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Z městského stadionu na Výšině je moderní sportoviště

V pondělí 9. října 2017
proběhnou pravidelné
prodejní trhy na centrálním
parkovišti.
Seminář pro občany na
kotlíkové dotace
Ve středu 4. října 2017 od 15
do 17 hodin se velké zasedací
místnosti ve II. patře radnice
uskuteční informační seminář
pro žadatele o KOTLÍKOVÉ
DOTACE, které pořádá Krajský
úřad Libereckého kraje.

Město Tanvald v souladu s
Pravidly pro mobilní sběr
nebezpečných odpadů a
ve spolupráci s firmou FCC
Liberec provede v sobotu
21. 10. 2017 mobilní sběr
nebezpečného odpadu.
Seznam stanovišť a
časová rozmezí sběru
naleznete na straně 3 a
na www. tanvald.cz. -red-

HAF 2017
Ve dnech 6. a 7. října se uskuteční
49. ročník přehlídky Humor
v amatérském filmu HAF 2017.
Oficiální zahájení hlavní soutěže
je v sobotu 7. října ve 13.30 v Kině
Jas Járy Cimrmana Tanvald.

-red-
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Starosta města Tanvald Vladimír Vyhnálek a ředitelka ZŠ ve Sportovní ulici Ivana Stěhulová slavnostně otevírají stadion veřejnosti. Foto Antonín Bělonožník.

V září byl po několika měsíční
rekonstrukci slavnostně otevřen
městský stadion na Výšině. Stadion
prošel velikou omlazovací kúrou a
doufejme, že díky novým moderním
prvkům přispěje k „rozpohybování“
místní mládeže. Jelikož se jedná
o jednu z nejvýznamnějších akcí
v našem městě, tak jsme se rozhodla
vyzpovídat přímo starostu města
Tanvald, Vladimíra Vyhnálka.
Řekněte nám něco k historii stadionu, a proč byla rekonstrukce
potřeba?
Stadion vznikl někdy před 30 ti lety.
Tehdy v Tanvaldě vyrostl klasický atleticko-fotbalový stadion, kde nechyběly
sektory pro hod diskem, skok o tyči,
ani vodní příkop. Povrch hřiště tvořil
škvárový povrch, atletická dráha byla
pokrytá červenou škvárou. Zavlažování
se provádělo výhradně pitnou vodou.
Postupem času bylo hřiště zatravněno,
nikdy nevyužité sektory zrušeny... Za
těch 30 roků existence stadionu došlo
vlivem větrné eroze k odnosu téměř
veškeré škváry z atletických sektorů i
dráhy, opěrná zeď se významně rozpadala... Prostě stadion byl za hranicí
regulérního a bezpečného užívání. A
protože stadion sousedí se školou a
je jí využíván, a já rád říkám: „Škola
je výkladní skříní města“, bylo nutné
provést revitalizaci.

A teď asi to, co všechny sportovní
nadšence zajímá nejvíce. Jaké prvky
na stadionu vznikly? A komu je
vlastně stadion určen?
Naší ambicí bylo vytvořit moderní
sportoviště, které bude vyhovovat
maximálnímu počtu zájemců. A to jak
věkově, tak různorodostí sportovního
zaměření. S ohledem na potřeby školy,
sportovních oddílů a veřejnosti. Výčet
sportovních příležitostí zahrnuje: hřiště
na kopanou, základní atletické disciplíny (skok daleký, skok vysoký, vrh
koulí, hod míčkem/oštěpem, 2 dráhy
400m, 4 dráhy 100m, 4x60m), 450
m dlouhou in-line dráhu, prostor pro
skateboarding, workoutovou sestavu,
slack-line, beach volejbal, hřiště na
badminton, hasičský sport. Provedla
se rekonstrukce zavlažovacího systému využívajícího přírodní zdroj vody,
spodní hřiště bylo osazeno dřevěným
hrazením a instalovali jsme zde osvětlení z důvodu provozování kluziště.
Mimo to bylo realizováno propojení
stadionu s málo využitým druhým
patrem budovy školní jídelny, došlo
k vybudování venkovního sportoviště
pro školní družinu, bylo dokončeno
a opraveno oplocení celého areálu,
velice důkladně se provedla revitalizace cca 150 m dlouhé opěrné zdi,
v uzavřené části vzniklo parkoviště.

Vybudovat takové sportoviště bylo
jistě velkou investicí. Kolik rekonstrukce stála?
Částka za rekonstrukci se pohybuje
okolo 19 mil. Kč.
Stadion byl slavnostně otevřen
Sportovním odpolednem. Prozraďte
těm, kteří tam nebyli, jak odpoledne
probíhalo. A jak byste slavnostní
otevření zhodnotil?
Slavnostní otevření bylo naplánované
na den zahájení školního roku. Na
realizaci se podílela ZŠ ve Sportovní
ulici, Středisko volného času Tanvald
a TJ Tanvald z.s. Samozřejmě jsem
se předem zajímal o možný průběh,
avšak vlastní realizace dalece předčila
mé očekávání. To, co se odehrálo
na stadionu, nemělo chybu. Zájemci
z řad dětí i dospělých soutěživou
formou plnili sportovní úkoly na všech
sektorech a zařízeních, které nové
sportoviště nabízí. Prostě vymyšleno
na jedničku. Opět mě to utvrdilo
v názoru, že u nás, v Tanvaldě máme
perfektní partu tělocvikářů, obětavý tým
pracovníků Střediska volného času a
trenéry a rodiče dětí z TJ Tanvald z.s. i
TJ Jiskra z.s., kteří ochotně „pomůžou,
kde můžou“.
Pokračování článku na str.2
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Pokračování článku ze str. 1
Samozřejmě
nemůžeme
nevzpomenout na všude přítomného Karla
Soldáta, poděkování směřuje i k
panu Maškovi z Pekařství Jan Mašek
a společnosti TITAN MULTIPLAST
s.r.o. Sponzorům, kteří dlouhodobě
podporují volnočasové aktivity.
Všechny určitě zajímá, jestli stadion
bude sloužit i veřejnosti? A jakým
způsobem?
Stadion je v testovacím provozu, tzn.
průběžně upravujeme Provozní řád
stadionu tak, aby co nejvíce vyhovoval
maximálnímu počtu zájemců. Věřím,
že na jaře už bude vše nastaveno tak,
jak jsme si představovali.
Takovéto sportoviště se určitě neobejde bez dohledu... Jaká budou
bezpečnostní opatření?
Stadion má samozřejmě své správce,
kteří zajišťují chod a pravidelnou
údržbu. Zároveň je sem směřována

