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Slavnosti pod Majákem Járy Cimrmana 
a XII. ročník Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana

10. a 11. června 2017

V pondělí 12. 6. 201 
 proběhnou pravidelné 

prodejní trhy na centrálním 
parkovišti.

Jarní zájezd 
pro seniory, který pořádá 
KPOZ a KK MěÚ Tanvald, 

se uskuteční 21. června 2017.
Cílem je Kudowa Zdroj 

a zámek Náchod.
Přihlášky a další informace  o zájezdu 

v Infocentru Tanvald od 7. června.

CESTA LESEM 
POHÁDEK
v neděli 4. 6. 2017
v areálu autokempu 
Tanvaldská kotlina.

V  rámci  akce  PŘELEZ,  PŘESKOČ, 
RECYKLUJ. Bližší informace na dal-
ších stránkách zpravodaje.
Putování nenáročnou trasou lesem 
a přírodou Tanvaldska. Pro děti i rodiče 
jsou připraveny pohádkové hry, úkoly 
i malé odměny. 
Na závěr putování čeká na děti tradiční 
„bramboračka“, diplomy a medaile.
Start  je  v  době  od  9:00  do  11:30 
hodin v areálu autokempu.
Vstupné 20 Kč na osobu
Cesta je vhodná i pro sportovní kočárky. 
Parkování v blízkosti autokempu zajiš-
těno. Vezměte s sebou ešusy či mis-
tičky a lžíce na bramborovou polévku! 

 XII. ročník Spanilé 
jízdy Cyklostezkou Járy 
Cimrmana letos pro-
běhne v rámci dvoudenní 
slavnosti, která se již 
v našem regionu stává 
tradicí. 
 Letos se můžeme těšit na 
pestrý program na dvou mís-
tech a ve dvou dnech, který 
bude ve znamení "Divadlo 
Járy  Cimrmana  -  dětem". 
V  sobotu  10.  června 
proběhne v Areálu U Čápa 
"Slavnost pod Majákem 
Járy Cimrmana" s boha-
tým hudebně dramatic-
kým programem nejen 
s dětmi a pro děti, ale i 
s mnoha překvapeními. 
V  neděli  11.  června poje-
dou z Návarova nadšenci 
na historických bicyklech 
i na modernějších strojích 
tradiční Spanilou jízdu Cyklostezkou 
Járy Cimrmana aneb Na kole okolo 
Liptákova. Zastaví se až v Tanvaldu 
- Šumburku u kostela.
 Zde bude jízda přivítána a oslavena. 
V programu vystoupí herci Divadla Járy 
Cimrmana, a umělci mnozí - z domo-
viny i Prahy. Na slavnosti jsou srdečně 
zváni příznivci historie, cyklistiky 
a poezie Cimrmanovy doby.
 Vítáni jsou návštěvníci v dobovém 
oděvu a také všichni, kdo mají rádi 
laskavý humor, recesi a dobrou náladu.

Sobota 10. 6. 2017 - Slavnost pod 
Majákem Járy Cimrmana 
– Areál U Čápa, Příchovice 
V bohatém programu od 13.00 hodin 
si vyberou nejen děti, ale i dospělí. 
Podrobný program naleznete na webo-
vých stránkách www.ucapa.eu 

  V sobotu večer bude žižkovským 
Divadlem  Járy  Cimrmana  sehrána 
v Kině  JAS Járy Cimrmana  v  19.00 
hodin  pohádka  „DLOUHÝ,  ŠIROKÝ 
A KRÁTKOZRAKÝ“.
V neděli dne 11. 6. 2017 bude slav-
nost začínat v Tanvaldu programem 
pro  děti  u  kostela  sv.  Františka 
z Assisi na Šumburku a v přilehlém 
parku. 
 Program pro rodiny s dětmi bude 

zahájen v  9.30  hodin dílničkami při-
pravenými Střediskem volného času 
Tanvald a veselými soutěžemi. 
 Svojí taškařicí děti v 10:15 potěší 
KLAUN BILBO.
 I v neděli bude pokračovat charita-
tivní akce pro potřebné děti „Balónky 
s přáním do nebe“.
  Tradiční  Spanilá  jízda 
Cyklostezkou  Járy  Cimrmana  na 
velocipedech  všeho  druhu  přijede 
ke kostelu kolem hodiny polední.
Spanilá jízda 2017 bude ráno starto-
vat na dvou stanovištích:
V  8:55  začne  slavnostní  START 
SPANILÉ JÍZDY v Návarově u mos-
tové vyhlídky. 
 U mostu Járy Cimrmana proběhne 
malá slavnost, žíznivým se dostane 
stylového občerstvení v Penzionu 
Rusalka. 
 Spanilá jízda pokračuje přesunem 
kolmo do místa mezistartu Na Vrších: 
Nahoru, nahoru, na Járovu podporu!

Pozn.: Do Návarova se účastníci 
mohou dopravit odkudkoliv kromě jízdy 
na svých drahých bicyklech i vlakem 
v 8:27 z Tanvaldu, ve kterém bude 
řazen „kolovůz“. 
 Po slavnostním úvodním startu 
bude cyklistům nabídnuta možnost 
vyvezení jejich historických strojů až do 

místa mezistartu, do Zlaté 
Olešnice - Na Vrších. 
 Přeprava pěších 
účastníků i velocipedistů 
(včetně bicyklů) z místa 
startu rovnou do Tanvaldu 
(bez účasti na mezistartu Na 
Vrších a na vlastní spanilé 
jízdě lukami Tanvaldska) 
je možná také rychlíkem 
z Prahy jedoucím do 
Tanvaldu, který mimořádně 
k této příležitosti zastaví 
v Návarově v 9:47.

  V  10:30  bude 
spanilá  jízda  slavnostně 
odstartována  také v místě 
MEZISTARTU  ve  Zlaté 
Olešnici - Na Vrších.
 Mezistart se zdra-
vicemi proběhne v místě 
druhého zastavení na 
Cyklostezce Járy Cimrmana 

– v „Místě vize“. 
 Stanoviště mezistartu bude od 
hlavní silnice vyznačeno a občerstvení 
žíznivých zajištěno zlatoolešnickými 
hasiči.

Program  u  kostela  sv.  Františka 
z  Assisi  v  Tanvaldu  –  Šumburku 
bude  zahájen  poledním  přivítáním 
spanilých jezdců, uvítáním vážených 
hostů  a  zdravicemi  herců  Divadla 
Járy Cimrmana. 
 Další program se ponese 
v duchu písniček Zdeňka  Svěráka 
a  Jaroslava  Uhlíře,  které  představí 
dětské pěvecké sbory ZUŠ Tanvald 
- HLÁSEK a MELODIA.
  Neohrožení cyklojezdci se budou 
oslavovat VELKÝM DEFILÉ. 
 Spanilí návštěvníci se mohou těšit 
na pokračování programu, ve kterém 
dále vystoupí pěvecký sbor Gymnázia 
Tanvald,  artistická  skupina  Mistral 
Company  Tanvald  a  flašinetář  pan 
Hejral se svojí „poudačkou“.

  K  dobré  náladě,  poslechu  i  k 
tanci bude před kostelem pod širým 
nebem hrát dobový orchestr O. V. J. 
Dixie od 10.30 hodin do 16.00 hodin. 
 K dobré hudbě bude možnost hoj-
ného občerstvení.

Kateřina Preusslerová
Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko

Ilustrační foto. Foto Antonín Bělonožník.

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti 
radnice se uskuteční ve 

středu 21. června od 16 hod. 
jednání zastupitelů města.
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Státní svátek
 Ku příležitosti státního svátku Dne 
vítězství 8. května byl položen věnec 
u pomníku T. G. Masaryka. Věnec 

položil místostarosta Tanvaldu Antonín 
Bělonožník a hasiči z SDH Šumburk. 

-haj-

Ohlédnutí za 61. ročníkem THJ
 Šedesátéprvní Tanvaldské hudební 
jaro skončilo a je třeba shrnout, co 
nám přineslo a co jsme si z něho mohli 
odnést. Ti, kteří se koncertů účastní, 
o tom vědí své.
 Jednou rovinou je přímý živý záži-
tek, který je nenahraditelný, protože je 
neopakovatelný.
 Druhou rovinou je mnohdy nutkání 
dovědět se víc o interpretech, sklada-
telích, ale i o okolnostech vzniku slyše-
ných skladeb. Pravda, v programové 
brožuře je žádaných informací hodně, 
ale nelze tam vtěsnat všechno. V sou-
časné době má však zvídavý posluchač 
možnost otevřít si internet, dozvědět se 
ještě víc a třeba si uvedené skladby 
znovu poslechnout. Tím se posouvá ve 
svém vědění mnohem dál.
 Třetí rovinou jsou relaxační účinky 
hudby na naši psychiku. Tělo je během 
koncertu uvedeno do klidu, posluchači 
mají aktivované hlavně uši. Někteří 
dokonce vyřazují z činnosti oči, aby je 

nerušilo vůbec nic.  Po sprše tisíce tónů 
se mozkové buňky osvěží, aby vydržely 
další nápor pracovních povinností, tele-
vizních zpráv či politických kotrmelců.
A protože bylo posluchačům při posle-
chu hudby blaženě, vše ostatní se jim 
pak může jevit jako malicherné. Tedy 
jinými slovy získají nadhled, který jim 
zaručí zachování zdravého rozumu. 
To rozhodně není málo.
 Na závěr zbývá poděkovat nejen 
všem organizátorům a sponzorům, 
že se jim daří přivádět vysoce kvalitní 
hudební umění až k nám na venkov, 
ale i letošním interpetům:
italské klavíristce Eloise Cascio,
saxofonistovi Felixu Slováčkovi,
klavíristovi Vjačeslavu Grochovskému,
sopranistce Štěpánce Heřmánkové, 
altistce Elišce Mourečkové,
trumpetistovi Miroslavu Laštovkovi 
a varhaníkovi Vladimíru Roubalovi.

Libuše Vedralová
předsedkyně festivalového výboru THJ

Foto Lenka Hájková.

2. koncert THJ s názvem Pocta Karlu Krautgartnerovi.
Na klarinet a sopranosaxofon zahrál Felix Slováček a na klavír Vjačeslav Grochovskij.

Foto Lenka Hájková.

