministerstvo 
vnitra. Přesto Tonda Blaník pokračuje ve snaze zachránit českou zemi a ukázat jejím 
obyvatelům, jak se mít líp. Celovečerní film navazuje na úspěšný seriál Kancelář 
Blaník (od r. 2014).

Padesát odstínů svobody
Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii 
a Christiana končí veškerá legrace a že legendární Čer-
venou mučírnu předělají na dětský pokoj, nemůžete se 
víc mýlit. Vynalézavost a fantazie novomanželů nezná 
mezí. Ana se však nechce stát manželkou uvězněnou ve 
zlaté kleci a je rozhodnutá pokračovat v úspěšně rozjeté kariéře knižní redaktorky, 
což Christian snáší se skřípěním zubů. Rostoucí emancipace jeho ženy se však záhy 
stane „bezpečnostním rizikem“, protože z minulosti se vynoří bývalý Anin kolega Jack 
Hyde, který má s oběma nevyřízené účty a pro pomstu je schopen udělat cokoliv. 
Jenže Anastasia už dávno není ta rozklepaná studentka, jež má napsat rozhovor 
s miliardářem, ale čím dál sebevědomější paní Greyová, která ví, že i svoboda může 
mít až padesát odstínů, a o žádný z nich nechce přijít – Jacku Hydeovi a dokonce  
manželovi navzdory.

Věčně tvá nevěrná
Josef a Miluška jsou manželé už snad celou věčnost. 
Miluška učí aerobik a svého manžela i dospívající dceru 
neúnavně zahrnuje péčí. Josef svou ženu miluje, ale 
má slabost i pro mladší a krásnější ženy. Jejich man-
želství, spolu s Josefovým krachujícím nakladatelstvím, 
se pomalu řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta, 
která má šílený plán jak krachující manželství i nakladatelství Josefa zachránit. 
Jako zkušená psycholožka, pracující v manželské poradně, naordinuje 
manželům nevěru - musejí se přistihnout in flagranti. Bláznivá hra může začít.

FILMOVÉ TIPY 

INZERCE

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
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Lyžování ve sportovce
 Paní zima svou štědrostí letos úplně 
neoplývá. Budeme pevně věřit, že třes-
kuté mrazy a sněhová peřina nás teprve 
překvapí, někoho nemile, žáky a učitele 
ze sportovky jistě s nadšením. I přesto, 
že sněhové podmínky v Tanvaldě 
nejsou úplně ideální respektive žádné, 
o pár set metrů výše jsou upravené 
běžecké a sjezdové tratě, což někteří, 
bohužel, ani netuší.  Tudíž veškeré 
lyžařské kurzy bez problémů probíhají 
a děti se zdokonalují jak v běžeckých, 
tak sjezdových disciplínách. 
 Prvního kurzu od 9. do 12. 1. na 
Jizerce se zúčastnili sedmáci, bydleli 
na chatě Pyramida na Jizerce. Každý 
den pilovali běžeckou techniku, skate, 
klasiku, dokonce si vyzkoušeli popu-
lární biatlon. Šesťáci letos absolvují 
svůj první kurz na běžkách a to na tra-
tích kolem rozhledny Štěpánky s ubyto-
váním na Turnovské chatě. Ti nejstarší, 
osmáci a deváťáci, mají povinný kurz 

alpského lyžování, který každoročně 
absolvujeme v Harrachově. Krom sjez-
dovek a zdokonalování carvingového 
a smýkaného oblouku, si zájemci mají 
možnost na večerním lyžování vyzkou-
šet jízdu na snowboardu. 
 Věřme, že i v Tanvaldě budou opti-
mální podmínky k zimním radovánkám, 
využijeme nové kluziště přímo u školy, 
namažeme běžky a vyrazíme na tratě 
k lesíku, anebo hodíme sjezdovky přes 
rameno a na „tělák“ si půjdeme zalyžo-
vat na tanvaldskou sjezdovku. Opravdu 
nás těší, že se děti něco nového naučí, 
podívají se, kam se třeba s rodiči 
nedostanou a hlavně se hýbou, což se 
pomalu, ale jistě v dnešní době nestává 
úplně běžnou záležitostí. Děkujeme 
všem rodičům, kteří na sport a pohyb 
dětí nahlížejí stejně jako my tělocvi-
káři, a děti ve sportovních aktivitách 
podporují.

Jana Tůmová

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

Foto archiv STOB.

 V předvánočním čase pořádáme 
v ZŠ Údolí Kamenice již mnoho let 
pingpongový turnaj handicapovaných 
sportovců. Letošní ročník přilákal 
rekordní počet účastníků. Těší nás 
velký zájem škol a organizací o tuto 
akci, ale i sportovní chování a nadšení 
všech hráčů.
Celá naše škola se v tomto adventním 
čase navíc mohla radovat z 1. místa 
Patrika Ducháčka v kategorii mužů, 

2. míst Václava Machaty v silně obsa-
zené kategorii starších žáků a Štefana 
Záhorce v kategorii mladších žáků. 
Nenechaly se zahanbit ani dívky a mezi 
mladšími žákyněmi skončila Božena 
Červeňáková na 2. místě a Kristýna 
Kuřilová na místě 3.
Děkujeme všem sportovcům za skvělé 
sportovní vystoupení.