pravidelná pochůzková činnost jak MP,
tak PČR. Mimo to je prostor nepřetržitě
monitorován kamerovým systémem
PČR, kdy kamera umístěná na domu
čp.553 je nová, s vysokou rozlišovací
schopností.

To je myslím vše, a tak mi nezbývá,
než poděkovat za váš, čas pane
starosto! Věřím, že se nám všem

stadion bude líbit!
Lenka Hájková

Nepochybuji, že už nyní máte nějaké
ohlasy. Podělíte se s námi o ně?
Od prvních dnů si užívám krásné
okamžiky při obrovské chvále a jednoznačně pozitivním hodnocení této
investice.
Léto už nám nenávratně skončilo,
a tak se musím zeptat, zda bude stadion nějakým způsobem využíván i
v zimních měsících?
V zimním období bude, v případě
vhodných podmínek, vytvořena ve
spolupráci s TK Tanvald o.s. na spodním hřišti ledová plocha. K tomuto
účelu bylo k hřišti přivedeno potrubí
pro přívod vody z přírodního zdroje
a vybudované osvětlení.
Takto se na Výšině sportovalo dříve… Dnes je na stejném prostranství nově zrekonstruovaný stadion.

Všechny prvky na nově zrekonstruovaném stadionu jsou pod neustálým dohledem kamerového systému.

Zde se můžete přesvědčit, jak detailně jsou prvky na stadionu střeženy kamerovým systémem…

Krásné počasí a příjemná atmosféra
doprovázela Tanvaldské slavnosti
V minulém roce byly poprvé slavnosti v Tanvaldském autokempu, a i
letošní ročník potvrdil, že byla správná
volba slavnosti přesunout.
Ani letos nechyběl řemeslný jarmark
s regionálními výrobci a řada soutěží
pro děti. Dokonce i počasí přálo a po
deštivém týdnu se v pátek, a hlavně v

sobotu udělalo krásně.
A jaký byl program? Kdo si chtěl
v pátek posedět, poslechnout hudbu
nebo si zatancovat, tak dorazil po
18.00, jelikož hrála Hudba Tanvald.
Sobotní program zahájila Dechová
hudba Jablonečanka, následovala skupina Depozit. V jednu hodinu vystou-

Vystoupení s drumbeny v podání kroužku Střediska volného času Tanvald. Foto Antonín Bělonožník.
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pila Základní umělecká škola Tanvald
a také Středisko volného času Tanvald
předvedlo zajímavé vystoupení s drumbeny. Následovala skupina Swing
grass revival. Jedno z nejčetnějších
publik měla opět pop-rocková skupina
Těsně vedle. V 17,30 se předvedla
začínající, nadějná skupina Memphis.

V 19.00 vystoupila výjimečně v České
republice jablonecká dámská skupina
Country Sisters. Zajímavým zpestřením byl i ohňostroj. Jedno z posledních
večerních vystoupení měl revival Kabát
Tribute s pořadem „25 let skupiny
Kabát“ a hned po nich na dolním pódiu
zahrála tanvaldská skupina Domestic.

Pro děti byla připravena řada soutěží včetně lezecké stěny. Foto Antonín Bělonožník.

-haj-
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Informace

Na Tanvaldském Špičáku
vznikl nový bikepark
V sobotu 9. září se uskutečnilo slavnostní otevření nového
Bikeparku
na
Tanvaldském
Špičáku. Vybudování 6,2km dlouhých jednosměrných lesních stezek
s přírodním povrchem obstaraly
Lesy ČR, s.p. ve spolupráci s obcemi
Mikroregionu Tanvaldsko.
Dílo v hodnotě dvou miliónů představuje dvě trasy s barevným označením,
které odpovídá tradiční náročnosti
jako u sjezdových tratí. Téměř čtyřkilometrová modrá trasa má průměrný
sklon 4,5%. Obtížnější červená trasa
je dlouhá 2.5km a klesá v podélném
sklonu 7.3%.
Trasy, na jejichž vybudování dohlíželi nadšenci z Tanvaldského DH:FR
racing, využijí nejenom sportovní
rideři, ale i méně zdatní jezdci, mládež

a školáci. Ti také tvořili většinu účastníků slavnostního sobotního zahájení.
Novému sportovišti požehnal farář
Michal Podzimek, který ve svém
požehnání vyslovil přání, abychom se
my všichni sportem a zábavou, kterou
zde budeme provozovat, stávali lepšími
a vyzrálejšími ve svém lidství, jež je pro
nás tím největším darem.
Radost z nového sportoviště neskrýval ani starosta Tanvaldu, na jehož
území se tratě nacházejí, Vladimír
Vyhnálek: „Jsem nesmírně rád, že
se nám takovéto sportoviště podařilo
vybudovat. Je to další významný krok
na cestě rozvoje turistického ruchu
v Tanvaldě a jeho okolí."
I nám tedy nezbývá než novým
tratím popřát hodně bezpečných jízd
všech nadšených uživatelů z Tanvaldu
a širokého okolí.
-red-