Poslední koncert se odehrál v kostele sv. Františka z Assisi a nesl název Pocta Jarmile Novotné. Na tomto koncertě zahrál na 
varhany Vladimír Roubal, tubka pikola Miroslav Laštovka, mezzosoprán Eliška Mourečková a soprán Štěpánka Heřmánková. 

Foto Jakub Hnídek.

Kostel sv. Františka z Assisi
v Šumburku nad Desnou

Letniční večer  v sobotu 3. června
Svatodušní večer, spojený se 
zpěvy, začne v kostele sv. Františka 
v Šumburku nad Desnou v 19.00 hod.
Zveme také na setkání u grilu v zahradě 
mateřské školy Wolkerova asi ve 20.00 
hod. Buřty a klobásy s sebou. Káva 
a čaj bude na místě. 
Zprávy o Noci kostelů 
Noc kostelů proběhne opět  v pátek 

9. června. 2017.  Kostel ve Smržovce, 
ani v Šumburku  nad Desnou nemá 
zvlášť připravený program, ani 
pozvané účinkující hosty. V Šumburku 
bude kostel otevřen od  19.00 do 22.00 
hod. Možnost prohlídky v tichu se bude 
střídat  s hudební produkcí a tvorbou 
P. Pavla Ajchlera a varhaníka Petra 
Tomeše. 

Pavel Ajchler

INZERCE

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.

REALITNÍ SLUŽBY
HAAS

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

 
 
 
 

INZERCE
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Informace k TABYS s.r.o.
 V současné době někteří jedinci šíří 
ničím nepodložené, nepravdivé a spe-
kulativní zprávy a informace o konci 
společnosti TABYS, která je ze 100 % 
vlastněná městem Tanvald, a nepřímo 
tak poškozují i zájmy města a jeho 
občanů.  Rada města jako valná hro-
mada společnosti TABYS proto pova-
žuje za nutné konstatovat následující 
skutečnosti.
 Společnost Tabys s.r.o. byla zalo-
žena městem Tanvald 1. dubna 1995. 
Důvodem založení společnosti bylo 
v té době zejména získání spoleh-
livého a odpovědného správce pro 
nově vznikající společenství vlastníků 
bytů. Město Tanvald nechtělo zajistit 
jen prodej bytů nájemníkům za pro ně 
nesporně výhodných podmínek, ale 
chtělo zároveň novým vlastníkům bytů, 
fyzickým osobám, občanům města 
poskytnout i ochranu jejich zájmů 
a nově nabytého majetku. Později se 
ukázala správnost těchto kroků města, 
neboť na rozdíl od mnoha jiných měst 
a obcí, kde se byty prodávaly, nebyli 
občané v Tanvaldě poškozeni negativ-
ními dopady v důsledku nepromyšlené 
bytové politiky a nezodpovědné správy 
bytů. Po více jak 22 letém fungování 
TABYS s.r.o. lze prohlásit, že jde 
o stabilní a silnou společnost s nemo-
vitým kapitálem za více než 50 milionů 
Kč a plně zajištěnou městem Tanvald. 
Společnost vlastní v Tanvaldě domy 
s 250 byty, nebytové prostory, pro-
vádí správu bytů ve vlastnictví města 
Tanvald, správu společenstvím vlast-
níků bytů a správu městských lesů.
Nyní chtějí některá společenství 
vlastníků od TABYS s.r.o. odejít. Jsou 
to v rámci platných obchodních smluv 
jejich svobodná rozhodnutí. Nicméně 
ze strany města je férové a zodpo-
vědné upozornit na některé důsledky 
a možné dopady takového rozhodnutí:

· majitelé bytů se od koupě bytů od 
města před více jak 20 lety dostávají 
do zcela nové situace, společen-
ství vlastníků ztrácí záštitu města 

a případnou podporu města při hájení 
zájmů vlastníků bytů včetně garance 
za úvěry při provádění velkých oprav 
a úprav bytových domů
· město nepřipouštělo neúměrné 
zvyšování cen společností poskyto-
vaných služeb v neprospěch vlast-
níků bytů, to do budoucna u jiného 
správce nelze vyloučit (cena za 
správu jednoho bytu byla v roce 1995 
za 1 měsíc 100 Kč a v roce 2017 je 
170 Kč)
· u společnosti vlastněné a dozoro-
vané městem nemohlo a nemůže 
dojít k finančním problémům takového 
rázu, že správce neplatí za služby, 
energii, teplo, vodu atd. dodavatelům, 
byť vlastníci bytů vše řádně platí 
a správce peníze v podstatě 
zpronevěří
· majitelé bytů ztrácí správce se 
silným ekonomickým zázemím, který 
vlastní jmění za více než 50 milionů 
Kč, správce, který je 100 % vlastněn 
městem a nemůže zkrachovat, dostat 
se do insolvence a tím zejména 
finančně poškodit vlastníky bytů
· může se stát, že vlastníkům bytů 
bude nově provádět správu subjekt 
bez silného ekonomického poten-
ciálu, který nevlastní žádné byty 
a nemovitosti a neposkytuje žádné 
finanční záruky

 TABYS s.r.o. bude i bez správy 
bytů některých společenství vlastníků 
nadále efektivně fungovat, neboť 
vlastní bytový fond, provádí správu 
bytů a objektů pro město Tanvald, 
provádí správu městských lesů a má 
poptávku na provádění dalších služeb.
 Závěrem je na místě konstatovat, 
že město Tanvald prokázalo již při 
prodeji bytů zájem chránit své občany 
a nastavit takovou bytovou politiku, 
která je pro občany, majitele bytů 
přijatelná a výhodná z hlediska jistoty 
a perspektivy. V těchto trendech chce 
město nadále pokračovat. 

-MěÚ-

 Starší žáci (8. - 9. třídy) a mladší 
žákyně (6. - 7. třídy) si svými výkony 
zajistili postup z okresního kola do kraj-
ského finále Poháru rozhlasu v atletice, 
jež se konalo 17. 5. v Turnově. Palce 
jsme jim drželi pevně, ale výsledek byl 
znám až po uzávěrce TZ.
 Kluci ze 4. - 5. tříd ve složení Tomáš 
Pavlíček, Petr Duštíra, Tadeáš Jakub, 
Michal Quirsfeld, Samuel Keleman, 
Zbyšek Blaschke, Petr Déva, Matěj 
Brezar, Matěj Sodomka, Lukáš 
Kochánek a Dan Jegyinák postoupili 
po vyhraném oblastním kole, které se 
konalo 5. 5. ve Velkých Hamrech do 

okresního finále ve fotbale Mc Donalds 
Cup. V okresním finále v Jablonci n. N. 
v pátek 12. 5. pak získali medaile za 
výborné 3. místo. Gratulujeme. 
 Z úspěchů máme obrovskou radost 
a jsme velmi rádi, že i naše škola se 
dokáže prosadit a obstát v konkurenci 
velkých škol.
 A ani učitelé TV se nenechali 
zahanbit. Tříčlenné družstvo ve složení 
Tomáš Zítko, Honza Balcar a Jana 
Tůmová získalo stříbrnou medaili 
v adrenalinovém závodě Muchovman. 
Blahopřejeme.

Jana Tůmová

Foto archiv ZŠ Sportovní.

 V prvé řadě gratulujeme úspěšným 
dívkám z prvního stupně, jež se probo-
jovaly do krajského finále ve vybíjené, 
které se konalo 25. 4. v jablonecké 
sportovní hale. Děvčata ve složení 
Harcubová Martina, Vokálová Sarah, 
Štejfová Zuzana, Černá Kristýna, 
Lukešová Vendula, Michalová Denisa, 
Nývltová Lucie, Vokálová Karolína, 
Nepimachová Lucie, Viktorová 
Vendula, Tůmová Martina a Peštová 
Daniela obsadila krásné druhé místo.
 Ve středu 10. května se dvoučlenné 
hlídky z pátých ročníků zúčastnily 
soutěže v první pomoci tzv. Helpíkův 
pohár. Formou branného závodu 
hlídky absolvovaly trať dlouhou 2 km 
s pěti stanovišti. Na každém pak 
musely zvládnout ošetřit různé druhy 
zranění. Gratulace patří Zuzce Štejfové 
a Aničce Jakouběové, jež vybojovaly 
krásné 4. místo a tím si zajistily postup 
do republikového kola, které se bude 
konat ve Velkých Losinách.

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZE SPORTOVKY
Budoucí maturanti 

na návštěvě radnice

V pondělí 22.05.2017 besedovali starosta města Vladimír Vyhnálek společně s tajemníkem MěÚ Richardem Seidelem s žáky 
septimy třídní učitelky Hany Keprové zdejšího gymnázia a OA. Studenti se zajímali o výkon státní správy a samosprávy, 

které zdejší úřad v rámci své činnosti zajišťuje.  -red-

Foto archiv ZŠ Sportovní.

Prohlášení Společenství vlastníků 
Tanvald 562-567

 Společnost TABYS s.r.o., která od 
počátku vykonává správu bytového 
domu, vždy zpracovávala účetnictví 
společenství správně a dle požadavků 
společenství.
 V letech 2015 a 2016 bylo 
v bytovém domě čp. 562 – 567 dokon-
čeno zateplení obvodového pláště 
budovy a provedena výměna šesti 
výtahů. Děkujeme společnosti TABYS 
s.r.o.  za pomoc při výběrovém řízení 
na dodavatele výtahů, kdy společenství 
ušetřilo částku cca 600 tis. Kč.

 Společnost TABYS s.r.o. vypraco- 
vala účetní závěrku a zprávy o hospoda-
ření Společenství vlastníků Tanvald 562 
– 567 za roky 2015 a 2016 bez chyb, 
v souladu s požadavky výboru spole-
čenství a s právními předpisy.