Ivana Horčičková

Sněžnice …
 Wikipedie praví… Sněžnice jsou 
nástroje, jejichž připevnění na nohy či 
na obuv usnadňuje chůzi v hlubokém 
sněhu tak, že rozkládají tíhu člověka 
na větší plochu, takže se méně zabo-
řuje. Sněžnice jsou po tisíciletí tradiční 
pomůckou národů v severských kra-
jích, v USA a v Kanadě se však stávají 
populárními i pro rekreačně-turistické 
účely.
 A to jsme vyzkoušeli na vlastní kůži. 
Náš cyklo-ski team, nazývající se pří-
značným názvem STOB (význam slova 
si můžete též vyhledat ve wikipedii), 
se rozhodl vyzkoušet i tento druh out-
doorové aktivity. 13-ti členná skupina 
nasadila sněžnice u vodárny v Desné I 
a vydala se dle navigace za svitu čelo-
vek temným lesem a hlubokým sněhem 
směr Protržená přehrada. Zjistili jsme, 
že sněžnice opravdu fungují, a i s 
nabranými kily po vánočních svátcích 

jsme se kupodivu nepropadali. Zurčení 
vody a světýlko v dáli nás po dvou-
hodinové túře ubezpečilo, že jdeme 
správně. Přímo před námi se objevil 
památník obětem protržení přehrady 
z r. 1916, „šoupátková věž“ a světýlko 
v dáli. To je Krämerova bouda, kde 
na nás již čekali provozovatelé. Katka 
a Pavel Sixtovi nás s radostí pohostili. 
Tímto však naše putování na sněžni-
cích nekončilo, pokračovali jsme přes 
Mariánskohorské boudy na Mariánskou 
horu. Byl to super zážitek. Vám, kteří 
máte rádi pěší turistiku, vřele doporu-
čujeme. Sněžnice je možno zapůjčit 
a dokonce s průvodcem absolvovat 
túru, dle vašich možností a schopností. 
Kontakt:
http://www.lyzovani-tanvald.cz/lyzar-
sky-areal-aktualne, tel. 777 645 222

Jana Tůmová

Foto archiv ZŠ sportovní.

Foto Ivana Horčičková.

Foto Ivana Horčičková.
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 Skalní příznivci TJ Tanvald z. s. 
každoročně slaví Silvestra na běžkách. 
I přes dopolední nepřízeň počasí tomu 
letos nebylo jinak. Odjezd jsme posunuli 
na 13:30 a vyrazili do Jakuszyc. Našim 
prvním cílem bylo polské Orle, kde 
nás čekalo větší zastavení s náležitým 
cateringem, který připravili, jak už bývá 
zvykem, šikovné kuchty mamky a kuch-
tíci taťkové. Náležitě posilněni jsme 
pokračovali na hraniční most přes řeku 
Jizeru na Jizerku. Začalo se pomalu 
smrákat, ale nás nic nezaskočilo. 

Nasadili jsme čelovky a vyrazili cestou 
necestou na Protrženou přehradu. 
Tady vyndali zbylé zásoby pochutin 
a doplnili spálené kalorie. Odtud jsme 
již směřovali na Mariánskou horu, kde 
nás vřele přivítal náš oddílový sponzor 
majitel fy VESPO Štěpán Vejražka 
a my se s chutí zapojili do silvestrovské 
zábavy v párty stanu. Příchod nového 
roku jsme symbolickým přípitkem osla-
vili na tanvaldské sjezdovce. Nezbývá, 
než popřát všem příznivcům lyžování 
úspěšný nový rok 2018.  Jana Tůmová

Silvestrovský přejezd Jizerek

Foto archiv TJ Tanvald z.s.

INZERCE

Sportovní klání NO – KO – KO
povedené po třinácté

 S koncem roku 2017 se přišla 
rozloučit skupina čtyřiceti sportovních 
nadšenců z Tanvaldu a okolí do spor-
tovní haly na tradiční 13. ročník turnaje 
NO - KO - KO.
 Své síly poměřili v nohejbalu, 
košíkové a kopané s následujícími 
výsledky:
Nohejbal: 1. místo - GREENS, 
2. místo - FOTBALISTÉ, 3. místo - 
DESK, 4. místo - KLATAN
Košíková: 1. místo - KLATAN, 2. místo 
- GREENS, 3. místo  -  FOTBALISTÉ, 
4. místo - DESKO
Kopaná: 1. místo - FOTBALISTÉ, 
2. místo - DESKO, 3. místo  -  GREENS, 
4. místo - KLATAN
Celkové hodnocení: 
1. místo - GREENS - ve složení 
- Pohořalý, Posejpal, Věneček, Doležal, 
Jirouš, Ducháček, Šnýdl, Kohút, Klinger

2. místo - FOTBALISTÉ
3. místo - KLATAN
4. místo – DESKO
 Organizátor celé akce zpestřil 
hráčům i divákům  turnajové klání vlo-
ženým závodem - běh s kufrem na 90 
metrů - kterého se zúčastnili vždy dva 
nejstarší účastníci z každého družstva. 
Nejlépe si vedlo družstvo DESKO - ve 
složení Matěásko + Karel,
2. místo obsadilo družstvo 
KLATAN - Indris + Hudec
3. místo patří družstvu 
GREENS - Věneček + Posejpal
4. místo obsadili 
FOTBALISTÉ - Sedlák + Fišer 
 Velké poděkování za zdařilý průběh 
celé akce patří nejen všem aktérům na 
hrací ploše, ale  i "duchovnímu otci" 
Karlu Soldátovi, který má podíl největší.