Seznam stanovišť
a časová rozmezí sběru.
TANVALD
9,00 – 9,10 hod. ul. Radniční u
bývalých skokanských můstků
9,15 – 9,25 hod. křižovatka
ul. Palackého a U Stadionu
(parkoviště pod sportovní halou)
ŠUMBURK NAD DESNOU
9,30 – 9,40 hod. křižovatka
ul. Popelnická a Vítězná
9,45 – 9,55 hod. křižovatka
ul. Na Balkáně a Příkrá
10,05 – 10,15 hod. křižovatka ul.
Vítězná a Lesní (u autobusové
zastávky Světlá)
ČESKÝ ŠUMBURK
10,25 – 10,35 hod. u školy
HORNÍ TANVALD
10,55 – 11,05 hod.
křižovatka ul. K Dubu a Kostelní
11,15 – 11,25 hod. křižovatka
ul. Údolí Kamenice a Valašská
(u bývalé kovárny)
ŽĎÁR
11,35 – 11,45 hod.
u bývalé hasičské zbrojnice
11,50 – 12,00 hod.
u střediska TS
Občané města Tanvaldu mohou
ve stanovený čas do sběrného
vozu bezplatně odevzdat zejména
následující druhy odpadů:
- rozpouštědla (benzín, aceton,
čističe skvrn …..)

- zbytky barev, laků, nádoby
a štětce se zbytky barev
- akumulátory a baterie všech druhů
- zbytky chemikálií (kyseliny a zásady,
tmely, lepidla, fotoroztoky………..)
- prostředky na ochranu rostlin (pesticidy, herbicidy, insekticidy)………)
- olejové filtry, hadry znečištěné
olejem, upotřebené oleje
- zářivky, úsporné žárovky, výbojky
- rtuťové teploměry a spínače
- kosmetika
- tlakové rozprašovače
- léky
- nádoby se zbytky škodlivin
Na sběrná místa je zakázáno
odkládat odpad mimo stanovenou
dobu.
Dále upozorňujeme občany, aby
nenosili na stanoviště elektroodpad. Tento je možné odevzdat vždy
poslední sobotu v měsíci od 8,00
do 11,00 hodin v České ulici nebo
si objednat bezplatný odvoz větších elektrospotřebičů (televizory,
radia, mrazáky, sporáky mikrovlnné
trouby, myčky, pračky apod.) na tel.
483 369 554.
Drobné
elektrospotřebiče
(vysoušeče vlasů, varné konvice,
žehličky, mixéry, radia, přehrávače,
kalkulačky apod.) je možné odkládat
do kontejnerů na drobný elektroodpad. Baterie a malé akumulátory je
rovněž možno odkládat do samostatného boxu kontejnerů na drobný
elektroodpad.

Dokončovací práce na bývalé „Orbitce“

Foto Antonín Bělonožník.

Sportovní odpoledne
na nově zrekonstruovaném
Městském stadionu
Při příležitosti zahájení školního
roku na ZŠ Sportovní a současně se
slavnostním otevřením nově zrekonstruovaného víceúčelového stadionu
proběhlo v odpoledních hodinách sportovní odpoledne určené předškolákům,
školákům, dospělákům tanvaldského
regionu.
Pro zájemce připravili organizátoři,
učitelé ze ZŠ Sportovní a pedagogové
Střediska volného času 11 sportovních
disciplin (běh na 400 m, 60 m překážek,
skok do dálky, slackline, boulder, posilovací cviky na workoutu, překážková
dráha, fotbalové disciplíny, síť a další
aktivity). Všichni, kdo se zúčastnili,
obdrželi překrásné medaile z firmy
TITAN-MULTIPLAST a sladké koblihy z

V současné době probíhají práce na
dokončení opravy fasády bytového
panelového domu č.p. 552 v ul.
Palackého, které budou hotové do
konce října 2017. Opravou fasády
provedenou dodatečným zateplením
pomocí přídavné izolace s kotvícím
systémem Spiral Anksys bude docíleno
odstranění tepelných mostů na původním zateplení, čímž budou odstraněny

problémy s promrzáváním konstrukce
domu v zimním období atd. Dále dojde
k úsporám na vytápění bytů pro nájemníky. Na sídlišti Výšina tím zároveň
vznikl jeden pěkně opravený panelový
dům. V dalších letech ho čekají ještě
opravy vnitřních částí domu, které
budou spočívat v opravě elektroinstalací, rozvodů ústředního topení atd.
jednatel společnosti Tabys s.r.o.

Pekařství Mašek, jež tradičně sponzoruje dětské sportovní závody. Tímto jim
velice děkujeme.
Děti i rodiče si sportovní odpoledne
dle reakce přítomných nesmírně užili.
Věřme, že ve sportování budou pokračovat i nadále a na stadionu se to bude
hemžit sportujícími dětmi i rodiči.
Děkujeme všem, kteří přidali ruku
k dílu a na sportovním odpoledni se
podíleli. (učitelé a žáci ze ZŠ Tanvald,
Sportovní, Středisko volného času,
Město Tanvald, rodiče z TJ Tanvald
z. s., a další). Samozřejmě veliké
díky všem, kteří si přišli zasportovat a
sportovní odpoledne si užili společně
s námi.