Zdeněk Harcuba

předseda výboru Společenství 
vlastníků Tanvald 562 – 567
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Krimi okénko 
Městská policie: 725 095 123, 483 394 575

Policie ČR: 158

Tanvald připravuje plán pro 
řešení sociálních problémů 

 Sociální vyloučení je problém, 
který způsobuje řada faktorů, a proto 
je nutné ho podchytit v celé jeho šíři. 
Klíčovou roli při jeho řešení hraje 
v loňském roce ustavené lokální 
partnerství složené z místních aktérů, 
kteří se danou problematikou zabývají. 
Členy lokálního partnerství jsou nejen 
zástupci samospráv ORP Tanvaldsko, 
ale také zástupci městské a státní poli-
cie, předškolních i školských zařízení, 
neziskových organizací, úřadu práce 
a v neposlední řadě také Krajského 
úřadu Libereckého kraje.
 Plán sociálního začleňování, který 
připravují v menších pracovních 
skupinách právě členové lokálního 
partnerství, se proto zaměřuje nejen na 
zaměstnanost, ale také bydlení, soci-
ální služby, bezpečnost i vzdělávání. 
 Jako velmi důležitá je vnímána 
zejména oblast bydlení. Na jedné 
straně se Tanvaldsko potýká s nepo-
ctivými majiteli bytů, kteří vydělávají 
na pronájmech bytů nevhodných 
k bydlení sociálně slabým. Na straně 
druhé jsou zde nedostatečné kapacity 
pro zajištění dostupného a důstojného 
bydlení právě pro domácnosti, které 
se ocitly z řady důvodů v bytové nouzi. 
Pomoci by mohla například koordinace 

bytových politik v rámci regionu, úprava 
pravidel přidělování obecních bytů 
nebo zavedení institutu domovníků. 
 S tím nepřímo souvisí i další z nej-
více rozšířených problémů v sociálně 
vyloučených lokalitách, a to dluhy 
a exekuce. Neschopnost vymanit se 
z předlužení ruku v ruce s nízkou kvali-
fikací je pro řadu lidí hlavní bariérou při 
snaze o získání standardního a stabil-
ního zaměstnání i bydlení. V Tanvaldu 
je téměř 16 % obyvatel v exekuci. 
Pomoc by měla nabídnout dluhová 
poradna, kterou město plánuje zřídit. 
 Strategie myslí i na další aktivity 
a opatření, jako jsou posílení terénní 
práce a práce s rodinou, podpora 
dětí v předškolním vzdělávání nebo 
doučování žáků ohrožených školním 
neúspěchem. To je jen nepatrná 
část výsledků, které by Tanvaldsko 
rádo vidělo na konci realizace aktivit 
a opatření navržených v plánu. Plán 
mj. počítá s rozšířením nabídky vol-
nočasových aktivit pro děti, mládež 
a dospělé ve věku od 15 do 26 let. 
 Plán pomoci budou obce, které se 
na jeho vzniku podílí, schvalovat na 
podzim letošního roku. O jeho budouc-
nosti i plánovaných aktivitách vás 
budeme i nadále informovat. -red-

Další honička v ulicích Tanvaldu
Kradené vozidlo značky Mercedes 
o obsahu 3000 ccm v ceně zhruba 
3 miliony korun naháněli policisté 
v Tanvaldu. Služební vozidla měla co 
dělat, aby se silným strojem dokáza-
la udržet krok, ale díky GPS zloděje 
nakonec policisté dostali do úzkých 
a zahnali ho až do Žďáru. Tam pachatel 
vozidlo opustil a ještě před příjezdem 
policie stačil uprchnout. V současné 
době se vyhodnocují stopy z vozidla 
a ve spolupráci s německou stranou, 
kde ke krádeži došlo, se po zloději, 
nebo spíše zlodějích, neboť se nejspí-
še jedná o rozvětvenou skupinu, pátrá. 
Náčelník OO PČR v Tanvaldě v této 
souvislosti děkuje Technickým službám 
města Tanvald za rychlou pomoc při vy-
proštění vozidla, které se nakonec ma-
jiteli vrátí téměř nepoškozené. O tom, 
že se brzy ke krádežím vrátí i zloději, 
nepochybujeme. Ovšem v Tanvaldu jim 
to moc nesype. Po této i minulých zku-
šenostech možná budou muset změnit 
jízdní trasu. Nejlépe přes Kocourkov.

Kde nic není, ani zloděj nebere
Stopy v další kauze vedou rovněž do 
Žďáru. Prozatím neznámý pachatel se 
vloupal do chalupy, kterou prohledal, 
prošmejdil kdejaký kout, ale nejspíš byl 
tuze vybíravý a nic se mu nehodilo do 
krámu, takže objekt s prázdnýma ruka-
ma opustil a odešel takříkajíc s nepoří-
zenou. I tak mu ale hrozí trest za poru-
šování domovní svobody. Inu, nejspíš 
slabý průzkum terénu. Kde nic není, 
ani zloděj nebere. Majiteli však vznikla 
škoda na rozbitých dveřích zhruba za 
tisíc korun.

Hledá se urostlý zloděj
Urostlý, ale hlavně drzý zloděj vzal 
za kliku bytu v Horské ulici číslo 319, 
a ejhle, bylo odemčeno. Kabelka, ležící 
v předsíni tak rychle změnila adresáta. 
Zapomnětlivým majitelům vznikla ško-
da na penězích a stravenkách téměř 
4 tisíce korun. A mohlo být hůře, kdyby 
zlodějíček hned neprchl. Hledá se muž 
mladšího věku, zhruba mezi 30 – 40 
lety, vysoký kolem 190 cm, světlé pleti, 
holohlavý, a jak už bylo řečeno rame-
natý, dobře rostlý. Oblečen byl v reflex-
ní oranžové vestě, na nohou měl šedé 
boty. Kdo pachatele dne 12. května 
v době kolem 13.30 poblíž místa činu 
viděl, nechť se se svými poznatky ob-
rátí na místní oddělení policie. Ta už 
se tomuhle povedenému chlápkovi po-
stará o správné ubytování. Za mřížemi 
bude moci dál nerušeně pracovat na 
své figuře. Že by přemýšlel o tom, zda 
krást či nekrást, to by nejspíš bylo scifi.

Vzteklý vořech vypěnil
Pes podezřelé rasy se svému majiteli 
utrhnul z vodítka a namířil si to přímo 
k náhodně procházející paní, které se 
zakousnul do lýtka. Majitel psa byl záhy 
policií zjištěn a naštěstí se ukázalo, že 
zvíře je očkované. I tak však paní mu-
sela vyhledat lékařské ošetření, pes se 
vrátil domů a jeho pánovi nezbyde, než 
naklusat k přestupkové komisi pro ně-
jakou tu pokutičku. Pejskaři, dávejte si 
větší pozor na svoje miláčky, a hlavně 
na ty vzteklejší a nerudné, co nejdou 
pro kousnutí daleko. Je to zbytečné 
a někdy to může skončit i tragicky, jak 
ukazuje loňský případ z Polabí.

-vho-

Jak na drogovou prevenci?
 V tanvaldském nízkoprahovém 
zařízení  se již  potřetí konala akce  na 
téma prevence kriminality.  Letošní 
akce byla zaměřená na drogovou 
prevenci.
 Akci pořádá Charita Most ve spolu-
práci s tanvaldským oddělením soci-
álně-právní ochrany dětí.  Květnové 
akce  se zúčastnila Masarykova 
základní škola a Obchodní akademie 
Tanvald. Dětem přednášela zástup-
kyně vedoucího oddělení PČR Tanvald  
npor. Mgr. Zuzana Nechanická za 
účasti asistentů prevence kriminality 
ze Smržovky. Děti se dozvěděly, jaké 
důsledky z užívání drog vyplývají a co 
všechno s tím je spojeno. Kromě před-

nášení o drogové prevenci byly děti 
dotazovány, zda se s drogami setkaly, 
jestli vyzkoušely alkohol atd. Na závěr 
setkání si mohly prohlédnout policejní 
auto.
 Různé akce spojené s prevencí 
kriminality se v nízkoprahovém centru 
pod vedením Ladislava Bartoše usku-
tečňují v pravidelných cyklech. Zároveň 
bych chtěla jménem Ladislava Bartoše 
poděkovat oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí,  vedení Masarykovy 
školy, všem zúčastněným učitelkám, 
asistentům prevence kriminality, 
Zuzaně Nechanické a oddělení PČR 
Tanvald za podporu při uskutečnění 
této akce. -haj-

  Město Tanvald se rozhodlo aktivně 
bojovat  s  chudobou  a  sociálním 
vyloučením.  Ve  spolupráci  se  sou-
sedními  obcemi,  zejména  Desnou 
a Smržovkou, připravuje Strategický 
plán sociálního začleňování na roky 
2018  až  2020.  Tanvaldsku  to  může 
přinést několik desítek milionů korun 
na řešení sociálních problémů.
 Tanvaldsko je regionem, který se 
obdobně jako řada dalších míst v ČR 
potýká s vyšší mírou nezaměstnanosti 
a častou migrací sociálně slabých 
obyvatel z obce do obce. Podle dostup-
ných údajů je zde i velká předluženost 
obyvatel, kteří zde žijí. 
 „V loňském roce jsme zahájili 
spolupráci s Agenturou pro sociální 
začleňování. Ta by měla trvat nejméně 
tři roky.  Věříme, že se nám díky ní 
podaří v našem regionu zlepšit pod-
mínky pro život všech občanů,“ říká 
místostarostka města Tanvald Hana 
Preislerová.
 Agentura prostřednictvím Koordi-
novaného přístupu k sociálně vylou-
čeným lokalitám nabízí obcím pomoc 
s přípravou komplexu funkčních opat-

ření a zajištěním finančních prostředků 
na jejich zavedení do praxe, včetně 
průběžného vyhodnocování. 
 „Problémy sociálního vyloučení 
zažívá velká část občanů, a i většina 
projektů je směřována na všechny, co 
potřebují pomoc, nikoliv výlučně na 
specifické lokality,“ vysvětluje lokální 
konzultantka Agentury pro Tanvaldsko 
Martina Kučerová. 
 Sociální vyloučení se může týkat 
například lidí s nízkými příjmy, dlou-
hodobě nezaměstnaných, lidí bez 
domova, seniorů, osob se zdravotním 
postižením, osob ohrožených závislostí 
či přímo závislých nebo rodin žijících 
v dlouhodobě nepříznivých sociálních 
situacích. 
„Spolupráci jsme zahájili analýzou 
situace, která nám pomohla sesbírat 
všechna potřebná fakta týkající sociální 
problematiky a podložit je statistickými 
daty,“ doplňuje Kučerová a dodává: 
„Hlavní přínos analýzy však vidím 
v tom, že pracuje s informacemi přímo 
od občanů, kterých se problém dotýká.“

Foto Lenka Hájková.

Rally Bohemia 2017
V sobotu 1. a 2. července se uskuteční tradiční Rally Bohemia.

Bližší informace na www.rallybohemia.cz. 