 Miroslav Šír

Basketbalisté poskočili na čtvrté místo
 Tanvaldští basketbalisté v úvodu 
roku sehráli dvě derby utkání proti 
tradičním soupeřům z Jablonce. Starší 
Bižuterii doma porazili po boji v utkání, 
kde se sice dost chybovalo, nicméně 
zahrála si celá lavička. Zápas proti 
mladší a posílené Bižuterii v Jablonci 
už byl jiné kafe. Hosté předvedli sou-
středěný výkon s minimem ztracených 
míčů, dařila se jim střelba z dálky 
i spolupráce mezi podkošovými hráči 
Kozáky starším a mladším. Tentokrát 
měli tanvaldští i slušné procento 
šestek a v závěru utkání soupeře 
dorazili rychlými protiútoky. V tabulce 
Tanvald přeskočil liberecký Lynx a je na 
4. místě, které zaručuje postup do finá-

lové skupiny. K potvrzení postupu by 
však museli vyhrát 12. února právě na 
palubovce Lynxu, s nímž doma těsně 
prohráli.
Výsledky:
Tanvald – Bižuterie Jablonec 
60   64 : 51
Střelci: Kozák J. 15, Kozák M. 14, 
Harmanoš a Sova po 8, Vyhnálek ml. 7.
Bižuterie Jablonec 55 – Tanvald 
47 : 69
Střelci: Kozák J. 20, Dolenský 13, 
Kozák M. 11, Šikola 9.

Příští domácí zápas v únoru:
Pátek 9.2. Tanvald - Nebákov

–vho-

 Na minulou sobotu byl panem 
Karlem Soldátem , s pečlivostí jemu 
vlastní,  připraven do sportovní haly 
v Tanvaldě 6.ročník Mezinárodního 
turnaje v kopané  pro hráče starší 
40 let. Rozhodčím turnaje byl ligový 
futsalový rozhodčí pan Zdeněk Nagy 
z Janova n.N.
 Zúčastnilo se ho celkem 5 družstev, 
když na poslední chvíli se omluvil 
tradiční účastník této akce,  družstvo z 
partnerského města Wittichenau. I přes 
tuto skutečnost
měl turnaj velmi dobrou herní i spole-
čenskou úroveň a skončil následujícím 
pořadím:  

1. místo - DETOA Albrechtice v složení 
- Bartel, Honzák, Sedlák, Kulhánek, 
Jón, Beránek, Pipek
2. místo - FC CAMEL
3. místo - FK Velké Hamry
4. místo - Tanvaldsko
5. místo - FK Kokonín

 Řídící komise při slavnostním 
vyhlášení výsledků, kterého se osobně 
zúčastnil i starosta města Vladimír 
Vyhnálek, vyhlásila také nejlepšího 
střelce, stal se jím David Lupa - FC 
Camel, nejlepšího brankáře Dušana 

Kotlára - FK Kokonín a nejlepšího hráče 
- Otu Černého  z družstva Tanvaldska. 
Osobnostmi  v jednotlivých druž-
stvech byli vybráni
DETOA  Albrechtice -   Marek Sedlák
Tanvaldsko - Jiří Věneček
Velké Hamry - Josef Vít
CAMEL - Tomáš  Nežádal 
Kokonín - Milan Malý   

Miroslav Šír

Druhou lednovou sobotu se uskutečnil 
v tanvaldské sportovní hale již 6. ročník 

Mezinárodního turnaje v kopané

Družstvo Tanvaldska. Foto Lenka Hájková

INZERCE
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SS PP OO RR TT OO VV NN ÍÍ   PP LL EE SS   
23. února 2018 (pátek) 
SPORTOVNÍ HALA ZŠ SPORTOVNÍ OD 20:00 HODIN 

HRAJE: Universal Bohemia Band 

VSTUP JEN VE SPOLEČENSKÉM ODĚVU! 

VSTUPNÉ V PŘEDPRODEJI 200,- KČ NEBO NA MÍSTĚ 230,- KČ 

BOHATÁ TOMBOLA, LOSOVÁNÍ HLAVNÍCH CEN       

POZOR ZMĚNA SYSTÉMU PRODEJE TOMBOLOVÝCH LÍSTKŮ – PRODEJ BUDE ZAHÁJEN UŽ PŘI PŘÍCHODU DO VYPRODÁNÍ 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V INFOCENTRU TANVALD OD 6. února 2018 

 

 

13. února 2018
    17. ročník

INZERCE