Jana Tůmová

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Město Tanvald v souladu s Pravidly
pro mobilní sběr nebezpečných odpadů
a ve spolupráci s firmou FCC Liberec
provede dne 21. 10. 2017 (sobota)

mobilní sběr nebezpečného odpadu.
Foto Antonín Bělonožník.
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Zajímavosti, informace, krimi

Krimi okénko

Městská policie: 725 095 123, 483 394 575
Policie ČR: 158
Víkend, na který připadly letošní
Tanvaldské slavnosti, jako by do
našeho města přičaroval syčáky.
Počasí sice letos výjimečně přálo
hladkému průběhu zábavy, nepršelo, trakaře nepadaly, leč zabouřilo
jinak a jinde.
Mrtví nedají spát vandalům a naopak

Foto archiv MěÚ Tanvald.

Hřbitov na Horním Tanvaldě je
v posledních letech snad začarovaný,
protože lumpové nenechají zdejší
nájemníky v klidu spočinout. Posuďte
sami. Již v roce 2012 hřbitov poničili
dosud neznámí vandalové a o rok později tu řádil zloděj, který byl dopaden a
dnes již sám není mezi živými. Snad
boží trest? Možná. Jenže už v roce
2015 tu další zloděj vykrádal hroby a
policie si s ním rovněž poradila. Nato
přišel rok 2017 a případ podobný tomu
z roku 2012 jako vejce vejci. Povalené
náhrobní kameny, rozbité lampičky a
další škody, zatím přesně nevyčíslené,
nicméně škoda se klidně může vyšplhat do desítek tisíc i výše. Rozum nad
tím zůstává stát, co pachatele vede
k takovému bezuzdnému ničení, které
jim samým nemůže přinést nic víc,
nežli dva roky nepodmíněně. A kdyby
škoda přesáhla půl milionu, tak i tři roky
natvrdo. Což by bylo záhodno. Policie
hledá svědky, kteří zhruba v době od
soboty 9. září 10 hodin do neděle 10.
září 15 hodin spatřili v okolí hřbitova na
Horním Tanvaldě cokoliv podezřelého.
Pokud někdo viděl tyto vandaly, nebo
má jakoukoliv stopu vedoucí k jejich
dopadení, nechť se se svým svědectvím obrátí na místní oddělení Policie
ČR. Zda se jedná o stejné pachatele
jako v roce 2012, není známo, nicméně
vyloučeno to není, vzhledem k velmi
podobným okolnostem. Už by bylo

načase si na ptáčky posvítit. Aby mrtví
konečně mohli v klidu spát.
Se sádrou rovnou do vazby
V neděli brzy nad ránem upoutal
policejní hlídku svou jízdou na silném
motocyklu podezřelý řidič, který se
Tanvaldem řítil nepřiměřenou rychlostí.
Hlídka ho samozřejmě ihned pronásledovala, ale pokud by muž byl opravdu
„silný v kramflecích“, pravděpodobně
by policejnímu vozidlu ujel. Jenže tak
tomu nebylo. Motocyklista v kramflecích ani zdaleka silný nebyl a svůj stroj
značky Aprilia položil na zem mimo
silnici hned na kraji Velkých Hamrů. A
jal se prchat. Ovšem to neměl dělat. Při
skoku se zdi spadl mezi barely a zlámal
si nohu, takže policisté ho dopadli bez
jediného výstřelu a bez použití obušku.
A ejhle, na místě se zjistilo, že čtyřiatřicetiletý muž má již vysloven zákaz
řízení, takže ze sádrovny putoval přímo
do vazby. V base si poleží a zlomená
noha se mu zatím v chládku pěkně
zhojí.
Hladový zloděj šplhal do patra pro
kus žvance
Šestadvacetiletý muž, jedenkrát již
trestaný, avšak jako zloděj teprve
začínající, v silně podnapilém stavu
toulal se nocí Horním Tanvaldem, když
tu ucítil libou vůni linoucí se z pootevřeného okna v prvním patře klubovny
hornotanvaldských hasičů. Ti tu měli
připravené zásoby na Tanvaldské slavnosti. Mladík nelenil, donesl si žebřík
a počal šplhat nahoru. Hasičům by
nejspíš zbyly oči pro pláč a na slavnostech by neměli z čeho prodávat, kdyby
nebylo všímavosti lidí. Policie byla na
místě vcukuletu a hladového pachatele
dopadla dřív, než stačil napáchat větší
škodu. Aniž utišil hlad a žízeň, poseděl
si dva dny v cele a nyní je vyšetřován
na svobodě. Za noční šplh mu hrozí až
dva roky basy, přitom k dobrotám si jen
čuchnul. Smůla.
Npor. Hlubuček, náčelník místního
oddělení jménem Policie ČR děkuje
občanům za vzornou spolupráci a
k poděkování se připojují i hasiči,
kterým rychlý zásah zachránil bezvadný průběh hasičské soutěže O
pohár starosty Tanvaldu. Vždyť co by
to bylo za závody bez klobásek a bramboráků, že?
-vho-