Tanvaldem Rally projede v sobotu 1. července od 13.00 do 22.30

a vedoucím RZ u nás je Jaroslav Stadler (tel.: 602 168 005).
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Mateřské školy v dubnu
 I tento měsíc bylo ve všech 
Mateřských školách živo. Každý pátek 
pokračujeme výukou plavání v jablo-
neckém bazénu. Děti z MŠ Radniční si 
připravily vystoupení pro vítání občánků 
na MÚ Tanvald. První svátky jara 
– Velikonoce, jsme si na Mateřských 
školách oslavili rozličně: MŠ U Školky 
Velikonočními dílničkami, kde si rodiče 
s dětmi vyrobili velikonoční dekoraci, 
na MŠ Radniční výstavou velikonoč-
ních zajíčků a na MŠ Wolkerově si 

učitelky pro děti připravily „Putování 
za velikonočním zajíčkem“ a společně 
upekli jidáše. Také jsme s dětmi navští-
vili představení Krejčíka Honzy: „Kdo 
si počká, ten se dočká“ v kině Jas. 
Nejbáječnějším dnem tohoto měsíce 
je vždy Čarodějnický den v MŠ, kdy 
se děti i učitelky promění v čaroděje 
a čarodějnice, vaří lektvary, létají na 
košťatech a v nazdobených třídách plní 
čarodějnické úkoly. 

učitelky MŠ

Zápis do tanvaldských mateřských škol. Foto Antonín Bělonožník.

Středisko volného času v Tanvaldě Vás zve 
do nově otevřeného Klubu volného času 

a Informačního centra pro mládež!
AKCE NA ČERVEN V KLUBU 

VOLNÉHO ČASU:

6.6. TURNAJ VE HŘE “CORTEX”
Turnaj v nové deskové hře, kde si 
potrénujete paměť, rychlost reakcí 

i rozvahu. Přijďte vyzkoušet!

9.6. VÝROBA PLACEK A BUTTONŮ
Vyrobíme si odznáčky s vlastním, 

nebo předtištěným návrhem. Platit se 
bude za každý kus zvlášť. 

15.6. VELKÝ ŠIPKOVÝ TURNAJ
Soutěž o netradiční ceny v tradiční 

hře. Trénovat můžeš každé odpoledne 
v Klubu volného času!

22.6. TVOŘENÍ VLASTNÍ SLOVNÍ 
HRY

V Klubu budeme vyrábět deskovou 
hru, která zabaví malé i velké. 

Klub volného času bude fungovat
i celý červen až do 29.6.

Klub volného času a ICM
jsou otevřeny každý všední den

od 12-17 hod
Vstup je 20 Kč za odpoledne 
nebo 500 Kč za školní rok, 

info na tel.: 778 158 034 Jakouběová

AKCE NA ČERVEN
PRO DOSPĚLÉ:

8.6. RUMIKUB
Nová společenská hra, která čerpá 
námět z oblíbených “žolíků”, ale je 

daleko příjemnější ke hře. Na žetony 
je lépe vidět a nemusí se držet balíček 

karet v ruce. Přijďte si vyzkoušet!
Start v 10:00, vstup 20 Kč.

21.6. AZ KVÍZ
Poslední AZ kvíz před letními prázdni-
nami! Kdo doposud váhal, ať si přijde 

vyzkoušet své věfomosti ve středu 
21.6. Start 10:00, vstup 20 Kč.

Úterní dopoledne budou nově 
rezervovaná pro maminky s dětmi 

od 0-3 let. 

KAŽDÝ DEN OD PONDĚLÍ DO PÁT-
KU OD 8:00 DO 12:00 JE MOŽNO 
VYUŽÍT POSILOVACÍ STROJE ZA 
SYMBOLICKÝ POPLATEK 50 KČ. 

NOVĚ MŮŽETE VYUŽÍT I
PING-PONGOVÝ STŮL!!!

Každé pondělí od 17:00
probíhá relaxační cvičení

pro dospělé a seniory!
info na tel.: 778 158 034 Jakouběová

Foto archiv MŠ.

Úžasné divadlo fyziky na 
Gymnáziu Tanvald

 V pátek 5. května do naší školy 
zavítali dva mladí fyzikální nadšenci ze 
skupiny, která si říká „ÚDIF“. Během 
čtyř vyučovacích hodin předvedli všem 
žákům a studentům gymnázia dvě 
úžasná fyzikální vystoupení. První 
z nich s názvem „Vší silou“ bylo 
určeno pro mladší studenty a druhé 
„Vidět zvuk a slyšet světlo“ pro stře-
doškolské studenty. Žáci viděli, slyšeli, 
a dokonce i na vlastním těle cítili 
spoustu fyzikálních jevů, které jim Vojta 
Hanák se svým spolupracovníkem 

předvedl velmi zajímavou a záživnou 
formou doplněnou vtipnými komentáři. 
Slyšeli jste kupříkladu někdy, jak zní 
takový netradiční hudební nástroj vyro-
bený z husího krku? Nebo jak hraje 
lampička z obchodního domu Ikea? 
A co teprve pokusy s tlakovými silami 
a s těžištěm, při nichž Vojtovi asistovali 
i naši nejmladší žáci. Prostě jsme se po 
celou dobu všichni moc dobře bavili. 
Bavili jsme se fyzikou - tou mnohými 
žáky obávanou, ale přitom tak krásnou 
vědou. Iva Herrmannová

ÚSPĚCH ŠKOLNÍCH NOVIN
 5. 5. 2017 – významné datum. 
I pro tři žáky Masarykovy ZŠ , členy 
redakční rady ŠN (Danielu Filasovou, 
Karolínu Vokatou a Michaela Seidela), 
kteří se v pátek 5.5.2017 vypravili do 
Prahy s velmi důležitým posláním: 
převzít cenu v soutěži Školní časopis 
roku 2017. Jestli to bude cena za první, 
druhé nebo třetí místo, jsme se měli 
dozvědět až na Vyšší odborné škole 
publicistiky, kde se tato akce konala. 
Společně se zástupci školních novin 
a časopisů z jiných krajů ČR jsme 
strávili příjemné pracovní dopoledne 
na workshopech zaměřených na práci 
novináře nebo moderátora. Žáci měli 
možnost si některé novinářské doved-

nosti vyzkoušet přímo v praxi. 
 Ve 12:00 hodin nastal ten pravý 
čas na vyhlášení výsledků. V kategorii 
Školní noviny ZŠ a SŠ (i dobíhající 
OA při naší škole přispívá svými 
Studentskými listy) jsme získali 1. místo 
ve všech hodnocených kategoriích – za 
titulku, grafiku i obsah časopisu. Těžko 
by se v tu chvíli hledali v Praze spoko-
jenější a šťastnější novináři než naši 
zástupci ŠN.  
 Poděkování za tento krásný výsledek 
v soutěži a za reprezentaci Masarykovy 
základní školy patří všem, kdo se na 
vzniku a vydávání těchto novin podílí. 

Eva  Hýsková 

Základní umělecká škola Tanvald vyhlašuje

ZÁPIS pro školní rok 2017/2018
· hudební obor 
· taneční obor

· výtvarný obor
· pěvecké sbory: HLÁSKY - pro děti pěti až osmileté,

            MELODIA - pro děti devíti až dvanáctileté

Zápis probíhá ve všech oborech během června 2017
vždy v odpoledních hodinách od 14.00 – 17.00,

do hudebního oboru a pěveckých sborů v ul. Nemocniční čp. 339,
do výtvarného a tanečního oboru v ul. Komenského čp. 301

(vedle gymnázia).

Bližší informace na telefonních číslech:
hudební obor – 483 394 610

výtvarný a taneční obor – 483 394 337
a na www.zustanvald.cz
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Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva
města Tanvald konaného dne 19. 04. 2017

*ZM bere na vědomí informace o činnos-
ti rady města v období od 08. 02. 2017   
do 10. 04. 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 orga-
nizací s majetkovou účastí města:  
1) Nemocnice Tanvald s.r.o.,
2) Teplárenství Tanvald s.r.o.,
3) TABYS s.r.o.
IV.
*ZM schvaluje účetní závěrku města za rok 
2016.
V.
*ZM po projednání závěrečného účtu za rok 
2016 vyjadřuje souhlas s celoročním hospoda-
řením bez výhrad.
VI.
K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo 
města:
1) rozhodlo část stavební parcely č. 21 o výmě-
ře cca 10 m2 a část pozemkové parcely č. 483/5 
(zahrada) o výměře cca 20 m2 v katastrálním 
území Šumburk nad Desnou neprodávat.
2) schvaluje smluvní zřízení práva  stavby na 
pozemku č. 1837/4 v k.ú. Tanvald pro Krajskou 
správu silnic Libereckého kraje.
3) schvaluje smluvní zřízení práva  stavby  na 
pozemku č. 2593/6 v k.ú. Šumburk nad Desnou  
pro paní L. Kubínovou.
4) schvaluje smluvní zřízení práva stavby na 
pozemkových parcelách č. 307/1 a 1831/1 
v k.ú. Tanvald pro manžele Hejdukovy.
5)  schvaluje  pořízení malotraktoru 
KIOTI CK2810H s příslušenstvím za cenu 
1.185.775 Kč s DPH od prodejce Nářa-
dí Bartoš, s.r.o., U Potoka 1482, 460 01 
Frýdlant  a  schvaluje  rozpočtové opatření  
č. 21/2017:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár – celkem
pořízení malotraktoru KIOTI CK2810                                                                                
1.185.775 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
+ 1.185.775 Kč      
6) schvaluje  poskytnutí investičního pří-
spěvku příspěvkové organizaci Stře-
disko volného času Tanvald ve výši 
335.435,43 Kč na pořízení osobního auto-
mobilu OPEL VIVARO B Combi 1,6 CDTI 
a schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2017:
VÝDAJE
ŠKOLSTVÍ – celkem
Středisko volného času Tanvald – celkem
investiční účelový příspěvek na poříze-
ní OA OPEL VIVARO B Combi 1,6 CDTI          
335.435,43 Kč                                                                         
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
+335.435,43 Kč      
7) schvaluje smlouvu o dílo na stavbu „Realiza-
ce energetických úspor v objektu sportovní haly  
ul. U Stadionu č.p. 588 Tanvald“ mezi městem 
Tanvald a firmou MARHOLD a.s., Jiráskova 169,  
530 02 Pardubice a schvaluje rozpočtové opat-
ření č. 19/2017:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  – celkem
Opravy, údržba a rozvoj majetku svěřeného PO 
– celkem
Projekty spolufinancované ze SFŽPa CF
– celkem 
„ Realizace energetických úspor v objektu spor-
tovní haly ul. U Stadionu č.p. 588 Tanvald“
– realizace              
19.629.867 Kč                                                                         
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
+ 19.629.867 Kč      
8) rozhodlo vzdát se práva k pohledávce za paní 
A. Kiňovou ve výši 20.021,23 Kč za nájemné  
a služby z roku 2002 uvedené v příloze č. 3 
inventarizační zprávy za rok 2016 pod bodem b),  
a to z důvodu promlčení a tudíž nevymahatel-
nosti pohledávky.
VII.
Ve věci žádostí o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu města pro rok 2017 žadatelů Tenisový klub 
Tanvald, z.s. a TJ Jiskra Tanvald zastupitelstvo 
města:

1) schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu města Tanvald na opravu areálu a na 
činnost organizacím v roce 2017  takto:
a) Tenisový klub Tanvald  ve výši 52.000 Kč
b) Tělovýchovná jednota  Jiskra  Tanvald ve výši 
20.000 Kč
2) schvaluje  uzavření příslušných veřejnopráv-
ních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu města Tanvald dle předložených ná-
vrhů č. 36 /2017 – č. 37/2017 
3) schvaluje  rozpočtové opatření č.18/2017:
VÝDAJE
Dotace, příspěvky a dary – celkem
dotace Tenisový klub Tanvald
na 2. etapu opravy tenisového areálu  
52.000 Kč
dotace TJ Jiskra Tanvald                                                                    
na činnost     
20.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod z hospodářského výsledku minulých let  
+ 72.000  Kč
VIII.
Ve věci žádosti o poskytnutí peněžitého daru 
o.p.s. Hospic sv. Zdislavy zastupitelstvo  města: 
1) schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši  
33.000 Kč
2) schvaluje rozpočtové opatření č.17/2017: 
VÝDAJE
DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY – celkem
peněžní dar Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.   
33.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod z hospodářského výsledku minulých let  
+ 33.000 Kč
3) schvaluje  Darovací smlouvu č. 1/2017 o po-
skytnutí peněžitého daru
IX.
*ZM schvaluje investice a opra-
vy následujících místních komunikací  
v roce 2017:
1/ celoplošná oprava asfaltobetonové vo-
zovky včetně parkoviště ulice Větrná ve výši  
775 tis. Kč
2/ rozšíření parkoviště pod objektem č.p. 553 
vedle bývalého výměníku garáže TS ve výši  
1.337 tis. Kč 
3/ celoplošná oprava  komunikace ve výši 
610 tis. Kč a opravy chodníků a obrub ve výši  
594 tis. Kč za objektem č.p. 615 – 619 ulice U 
Lesíka 
4/ celoplošná opravu asfaltobetonových po-
vrchů, v úseku ulice Smetanova procházející 
sídlištěm Šumburk ve výši 563 tis. Kč, a opravu 
chodníků včetně obrub ve výši 1.019 tis. Kč 
5/ oprava přístupových chodníků u objektu 
č.p. 568 – 571 ve výši 137 tis. Kč
6/ oprava opěrné zídky s oplocením nad byto-
vými objekty č.p. 44, 55, 144 ve výši 434 tis. Kč
7/ demolice lávky u objektu bývalého nákupního 
střediska sídliště Výšina ve výši 689 tis. Kč 
a schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2017: 
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Silnice a místní komunikace – celkem
celoplošné opravy místních komunikací 
1.948.000 Kč
demolice lávky k objektu č. p. 582, 583, 
ulice Horská                             
689.000 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
– celkem
parkoviště ul. Horská pod č. p. 553  
1.282.000 Kč
rekonstrukce chodníku ul. U Lesíka za 
č. p. 615-619                              
594.000 Kč
rekonstrukce chodníků ul. Smetanova 
sídliště Šumburk                           
1.019.000 Kč
provozní výdaje    
+ 626.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
+ 6.158.000 Kč
X.
*ZM rozhodlo odložit návrh na opravu míst-
ní komunikace v ulici Horská, v úseku 
od křižovatky s ulicí Údolí Kamenice po křižo-
vatku s ulicí U Lesíka,  na zasedání zastupitel-
stva města dne 21. 06. 2017.
XI.
*ZM schvaluje uvolnění finančních prostředků

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 03. 05. 2017  

*RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze 
dne 18. 03. 2009 uzavřené mezi městem Tan-
vald a panem F. Holbou o pronájmu pozemkové 
parcely č. 225/2 (zahrada) o výměře 428 m2  
a pozemkové parcely č. 225/11 (zahrada) o výmě-
ře 117 m2 v katastrálním území Tanvald, dohodou  
ke dni 31. 05. 2017.
*RM rozhodla podat žádost o dotaci Krajskému 
úřadu Libereckého kraje – odbor životní prostře-
dí a zemědělství v rámci programu „Podpora 
ochrany přírody a krajiny“ na pořízení záchyt-
ného kotce se zateplenou boudou pro odchyt 
toulavých a opuštěných psů na území města 
Tanvald ve výši 12.000 Kč, což je 50% z celko-
vých nákladů projektu.
*RM v současné době nesouhlasí s budováním 
zastřešení kontejnerů a nádob na tříděný odpad 
u objektů č.p. 553 a 555, ul. Sportovní, Tanvald.
*RM souhlasí s vyřazením osobního automobilu 
Škoda Fabia Combi, RZ 2L5 8797  z  majetku   
města   prodejem  za  odhadní  cenu ve výši  
61.100 Kč stanovenou   odborným odhadem 
prodejcem Zdeněk Kučera – AUTOSPORT, se 
sídlem Kunratická 1145, Liberec 15  a schvaluje 
výkupní smlouvu OV VS17/31 dle předloženého 
návrhu.
*RM rozhodla schválit:
1/ Smlouvu o zřízení práva stavby mezi 
L. Kubínovou a městem Tanvald dle předlože-
ného návrhu;
2/ Smlouvu o zřízení práva stavby mezi manželi 
Hejdukovými a městem Tanvald dle předložené-
ho návrhu;
3/ Smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím 
pozemku mezi Krajskou správou silnic Liberec-
kého kraje a městem Tanvald dle předloženého 
návrhu.
*RM schvaluje v souladu s usnesením zastupi-
telstva města č. VI/5 ze dne 19. 04. 2017 kupní 
smlouvu mezi prodejcem Nářadí Bartoš, s.r.o., 
U Potoka 1482, 460 01 Frýdlant a městem Tanvald  
na pořízení malotraktoru KIOTI CK2810H dle 
předloženého návrhu.
*RM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve 
výši 6.000 Kč panu V. Potockému na opravu 
vodní nádrže a údržbu plotu zahrádkářské kolo-
nie a schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2017:
VÝDAJE
Dotace, příspěvky a dary – celkem
dotace nerozdělené                                                                            
- 6.000 Kč
peněžitý dar V. Potockému na opravu vodní 
nádrže a údržbu plotu zahrádkářské kolonie                                                       
6.000 Kč
*RM projednala žádost organizace Linka bezpe-

čí, z. s. o finanční podporu ve výši 15.000 Kč 
na provoz v roce 2017 a rozhodla podporu ne-
poskytnout.
*RM:
1/ souhlasí s provozováním koupaliště slečnou 
R. Žigovou v období od 01. 07. 2017 do 31. 08. 
2017;
2/ schvaluje Smlouvu o užívání a provozování 
areálu koupaliště v České ulici mezi slečnou  
R. Žigovou a městem Tanvald dle předloženého 
návrhu.
*RM souhlasí s pokácením 3 borovic, 7 smrků, 
1 túje nacházejících se mezi domy čp. 80,117 
a 125,131 v Radniční ulici, na pozemkové par-
cele č. 328/59 v katastrálním území Tanvald,  
dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV 
s tím, že dřevo bude využito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku.
*RM souhlasí s umístěním dopravní značky 
„zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou „do-
pravní obsluze vjezd povolen“ v ulici Horská, 
v úseku od křižovatky s ulicí Údolí Kamenice  
po křižovatku s ulicí U Lesíka. 
*RM projednala žádost pana M. Pličky o povo-
lení akce Moto Desná 2017 dne 22. 07. 2017 
a konstatuje, že město Tanvald nemá vydanou 
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.
*RM:
1/ v souladu s ustanovením § 55, odst. 2, 
písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách  
do zastupitelstev obcí a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů, bere na vě-
domí rezignaci na mandát člena zastupitelstva 
města pana Jana Maška ze dne 21. 04. 2017;
2/ v souladu s ustanovením § 55, odst. 2, písm. 
b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastu-
pitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, bere na vědomí re-
zignaci na mandát členky zastupitelstva města 
paní Ing. Jitky Preislerové ze dne 25. 04. 2017.;
3/ osvědčuje, že v souladu s ustanovením § 56, 
odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do za-
stupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, se stal členem 
zastupitelstva města dnem 26. 04. 2017 náhrad-
ník z  kandidátní listiny volební strany ANO 2011   
pan MUDr. Jiří Buchar.
*RM projednala žádost Úřadu práce ČR, Kraj-
ské pobočky v Liberci, Kontaktního pracoviště 
Tanvald o vyjádření obce ve smyslu § 33 odst. 
6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi ve věci žádosti o doplatek na bydlení 
pro konkrétní osobu užívající za účelem byd-
lení ubytovací zařízení a vydává nesouhlasné 
vyjádření.

ve výši 654.700 Kč na investiční akce týkající 
se veřejného osvětlení a ve výši 188.600 Kč na 
opravy veřejného osvětlení a schvaluje rozpoč-
tové opatření č. 23/2017:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Veřejné osvětlení – celkem   
+ 843.300 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
+ 843.300 Kč
XII.
*ZM po projednání nabídky pana M. Vávry na 

prodej jeho podílu ve společnosti Tepláren-
ství Tanvald, s.r.o. projevuje vůli  koupit  po-
díl ve společnosti Teplárenství Tanvald, s.r.o.  
ve výši 29% za nabídnutou cenu 10.295.000 
Kč nebo koupit jeho maximální poměrnou část 
náležící městu v souladu se společenskou 
smlouvou.
XIII.
Ve věci nabídky spolupráce v oblasti bezpeč-
nosti, záchranářství a krizového řízení zastu-
pitelstvo města schvaluje Smlouvu o partner-
ství mezi Jelenohorským okresem a městem 
Tanvald

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

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
INZERCE
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V červnu 2017
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!)