22. ročník Tanvaldkého poháru
je již minulostí
Nově zrekonstruovaný městský
stadion Výšina se v sobotu 9. září
proměnil v hasičský areál pro soutěž
v požárním útoku. Sbor dobrovolných hasičů Horní Tanvald ve spolupráci s městem Tanvald pořádaly již
22. ročník soutěže „O pohár starosty
města Tanvaldu“.
Již po třetí se tato soutěž pro hasičská družstva konala na městském
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stadionu Výšina, za což patří velké
poděkování vedení města Tanvald,
vedení ZŠ Sportovní Tanvald a správci
stadionu Karlu Soldátovi.
Soutěž začala slavnostním nástupem a zahájil ji starosta pořádajícího
sboru Karel Bukvic ml., starosta města
Tanvaldu Vladimír Vyhnálek, starostka
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Okresního sdružení hasičů Jablonec
nad Nisou Jiřina Brychcí a další pozvaní
hosté. Ti zde přivítali 26 soutěžních
družstev v kategorii mužů a žen.
Kategorii
žen
ovládly
ženy
z Bratříkova s časem 18,33, za což braly
zasloužené první místo z celkových 6
startujících družstev. Na místě druhém
se umístily ženy z Košťálova s časem
20,65 a bronzovou příčku vybojovaly
ženy z SDH Tanvald Šumburk s časem
21,34.
V kategorii mužů odstartovalo
celkem 20 družstev a absolutním
vítězem se stali muži z Pěnčína,
kteří s časem 15,57 brali nejcennější
medaile. Na druhém místě se umístili
muži z Velkých Hamrů a třetí stupeň
vítězů patřil mužům z Jirkova.
Odpolední část soutěže patřila
dětským kategoriím, kde se na start
postavilo celkem 7 družstev mladších
žáků a 7 družstev starších žáků.
Z těch nejmladších účastníků
soutěže, kteří se radovali z prvního
místa, bylo družstvo z Velkých Hamrů,
druhé místo obsadil Tanvald Šumburk
B a třetí byl Tanvald Šumburk A. Ve
starších žácích vybojovalo prvenství
družstvo s časem 17,81 a byl to SDH

Bratříkov, stříbrné medaile si odváželo
družstvo z Velkých Hamrů a na třetí
stupeň vítězů se postavilo družstvo
z Tanvaldu - Šumburku.
Na 22. ročníku Tanvaldského
poháru odstartovalo celkem 40 soutěžních družstev. Pořadatelský sbor
dobrovolných hasičů Horní Tanvald
byl potěšen, že se soutěž mohla opět
konat na nově zrekonstruovaném stadionu a že jí navštívilo mnoho diváků,
čemuž dopomohlo i hezké počasí. A
jak uvedl starosta pořádajícího sboru
a hlavní organizátor soutěže Karel
Bukvic ml.: “Soutěž takového rozsahu
se připravuje více jak tři měsíce, snažíme se, aby byli spokojeni jak všichni
závodníci, tak i diváci této akce. Velké
poděkování patří všem 58 sponzorům,
bez kterých by se tato akce nemohla
konat. Poděkování patří i všem, co
se podíleli na realizaci a průběhu
letošního 22. ročníku. Tanvaldského
poháru. Pořadatelé se už teď těší na
ročník 23. ročník, který se bude konat
8. září 2018.
Karel Bukvic

Odkaz na foto galerii:
http://karelbukvic.rajce.idnes.
cz/22._Rocnik_Tanvaldskeho_poharu/

Foto Andrea Vavřichová.

Foto Andrea Vavřichová.

Koho ráno potkávám?
Je pravda, že Romové nemakají
a jen natahují ruce pro sociální dávky?
Inu, jak kteří a jak kde. Samozřejm
i v Tanvaldě se najdou tací, jimž
práce nevoní, ale vy, kdož brzy ráno
procházíte městem, ať už do práce
nebo na procházku s pejskem, určitě
potkáváte chlapy v montérkách a
oranžových vestách. Sbírají odpadky
po prasátkách, většinou dvounohých,
sekají a hrabou trávu, v zimě odklízejí sníh z chodníků. A mezi těmihle
chlapy je celá řada Romů, kteří se za
práci nestydí a dovedou máknout. Tak
zrovna tuhle partu bych nerad házel do
jednoho pytle s těmi, co si k práci jen

čuchnou a už se jim dělá šoufl. Naše
město si jejich práce v terénu považuje
a nadále bude vytvářet pracovní místa
pro každého, tak aby nemusel potupně
čekat ve frontě žadatelů o příspěvek
na úřadě práce. Tak přemýšlejte,
než příště budete bez ladu a skladu
nálepkovat člověka. Ne každý se vejde
do stejné škatulky. A vy, kteří po sobě
odhodíte plechovku, láhev či pytlík od
chipsů kdykoliv, kdekoliv a kamkoliv,
byste si to mohli někdy zkusit, pěkně
od brzkého rána, za sluníčka, v dešti,
mrazu. Je to práce více než poctivá
a díky ní je Tanvald aspoň o maličko
hezčí a lépe se nám tu dýchá.