Miluška Nováková
František Frosch
Vladimír Novotný
Zdeněk Tomeš
Olga Lišková

Marie Uhlířová
Libuše Pilařová
Jaroslav Nosek

Marcela Gajdáčová
Irena Hudáková

Alois Bilík
Jana Klímová

Jana Hollmannová
Alžběta Kořenářová
Renata Vulterýnová

Josef Srb
Petr Studený

Zdeňka Šulcová
Jana Lipská

Jana Dorenová
Ivan Škaryd

Senior klub
Vás zve na

povídání k tématu
Chraň své srdce

Místo konání:
Dům pro seniory 593

Šumburk n. Desnou Tanvald

Datum konání:
20. 6. 2017 v 15:00

Na setkání se těší
MUDr. Jaroslava Slavotínková

Senior klub II.
Vás zve na

povídání k tématu
Syndrom vyhoření ve stáří, 
poruchy chování, stres, 
prevence, relaxace 

Místo konání:
MDC Maják, U Školky 579

 Tanvald Výšina

Datum konání:
1. 6. 2017 od 15:00

Srdečně zveme
Senior Klub II Tanvald Výšina

Poděkování mladým umělcům
 Děkujeme studentům Základní 
umělecké školy v Tanvaldě za jejich 
hudební a taneční program v neděli 
14. května 2017 v kulturním domě 
SKLÁŘ v Desné.  Jejich pásmo 
hudby, zpěvu a tance sklidilo nadšený 
potlesk přítomných a svým vystou-

pením tak vytvořili příjemné prostředí 
Společenského odpoledne k oslavě 
DNE MATEK. Náš dík patří plným 
právem i jejich pedagogům – paní 
Pavlíně Dědkové a panu Jiřímu 
Lejskovi.

Za desenské seniory
Pustai Štefan

Blahopřání
 V nabídkách jabloneckých programů 
se pravidelně objevuje pozvání na 
„Ještě trochu swingu“ orchestru Rudy 
Janovského. Pamětníci vědí, mladší 
generaci původ názvu možná uniká. 
Původní orchestr tohoto jména vznikl 
ve 40. letech minulého století. A proč 
se o něm zmiňujeme právě teď? Jeden 

z jeho spoluzakládajících členů – pan 
Oldřich Liška - se 4. června dožívá 92 
let. Byl vynikajícím trumpetistou, psal 
partitury. Jeho provedení „Večerky“ 
mají v paměti všichni, kdo ji alespoň 
jednou slyšeli. 
Přejeme mu hlavně hodně zdraví a ať 
mu vydrží elán, který stále má. DNy

Senior klub 
Tanvald Šumburk

připravil na 18. dubna další setkání, 
tentokrát na téma (Ne)bezpečný věk. 
 Pro seniory připravili zajímavý 
program velitel OO Policie ČR a jeho 
zástupkyně.
Nadp. Nechanická uvedla velmi zají-
mavě případy, které by mohly nastat:
1/  Život je cennější než majetek  
2/  Příležitost dělá zloděje  
3/  Možná přijde i podvodník 
4/  Někdo je za dveřmi   
5/  Nemusím být oběť  
6/  Klíč k bezpečí 
7/  Stáří bez nehod 
8/  Trable v letech
Na několika konkrétních příkladech, 
které v Tanvaldě šetřili v poslední 

době, ukázali, jak snadno může dojít 
k tomu, před čímž jsme stále varováni. 
Zodpověděli řadu dotazů a vyzvali 
všechny, aby neváhali vytočit 158 
v případě, když nebude - dle jejich 
názoru - něco v pořádku. Je lepší vyjet 
zbytečně, než zasahovat pozdě. 
Na závěr předali reflexní bezpečnostní 
pásky všem přítomným a Senior klubu 
DVD, které nemohlo být při akci využito, 
protože společenská místnost v pen-
zionu 593 nemá potřebné technické 
vybavení. Toto DVD bude pro seniory 
k dispozici ve Středisku volného času, 
kde ho mohou kdykoliv na požádání 
vidět.

-ali-

Mateřské a dětské centrum 
MAJÁK, z. s.

Telefon : 734 754 654
e-mail: mdc.majak@gmail.com

www.mdcmajak.estranky.cz

 
NABÍZÍ TYTO ODBORNÉ SLUŽBY

Trénink jazykových schopností podle
D. B. Elkonina – fonematické uvědomování
uvědomování si hláskové struktury jazyka a schopnost 

vědomé manipulace s těmito hláskami

· rozvoj jazykových schopností (předgrafémová a grafémová etapa)

· pro děti z běžné populace jako stimulační program

· pro děti s odkladem školní docházky

· pro děti s potížemi v osvojování čtení a psaní ve škole

· pro děti, jejichž rodiče jsou dyslektici

· pro děti z málo podnětného, případně jinojazyčného prostředí

lekce 30 min., 80 Kč/lekce

kontakt:  Mgr. Jana Hýsková, speciální pedagog, tel.: 607 776 314

Žijete zdravě?
 Většina z nás se snaží směřovat ke 
zdravému životnímu stylu, ale jak na 
to? A žijeme vůbec zdravě? Tak tako-
vou, a mnoho jiných otázek si jednou 
za čas položí každý z nás. A právě kvůli 
těmto otázkám proběhl 11. května na 
centrálním parkovišti Den zdraví, který 
zorganizoval Život a zdraví z. s.
 Možná i díky krásnému slunečnímu 
počasí akce přilákala řadu lidí, ale 
nepochybně největším lákadlem byla 
zvědavost. Všichni účastníci si mohli 
od 10.00 do 17.00 nechat změřit napří-
klad tlak a tuk, kosterní svalovinu, BMI, 
hmotnost anebo vyzkoušet Harvardský 

step test. Po absolvování všech testů 
a měření přišlo na řadu individuální 
poradenství, kde vám všechny údaje 
vyhodnotili a poradili, co zlepšit a na 
čem zapracovat.
 Další část Dne Zdraví začínala 
v 18.00 ve Středisku volného času 
Tanvald přednáškou na téma 
„Rovnováha ve výživě – harmonie 
v životě“ na, které přednášel Roman 
Uhrin, koordinátor projektu.
Po celou dobu akce byla hojná účast 
a nepochybně se každý z účastníků 
dozvěděl něco nového o svém těle.

-haj-

Než se účastníci dozvěděli, jak na tom jsou se svým životním stylem, tak si museli projít různými testy. Foto Lenka Hájková.
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Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald
Červnové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz

CESTA  LESEM  POHÁDEK  – 4.  června v areálu autokempu 
– startujeme průběžně v  9:00  -  11:00, na 4,5 km trase jsou připravena po-
hádková zastavení s drobnými úkoly, za které děti získají odměny. V cíli děti 
obdrží dimplom a medaili a nebude chybět bramboračka – misky a lžíce s se-
bou!! Vstupné činí 20,- Kč/osoba. Program navíc – Přelez, přeskoč, recykluj 
– zaměřeno na recyklaci elektra.

8.  6.  v  16:00  -  19:00 interaktivní beseda pro širokou veřejnost na téma 
Náhradní  otec  –  náhradní  otcovská  postava - modelové konstelace 
s Mgr.  Igorem Pavelčákem – Je omyl si myslet, že pro dítě existuje někde 
„lepší matka“ nebo „lepší, nebo náhradní otec“. Pokud se muž rozhodne starat 
se o dítě své partnerky, musí v dítěti vždy vidět jeho otce. Zásadní úlohu v tom, 
aby nedocházelo ke konfliktům v nové rodině, hraje matka…. (realizuje MAS 
Rozvoj Tanvaldska)

16.  - 17. 6. Majácká noc – program pro rodiny s malými dětmi s přespáváním, 
začátek průběžně po 16:00 hod.
PORODNÍ PARTY – workshop s odborníkem na téma porodu, porodního plá-
nu, šestinedělí, kojení, doporučení pro zdravý a bezpečný porod. Individuální 
konzultace lze dohodnout na místě. Zájemci, hlaste se na telefon či e-mail MDC 
Maják, poté bude stanoven konkrétní termín.

MAXÍK – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní 
docházkou (Akreditováno MŠMT ČR – č.j. 32 809/2010-25-778)
Co by Vaše dítě mělo zvládat při vstupu do školy:
· grafomotorické dovednosti (uvolnění ruky, správný úchop tužky)
· rozvoj sluchového vnímání – rozlišování hlásek, slabik, slov
· rozvoj zrakového vnímání – rozlišení barev, tvarů, rozdíly
· předčíselné představy
· rozvoj poznávacích funkcí – paměť, pozornost 
· rozšiřování slovní zásoby
· přesné instrukce, materiály a zácvik rodiče pro práci s dítětem doma
Kontakt: Mgr. Lenka Kořínková, speciální pedagog, tel.: 602 411 462, 
lenkakor@seznam.cz 
Cena  individuálního kurzu je 1.000 Kč/dítě, rodiny evidované v hm. nouzi 
zdarma.

Dále nabízíme 
placené  hlídání  dětí - Sazba za hlídání na jedno dítě je 50 Kč za každou 
započatou hodinu.
Děti musí být zdravé, o jejich zdravotním stavu bude sepsáno čestné prohlá-
šení, kde rodiče uvedou všechny případné zdravotní problémy např. alergie. 
Pokud budete chtít děti hlídat delší dobu, musí s sebou mít svačinu, pití po-
případě oběd. Podrobné podmínky pro hlídání dětí budou k dispozici přímo 
v MDC Maják nebo na e-mailu: mdc.majak@gmail.com. Tato služba se musí 
předem objednat  přímo v MDC Maják nebo na tel.: 774 825 085

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

Městská knihovna Tanvald
„Marie  Terezie“  –  výstavka  knižních  titulů  z  našeho  fondu  k  jejímu 
300. výročí narození 

UPOZORNĚNÍ
Otevírací doba po dobu letních měsíců červenec a srpen:

    PO a ST        9:00-11:30       12:15-17:00
  ÚT,ČT,PÁ                   ZAVŘENO

„Výtvarný  obor  ZUŠ  vystavuje“ – závěrečná výstava výtvarných prací 
dětí ZUŠ Tanvald pod vedením Jany Hadravové ve výstavním sálku 
26. 6. 2017 – 31. 8. 2017

Městská kulturní kancelář Tanvald

Kulturní akce v kině JAS:

1. 6.        ČT        17 hod       Koncert ZUŠ Tanvald pro veřejnost
Vstupné: dobrovolné.