-vho-
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Školství, informace, inzerce

Zahájení školního roku na ZŠ Sportovní
Prázdniny skončily a nový školní
rok začal. Na sportovce ho zahájili
tak trochu netradičně. Žáci se sešli na
nově zrekonstruovaném víceúčelovém
stadionu. Za doprovodu dětských písniček na stadion přicházely postupně
jednotlivé třídy, největší aplaus samozřejmě sklidili ti nejmladší, prvňáčci,
kteří neskrývali nadšení a radost. Po
úvodním slovu paní ředitelky Ivany
Stěhulové a pana starosty Vladimíra
Vyhnálka obdrželi prvňáčci krásné
keramické pamětní medaile pro
vzpomínku na jejich první školní den.
Poté následovalo přestřižení cílové
pásky, jež mělo symbolizovat otevření

a zahájení provozu na stadionu.
Prostřednictvím žáků z vyšších ročníků
následnovala prezentace jednotlivých
sektorů (workout, posilovací prvky,
slackline, boulder, in-linová dráha,
atletické disciplíny, beach volejbal,
badminton, skatepark, fotbalové hřiště,
v zimním období kluziště,..). To vše
stadion nabízí. Věříme, že bude maximálně využit nejen pro školní tělesnou
výchovu, ale i pro širokou veřejnost.
Přejme si, aby tak, jak bezproblémově
a hezky nový školní začal i bezproblémově a hezky pokračoval a skončil.
Hodně sil a nadšení nejen všem pedagogům, ale i žákům.

Jana Tůmová

Co je nového ve škole
na Horním Tanvaldě?
Naše škola je tišší, ale je tu trochu
smutno. Chybí nám tu naši nejmenší
z přípravky. Pro pětileté děti platí od
tohoto školního roku nová pravidla,
nemohou
absolvovat
předškolní
výchovu v přípravné třídě, musí navštěvovat školku. A dětí s odkladem školní
docházky bylo na otevření přípravné
třídy málo. A tak výborně rozjetá
„Pohádková třída“, ve které se děti
připravovaly na vstup do 1. třídy, letos
není otevřená.
My ostatní ale jedeme dál.

V autokempu se vesele závodilo
Krásné slunečné počasí a starosta
města Tanvald Vladimír Vyhnálek přivítali v tanvaldském autokempu účastníky již 8. ročníku Handidesetiboje,
který tradičně pořádá ABB Elektropraga
ve spolupráci se společností pro podporu lidí s mentálním postižením SK
Sluníčko a také samozřejmě s městem
Tanvald, které každoročně poskytuje
zázemí. A nemohlo by se to ani obejít
bez tanvaldských středoškolských studentů vypomáhajících při této, ale i dalších sportovních akcích. Zúčastnila se
družstva z Horního Maxova, Hodkovic,
Dolního Lánova, České Lípy, Jablonce
nad Nisou, základních škol Kamenná
i Liberecká a také Centrum denních
služeb z Jablonce a samozřejmě
pořádající SK Sluníčko a domácí ZŠ
Horní Tanvald. Zhruba 80 závodníků

ve čtyřech kategoriích, věkově od těch
nejmenších, až po seniory. Všichni
si odnesli nějaké ty ceny, ale hlavně
spoustu zážitků a radosti. Soudě dle
rozhovorů, nikdo se nemračil, všichni
si to užívali a všem taky chutnalo:
limonáda i párky. Škoda jen, že letos
nemohl dorazit Vlastimil Harapes,
kterému se u nás vloni velice líbilo.
Nevadí, snad příště. Není důležité,
kdo byl první nebo poslední, vyhráli
všichni. A všichni si s sebou domů také
odnesli krásné bílé tričko s emblémem
handi Sluníčko a ABB. Skvělá akce,
všechno se vydařilo, Milan Kozák
a Vlaďka Kolářová s kolegy z ABB
i Zdena Synovcová za SK Sluníčko
zaslouží absolutorium. Takže za rok
v autokempu zase na shledanou.
Václav Hošek

Těšíme se na naše osvědčené akce:
Orientační závod, Vánoční turnaj ve
stolním tenisu, Mikulášskou nadílku,
Vánoční besídku, Zimní radovánky
na sněhu a ledu, Maškarní karneval,
Den otevřených dveří, Turnaj v košíkové, Den země, na návštěvu psího
útulku Dášeňka a na oslavu Dne dětí.
Budeme i v tomto roce spolupracovat
s Policií ČR a absolvovat preventivní
programy zaměřené na šikanu, kouření
a alkohol.
Lenka Machová

Foto Vlaďka Kolářová.

Foto Lucie Kadlecová.

Lezení, visutá lanovka, nízké
lanové překážky...
to vše a řadu dalších aktivit připravili
pro žáky šestých ročníků učitelé ze ZŠ
Tanvald, Sportovní. Jeden a půldenní
kurz s přespáním na Turnovské chatě
si kladl za cíl, aby se žáci vzájemně
poznali, uměli spolupracovat, společně fungovat a komunikovat. To si
vyzkoušeli na nízkých lanových překážkách natažených poblíž rozhledny
Štěpánka. Poté se přesunuli k Bílé
skále, kde na ně čekala odvážnější
disciplína. Vylézt s jištěním na skálu a
poté překonat kamenité údolí pomocí
visuté lanovky. Tady už hrála roli

odvaha, a ne všichni svůj strach dokázali překonat. Po výborné večeři čekala
na žáky paní psycholožka, jež měla pro
děti připravené seznamovací aktivity v
chatě. Druhý den dopoledne tradiční
gumolezení, oběd a pěšky návrat do
Tanvaldu. Mezitím na chatu dorazili
další „šesťáci“ a všechny aktivity si
vyzkoušeli i oni. Věříme, že se šesťáci
vzájemně poznali, neboť je v tomto
kolektivu čekají další 4 roky studia na
ZŠ Tanvald, Sportovní. Přejeme jim
mnoho úspěchů a společných zážitků.
Jana Tůmová

Foto Vlaďka Kolářová.