10. 6.      SO        19 hod      Dlouhý, Široký a Krátkozraký
Představení Divadla Járy Cimrmana z Prahy.
Vstupné: 400 Kč

Další akce: 
11. 6.   NE    9,30 hod  kostel sv. Františka z Assisi Tanvald - Šumburk
Cyklostezkou Járy Cimrmana (viz. str. 1). Program pro celou rodinu.

Středisko volného času Tanvald
Upozorňujeme, že kroužky v tomto školním roce končí v pátek 2. 6.

V novém školním roce začínají kroužky 2. 10. 2017. Zápis do keramických 
a výtvarných kroužků proběhne 11. a 12. 9. 2017 (bližší informace v prázdni-
novém Zpravodaji).

Na nový školní rok nabízíme nově výuku anglického jazyka pro děti  i pro 
dospělé, jak začátečníky, tak různé úrovně znalostí – informujte se v SVČ 
Tanvald.
V sobotu 3. 6. se koná „Dětský den se Zubačkou“ v Kořenově, kde bude-
me mít pro děti připravené soutěže a výtvarnou dílničku.
V  neděli  4.  6. proběhne v Tanvaldě „Cesta  lesem  pohádek“, na jejíž 
organizaci se také podílíme.
V neděli 11. 6. u příležitosti „Spanilé  jízdy cyklostezkou Járy Cimrmana“ 
v Tanvaldě nabídneme dětem výtvarničení v naší dílničce a zábavné soutěže 
– vše najdete v šumburském parku.
V  úterý  13.  6.  proběhne slavnostní  vyhlášení letošního ročníku Poháru 
běžce Tanvaldu.

Na  letní prázdniny jsme pro děti připravili několik  táborů. Některé jsou již 
obsazené, ale volná místa ještě nabízíme na těchto prázdninových akcích:
3. - 14. 7. - příměstský tábor „Toulavé boty“ - podrobný program viz níže
9.  -  15.  7. - pobytový tábor pro mládež od 10 do 15 let na Lyžařské boudě 
       v Krkonoších
17. - 21. 7. - příměstský výtvarný tábor' 
      (různé výtvarné techniky v dílnách SVČ Tanvald)
26. 8. - 2. 9. - pobytový tábor Plzeňsko – Plasy
Bližší informace o všech akcích a táborech obdržíte na tel. č. 483 394 301, 
483 396 946, 778 158 035, dále na webu ddmtanvald.cz a Facebooku.

Středisko volného času Tanvald nabízí dětem školního věku příměstský tábor
„TOULAVÉ BOTY 2017“
Pondělí  3.  7.  -  rozhledna  Nad  Prosečí. Sraz v 8:15 na hl. vlak. nádraží 
v Tanvaldě, návrat v 15:25 tamtéž. Vlakem do Proseče n. N., odtud na rozhlednu 
a do Vratislavic n. N. na vlak. Cena: 150 Kč.
Úterý 4.  7.  -  zámek Lemberk. Sraz v 7.45 na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě, 
návrat ve 14:25 tamtéž. Prohlídka zámku a Zdislaviny studánky. Cena: 230 Kč.
Pátek 7. 7. - Tanvaldský vyhlídkový okruh. Sraz v 8:30 u SVČ, návrat okolo 
14:00 tamtéž. Pěšky do Desné, odtud k lesoparku u rozhledny Maják, aktivity 
v lesoparku a přes Světlou zpět do Tanvaldu. Cena: 80 Kč.
Pondělí 10. 7. - Včelí naučná stezka Harrachov. Výlet autobusem !!! Sraz 
v 8:05 na autobusovém terminálu ( u vlakového nádraží) v Tanvaldě, návrat 
ve 14:37 tamtéž. V Harrachově si projdeme 3,5 km dlouhou naučnou stezku 
o včelách. Výlet není vhodný pro děti alergické na včely! Cena: 100 Kč.
Úterý  11.  7. -  zámek Zákupy. Sraz v 7:45 na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě, 
návrat v 16.25 tamtéž. Prohlídka zámku a výstavy „Pohádkové princezny ve 
sklepení“. Cena: 270 Kč.
Středa  12.  7. -  rozhledna  Nisanka  a  Muzeum  obrněné  techniky  ve 
Smržovce. Sraz na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě v 8:15, návrat ve 14:25 tam-
též. Vlakem do Jabloneckých Pasek, odtud pěšky okolo Kynastu na Nisanku, 
výstup na rozhlednu, návštěva Muzea ve Smržovce. Cena: 110 Kč.
Čtvrtek 13. 7. - vodopády Kamenczyka ve Sklářské Porebě. Sraz v 8:15 
na hl. vlak. nádraží v Tnv, návrat v 15:23 tamtéž. Vlakem do Sklářské Poreby, 
odtud pěšky k vodopádům a zpět do Poreby. S sebou pas, nebo občanský 
průkaz. Cena: 130 Kč.
Pátek 14. 7. - Dlaskův statek v Dolánkách. Sraz v 8:15 na hl. vlak. nádraží 
v Tanvaldě, návrat ve 14.40 tamtéž. Prohlídka Dlaskova statku a okolí Dolánek 
– pramen Boží voda. Cena: 150 Kč.

Změna programu vyhrazena.
Přihlášky přijímáme pouze s platbou ve Středisku volného času Tanvald

(tel. č.: 483 394 301, 778 158 035, 036, 037)



Tanvaldský zpravodaj    9

Tanvaldský zpravodaj / červen 2017 Kultura, informace

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

červen 2017

Mumie
Když ležíte celá století od hlavy až po paty zafa-
čovaní gázou a zavření ve zdobené rakvi, musí 
ve vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat 
něco mimořádného. Princezna Ahmanet by chtěla 
zničit celý svět. Dokáže ji tajná organizace zvaná 
Prodigium zastavit?

Auta 3
Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic 
zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala 
mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky 
do hry mu může pomoci pouze mladá automecha-
nička Cruz Ramirezová, která však sama pomýšlí na 
vítězství a inspirace od Doktora Hudsona Horneta. Slavný závoďák s číslem 95 musí 
ve Zlatém pístu všem dokázat, že nepatří do starého železa.

Transformers: Poslední rytíř
Vůdce Autobotů Optimus Prime zmizel. Světem 
zmítá zuřivá válka mezi lidmi a ostatními Trans-
formery. V pořadí pátý film Transformers, který 
přímo navazuje na čtvrtý díl, jenž nesl podtitul 
Zánik, asi nemohl mít beznadějnější výchozí situa-
ci. Automechanik Cade Yeager má s Transformery 
bohaté zkušenosti a válce navzdory se spojí 
s „nepřítelem“ Bumblebeem. Jejich společným cílem je nalezení důvodu, proč se 
Transformers po staletí vracejí na Zemi. Odpověd' na tuhle otázku jim může dát 
významný historik a asi největší teoretický znalec Transformers Edmund Burton, 
který věří,  že právě v minulosti lze najít klíč k ukončení války a záchraně lidstva.

Já, Padouch 3
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní 
pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství. 
A budou čelit neméně rafinovanému zločinci 
jménem Baltazar Bratt. Naštěstí má Gru i další 
pomocnice – agentku Lucy Wilde a adoptovaný 
trojlístek uličnic: Margo, Edith a Agnes.

FILMOVÉ TIPY 

EKOLOGICKÝ PROGRAM ZAMĚŘENÝ 
NA RECYKLACI ELEKTRA

zábavné hry, kvízy i spousta užitečných informací

www.recyklacejelegrace.cz

Za donesený vysloužilý malý spotřebič 
drobný dárek, za pět baterií krabička ECOCHEESE.

autokemp Tanvald

4. 6. 2017     9 - 13 hodin
v rámci akce Cesta lesem pohádek

STAROSTA MĚSTA TANVALDU

Mgr. Vladimír Vyhnálek

zve veřejnost na

SETKÁNÍ SE

STAROSTOU
Pokud Vás zajímá aktuální dění ve městě, chcete se na cokoliv
zeptat, máte nápady a podněty, o které se chcete podělit nebo
se  dozvědět  o  probíhajících  či  plánovaných  akcích,  pak  jste
srdečně zváni:

Č. Šumburk Sokolovna středa 7. 6. 2017  

Sídliště Výšina Scolarest čtvrtek 8. 6. 2017   

Žďár U Hanzlíčků úterý 13. 6. 2017

Horní Tanvald U Dubu středa 14. 6. 2017

Šumburk n/D Hasičárna čtvrtek 15. 6. 2017

 

Setkání začínají vždy v 18:00
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Zprávy z fotbalu
 Mládežnická družstva TJ Jiskra 
Tanvald po poctivé zimní přípravě, 
odehrávající se převážně v tanvald-
ské sportovní hale, zahájila jarní část 
sezóny účastí na turnajích. I v jarní 
sezóně se turnajů účastní dvě druž-
stva, a to tým minipřípravky ve složení: 
Martin Bajzik, Samuel Šolc, Míša 
Gombala, Adam Horvát, Petr – Bao 
Ang, Dominik Duňka, Patrik Horvát 
a Petr Řezníček, pod vedením trenéra 
R. Houfka. Tým mladší přípravky 
– hráči narození 2009 a 2008 – nastu-
pují ve složení: Vojta Beran, David 
Plas, Kája Lhotský, Kuba Musil, Viktor 
Fedoryshchak, Petr Lavička, Pavel 
Balaš, Jirka Jón ml. a Marek Horáček 
pod vedením Jirky Jóna. 
 Družstvo mladší přípravky se účastní 
turnajů okresního přeboru, který má 11 
účastníků a jednotlivé týmy se utkávají 
vždy po čtyřech na jednom turnaji. 
Prvního turnaje se Tanvalďáci zúčast-
nili 16.4., když na hřišti Mozartova 
v Jablonci nad Nisou obsadili 2. místo 
za týmem jabloneckých dívek, před 
týmy Velkých Hamrů a Smržovky. 
I v druhém turnaji pořádaném 

v Lučanech nad Nisou se nám celkem 
dařilo a po dvou výhrách a jedné prohře 
jsme obsadili druhé místo za pořádají-
cími Lučany před týmy Jablonec n. N. 
2010 a Rychnova n. N.
 Družstvo minipřípravky, tj. 2010 
a mladší nastupuje v okresním přeboru, 
kterého se zároveň pravidelně účastní 
týmy Desné, Smržovky a FK Jablonec 
n.N. ( 2x tým 2011 a 1x tým 2010) 
a nahodile rezervní tým Smržovky 
a hráči Hodkovic n. N. V průběhu 
dubna jsme sehráli tři turnaje: v Desné 
15.4. jsme obsadili 2. místo, 22.4. opět 
v Desné jsme skončili na 4. místě 
a 30.4. na Smržovce jsme po výbor-
ných výkonech všech hráčů obsadili 
místo 3.
 Vzhledem k probíhající rekonstrukci 
městského stadiónu musíme trénovat 
i hrát pouze na hřištích soupeře, mini-
přípravka  Desné a mladší přípravka 
ve Velkých Hamrech. Tímto děkujeme 
oběma uvedeným týmům za umožnění 
tréninků a městu Tanvald za finanční 
podporu.

Roman Houfek

Tanvaldští fotbalisté
 Družstvo mužů Jiskry Tanvald zahá-
jilo jarní sezónu v Kokoníně 25. 3. 2017, 
když porazili soupeře z konce tabulky 
1:3. Dalším utkáním byl nevydařený 
zápas s Josefovým Dolem na náhrad-
ním hřišti v Desné 2. 4. 2017, který 
nakonec s hromadou štěstí skončil 
výsledkem 2:2. Jarní sezóna pokračo-
vala zápasem s Kořenovem, kde jsme 
utrpěli porážku 3:2. Následovalo utkání 
s Novou Vsí nad Nisou, kde se projevil 
návrat zkušených hráčů do sestavy 
a za účasti P. Prusíka a J. Šedivého 
jsme zvítězili 4:1. Tím byl splněn dílčí 
výkonnostní cíl a ze 6. místa OP jsme 
postoupili do nadstavby A, ve které 
budou týmy z 1.-9. místa bojovat 
o postup do 1. B. třídy.

 Ani nadstavba pro nás nezačala tak, 
jak jsme si představovali, když jsme 
na hřišti Malé Skály prohráli výrazným 
rozdílem 4:0.
 Kvůli rekonstrukci městského sta-
dionu odehraje družstvo mužů domácí 
zápasy na hřišti Smržovky v následují-
cích termínech:
6.5.  Jenišovice B
20.5. Držkov B
3.6. Mšeno C
17.6.  Zásada

Doufáme, že nám naši příznivci 
zachovají přízeň a přijdou nás podpořit 
v dalších utkáních.

Roman Houfek

Náš cyklistický kurz
 V úterý 9. 5. jsme vyrazili na třídenní 
cyklistický kurz do Jizerek. První den 
jsme jeli z Kořenova přes Jizerku, 
Smědavu, Paličník do Nového města 
pod Smrkem, kde jsme byli ubytovaní 
v Junior Campu. Ve středu jsme pak 
vyrazili na singltraky, byl to pro nás 
adrenalin a obrovský zážitek. Ve čtvrtek 
jsme už po snídani odjížděli na kole do 
Tanvaldu. Asi nejhorší pro všechny bylo 
vyšlapat z Ferdinandova na Hřebínek. 
Pak jsme museli sami podle mapy dojet 

na rozhlednu Královku, naštěstí jsme 
nezabloudili, další kilometry navíc by 
už pro někoho byly nepředstavitelné. 
Za tři dny jsme našlapali celkem 
120 km. Když jsme zrovna neseděli na 
kole, tak někteří z nás si ještě zahráli 
fotbálek, anebo si užívali zaslouže-
ného odpočinku. Tento kurz se nám 
velmi líbil a to především díky učitelům 
a skvělé partě.

Barča Štejfová
žákyně sportovní 8. A třídy

Další zprávy z fotbalu
 V sobotu 6. 5. 2017 pokračoval 
okresní přebor minipřípravek turnajem 
v Desné. Tanvaldským hráčům se 
nebývale dařilo, když dosáhli šesti 
vítězství v utkání s 3 týmy FK Jablonec, 
Hodkovicemi, Smržovkou i domácími 
hráči Desné. Všechny hráče musíme 
pochválit za předvedené výkony 
a zodpovědný přístup k utkáním.
 Na úspěch jsme se pokusili navázat 
i v dalším turnaji pořádaném na hřiš-
tích Mozartova v Jablonci nad Nisou. 
Na tomto turnaji se nám nepodařilo 
překonat vynikající tým Smržovka „A“, 
který nás porazil rozdílem třídy 8:0. 
V dalších utkáních se předvedená hra 

výrazně zlepšila a po čtyřech výhrách 
a jedné remíze jsme obsadili krásné 
druhé místo.
 Družstvo mladší přípravky se 
v uplynulém týdnu zúčastnilo dvou 
turnajů 6.5. ve Velkých Hamrech 
a 13. 5. v Rychnově, borcům se dařilo 
střídavě. Na prvním turnaji porazili 
dva ze soupeřů a obsadili výborné 
druhé místo. V Rychnově jsme svým 
soupeřům nestačili a po třech prohrách 
jsme skončili čtvrtí. Vše se pokusíme 
napravit hned v dalších turnajích, které 
budeme hrát každý víkend až do 16. 6.

Roman Houfek

Foto Roman Houfek.

Foto Roman Houfek.

Seriál PBT
pokračoval dalším závodem

 Ve čtvrtek 11. 5.  tanvaldská sjez-
dovka opět ožila. 366 dětí z mateřských 
školek až po žáky pátých ročníků absol-
vovalo běh do vrchu, v pořadí již 6. závod 
seriálu O pohár běžce Tanvaldu. Děti 
si připsaly další bodíky do celkového 
pořadí. Ti nejrychlejší tradičně obdrželi 
medaile a sladké pečivo z pekařství 
pana Maška a hlavně všichni se za 
krásného slunečného počasí hýbali. 
A z toho máme jakožto učitelé, rodi-
čové, pořadatelé, sponzoři tu největší 
radost. Tímto děkujeme všem výše 
uvedeným a hlavně všem dětem, které 
předvedly úžasné výkony. Poslední 
závod v maratónském běhu byl naplá-
nován na 22. 5., celkové vyhlášení pak 
na úterý 13. 6.

Jana Tůmová
Foto Archiv O pohár běžce Tanvaldu.
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Muchovman 2017
 Ani nepříznivá předpověď počasí 
neodradila více než 200 závodníků 
od účasti ve 14. ročníku štafeto-
vého závodu družstev a jednotlivců 
MUCHOVMAN 2017. Ten pravidelně 
pořádá TJ TANVALD z.s. a také letos 
byl závod Českou asociací extrémních 
sportů zařazen do Poháru Čech štafet. 
 Týmy složené z lezce, cyklisty 
a běžce se v sobotu 13. května sešly ve 
Zbytkách v areálu  Hospody ve Vrších, 
aby se společně pokusily vybojovat co 
nejlepší umístění v jedné z mnoha kate-
gorií, nebo přímo titul MUCHOVMAN 

2017 pro nejrychlejší tým. 
 Ráno v den závodu počasí nakonec 
ukázalo svou vlídnou tvář, ale noční 
srážky poznamenaly tratě všech disci-
plín, a tak si závodníci sáhli až na dno 
svých sil. Lezci bojovali na mokrých 
skalách, bikeři v blátě i loužích a běžci 
na kluzkých kamenech a kořenech. 
Obdiv a úctu proto zaslouží každý, kdo 
do závodu nastoupil.
 Nejrychlejším družstvem, a tedy 
držitelem titulu MUCHOVMAN 2017 
se nakonec stal časem 1:10:48,4 tým 
CZECH Outdoor Extrém ve složení 

Zdeněk Černý, Milan Záleský a Vladimír 
Srb. Vyhlášeni a odměněni byli i vítě-
zové kategorií tým nad 30 let, tým nad 
40 let, tým + 150, tým ženy, tým MIX 
a také jednotlivci, kteří všechny disci-
plíny absolvovali sami. Ten, kdo nestál 
na bedně, tajně doufal v tradiční tom-
bolu, ve které byl kromě spousty hod-
notných cen losován poukaz na pobyt 
v rakouských Alpách od CK TRIP. 
 Závěrečnou afterparty letos ozdobilo 
famózní a živelné vystoupení hudeb-
ních skupin MANDRAGORA, VOMIT 
ELECTRONIC, 9431 a BROKEN DAM.

 Závěrem je třeba poděkovat všem 
závodníkům za excelentní výkony, spo-
lečnostem SIZ, ALB, SINGINGROCK, 
SALTIC, HUDY, CK TRIP, TENEO, 
MAKAK, ŠUTR, KONRÁD, Pekařství 
Mašek a městu Tanvald, městu Velké 
Hamry, městu Smržovka, obci Plavy, 
městysu Zásada a H.O. Tanvald za 
podporu. Díky také všem pořadatelům 
za obětavost a ČAES, LČR a majitelům 
pozemků za přízeň.

-TJ Tanvald-

Foto Antonín Bělonožník.Foto Antonín Bělonožník.

Autosalon ASTRA a. s. 
Jarní 28
466 01  Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 315 581
www.astra-auto.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
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Kdy naposledy jste se podívali na svou registrační značku kvůli platnosti technické kontroly? Pokud se již blíží, svěřte nám svůj vůz a my jej na STK 
dokonale připravíme. Naši servisní technici jsou certifikovaní specialisté, kteří znají váš vůz do posledního detailu. 

– důkladná kontrola vozu před STK obsahuje profesionální test tlumičů včetně kontroly brzdového systému
– kontrolujeme také podvozkové části, správné nastavení osvětlení a platnost lékárničky
– pro odstranění nalezených závad je možné využít slev až 20 % z Šekové knížky
– využít lze také řadu cenově dostupných a kvalitních ŠKODA Economy dílů

Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!

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

PŘIPRAVÍME
  VÁŠ VŮZ NA STK
Ušetřete si starosti s přípravou 
vozu na STK a emise. 
Vyřešíme vše za vás!

Autosalon ASTRA a. s.
Jarní 28
466 01  Jablonec nad Nisou 
Tel.: 483 312 521-2
www.astra-auto.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
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