Podzimní zájezdy do Polska
První zájezd se uskuteční 26. října
do polského městečka Kudowa Zdroj,
jednoho z nejstarších lázeňských měst
v Polsku i v Evropě. Cena zájezdu je
200 korun. Kudowa Zdroj se může
pochlubit nejen rozsáhlou tržnicí,
kde si návštěvníci mohou příjemně
nakoupit, ale také atraktivním centrem.
Odjíždí se v 7 hod hodin z centrálního
parkoviště. Další zájezdy se uskuteční 16. listopadu a 7. prosince
do Jelení Hory. Odjezd je v 8 hod a
cena zájezdu: 120 korun. Platba je

nutná nejdéle tři dny před odjezdem!
Přihlašovat se můžete od pondělí 9.
října v Infocentru Tanvald.
-redINZERCE
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Zastupitelstvo, rada
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 23. 08. 2017
*RM projednala žádost manželů Kubáčkových
o prodej části pozemkové parcely č. 328/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře cca 135 m2
v katastrálním území Tanvald za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu čp. 494, Radniční
ul., Tanvald a postupuje ji zastupitelstvu města.
*RM vydává záměr na pronájem části pozemkové parcely č. 2605/2 (ostatní plocha – jiná plocha)
o výměře 231 m2
v katastrálním
území
Šumburk
nad
Desnou
za účelem využití jako zahrada.
*RM vydává záměr na pronájem části pozemkové parcely č. 703/4 (lesní pozemek)
o výměře 21 m2 v katastrálním území Šumburk
nad Desnou za účelem užívání dočasné odstavné plochy pro rekreační objekt ev. č. 48, Sladká Díra, Tanvald, část Šumburk nad Desnou.
*RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s výkupem části pozemkové parcely
č. 264/1 (lesní pozemek) o výměře cca 30
m2 v katastrálním území Tanvald za účelem
narovnání
majetkoprávního
vztahu
u stavby parkoviště v ul. Palackého, Tanvald
a s výkupem části pozemkové parcely č.
264/4 (lesní pozemek) o výměře cca 950
m2 v katastrálním území Tanvald za účelem
vybudování parkoviště pro osobní automobily.
*RM doporučuje zastupitelstvu města zrušit
usnesení č. V/1c ze dne 21.06.2017, kterým
rozhodlo na základě vydaného a zveřejněného záměru prodat část pozemkové parcely
č. 2605/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Šumburk nad
Desnou, označenou podle geometrického plánu č. 1058-71/2017 jako pozemková parcela
č. 2605/4 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 231 m2 paní Honzové za cenu 69.100 Kč.
*RM doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit s nabídkou výkupu pozemkové parcely
č. 328/32 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 59 m2, části pozemkové parcely
č. 328/30 (ostatní plocha – zeleň) o výměře cca 55 m2 a části pozemkové parcely
č. 328/33 (ostatní plocha – zeleň) o výměře
cca 184 m2, vše v katastrálním území Tanvald
od Sdružení vlastníků jednotek č. 1020,
ul. Okružní 512, Tanvald za cenu 50 Kč/m2.
*RM:
a) vydává záměr na prodej:
1/ pozemkové parcely č. 1249/1 (lesní pozemek) o výměře 20594 m2
2/ pozemkové parcely č. 1854/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1749 m2
3/ pozemkové parcely č. 1855/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 2269 m2
4/ část pozemkové parcely č. 1856/3 (ostatní
plocha – ostatní komunikace ) označené
podle geometrického plánu č. 1619-54/2015 ze
dne 1.8.2015 jako pozemková parcela
č. 1856/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 5361 m2
5/ pozemkové parcely č. 1869 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) o výměře 11260 m2
6/ část pozemkové parcely č. 1887 (ostatní
plocha – ostatní komunikace ) označené
podle geometrického plánu č. 1618-54/2015 ze
dne 31.7.2015 jako pozemková parcela
č. 1887/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 3729 m2
7/ pozemkové parcely č. 1888 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) o výměře 1842 m2
8/ pozemkové parcely č. 1891 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) o výměře 766 m2
9/ pozemkové parcely č. 1892 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) o výměře 7103 m2
10/ část pozemkové parcely č. 1945 (ostatní
plocha – ostatní komunikace ) označené
podle geometrického plánu č. 1617-54/2015 ze
dne 31.7.2015 jako pozemková parcela
č. 1945/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1188 m2
11/ pozemkové parcely č. 1947 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 143 m2
vše v katastrálním území Tanvald Lesům České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
za celkovou tržní cenu ve výši 4.542.421 Kč;
b) doporučuje zastupitelstvu města zrušit jeho
usnesení č. IV/2/b ze dne 02.11.2016, kterým
schválilo Směnnou smlouvu uzavřenou mezi
městem Tanvald a Lesy České republiky, s.p.
c) doporučuje zastupitelstvu města dle radou vydaného záměru schválit prodej pozemků uvedených v bodě a) Lesům České
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republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
za celkovou tržní cenu ve výši 4.542.421 Kč.
A/ Rada města rozhodla schválit dopracování
projektu o technické úpravy revitalizace parku
u kruhového objezdu, parku u fontány, parku u památníku T.G.M., uvolnění finančních
prostředků nad rámec rozpočtu ve výši 23 tis.
Kč a provést rozpočtové opatření č. 50/2017:
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Veřejná zeleň a vzhled města – celkem
revitalizace městských parků
+ 23.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA		
- 23.000 Kč
B/ Rada města rozhodla schválit podání žádosti z Operačního programu životního prostředí,
z prioritní osy Ochrana a péče o přírodu a krajinu,
specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech na projekt revitalizace pěší zóny u Gymnázia, schválit uvolnění finančních prostředků na
úpravu PD a na podání žádosti ve výši 46 tis.
Kč a provést rozpočtové opatření č. 51/2017:
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Veřejná zeleň a vzhled města – celkem
revitalizace městských parků - gymnázium		
+ 46.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA		
- 46.000 Kč
*RM souhlasí s poskytnutím dotace ve
výši 20.000 Kč v souladu s Programem
pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města „Podpora projektů na odkanalizování nemovitostí pro rok 2017“:
1/ manželům Žáčkovým
2/ paní Hejdukové
3/ paní Vodičkové
*RM projednala žádost Spolku Víla Izerína na
pořádání Dětského dne s vílou Izerínou na Jizerce, schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve
výši 3.000 Kč a rozhodla provést rozpočtové
opatření č. 53/2017:
Výdaje
Dotace, příspěvky a dary – celkem
dotace nerozdělené
3.000 Kč
peněžitý dar organizaci Víla Izerína, z.s.
Komenského 1209, Smržovka na pořádání Dětského dne s vílou Izerínou
3.000 Kč
*RM projednala žádost nakladatelství TVÁŘE,
s.r.o., se sídlem Polnička 63, 591 02 Žďár nad
Sázavou o podporu při vydání knihy Horská
železnice Liberec – Jelenia Góra na starých
pohlednicích a rozhodla žádosti vyhovět nákupem 25 ks knih za celkovou hodnotu 6.250
Kč s tím, že finanční prostředky budou uvolněny z rozpočtové kapitoly Propagace města.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků Programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko mezi městem Tanvald, městem Smržovka, Gminou Miejskou
Kowary a Skarbem Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo „Śnieźka“ dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla zadat zpracování kompletní
projektové žádosti pro projekt „Česko-Polská
Hřebenovka – západní část“ v rámci programu Přeshraniční spolupráce Česká republika
– Polská republika 2014-2020 firmě EUREX
CZ, se sídlem firmy U Jezu 573/2, 460 01 Liberec a provést rozpočtové opatření č. 52/2017.
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Naučné stezky – celkem
Naučná stezka na Malém Špičáku
50.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 50.000 Kč
*RM po projednání žádosti pana Nováka o proplacení opravy plotu u rodinného domu čp. 302, Školní ul., Tanvald
s proplacením této opravy nesouhlasí.
*RM schvaluje Smlouvu o poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti
ochrany životního prostředí mezi městem Tanvald a JUDr. Helenou Jantačovou, Ostrovského
253/3, 150 00 Praha 5 dle předloženého návrhu.

*RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor umístěných v objektu č.p. 350, ul. Krkonošská, Tanvald uzavřené dne 20.08.2007 mezi městem Tanvald
a Českou republikou – generálním finančním
ředitelstvím, se sídlem Lazarská 15/7, Praha 1
dle předloženého návrhu.
*RM souhlasí s doplněním přílohy č. 3 Směrnice
pro odpisování dlouhodobého hmotného majetku schválené radou města dne 15. 10. 2014 tak,
že stanovená doba používání zahradního altánu bude 30 let.
*RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy příkazní na kompletní zpracování dokumentace pro
získání dotace na realizaci projektu „Realizace
energetických úspor v objektu sportovní haly,
ul. u Stadionu 588, Tanvald“ uzavřené dne
29.12.2016 mezi městem Tanvald a Ing. Luďkem Suchomelem, MBA dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla schválit:
1/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na projekt
„Zpracování digitálního povodňového plánu
a vybudování lokálního výstražného systému

ochrany před povodněmi pro město Tanvald“
na část A mezi městem Tanvald a firmou TELMO a.s., se sídlem Štěrboholská 560/73, 102
00 Praha 10 – Hostivař dle předloženého návrhu;
2/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na projekt
„Zpracování digitálního povodňového plánu
a vybudování lokálního výstražného systému
ochrany před povodněmi pro město Tanvald“
na část B mezi městem Tanvald a firmou Vodohospodářský rozvoj a Výstavba a.s., se sídlem
Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 dle předloženého návrhu.
*RM projednala žádost Úřadu práce ČR, Krajské 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 bydlení
ubytovací zařízení a vydává souhlasné vyjádření.
*RM bere na vědomí uvolnění nebytového prostoru v budově č.p. 583, ul. Horská, Tanvald
o výměře 53 m2.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 06. 09. 2017  
*RM souhlasí s nákupem serveru pro počítačovou síť MěÚ Tanvald od firmy Alicom s.r.o.,
se sídlem Komenského 2466/15A, 466 01 Jablonec nad Nisou za cenu 280.116 Kč s DPH.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit nákup části podílu společníka p. Vávry
ve společnosti Teplárenství Tanvald, s.r.o.
ve výši 25% za smluvní cenu 8.875.000 Kč
dle předloženého návrhu Smlouvy o převodu
podílu ve společnosti Teplárenství Tanvald, s.r.o.
a současně doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření:
VÝDAJE
nákup majetkového podílu ve spol. Teplárenství
Tanvald, s.r.o.
8.875.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod z hospodářského výsledku minulých let
+ 8.875.000 Kč
*RM rozhodla prodloužit termín vystěhování
paní Ševčíkové z bytu č. 41, Větrná 558, Tanvald do 31. 12. 2017.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit částku ve výši 2.388 tis. Kč na demolici
objektu č.p. 425, Žákova ul., Tanvald a schválit
rozpočtové opatření:
PŘÍJMY
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ – z prodeje investičního majetku			
+ 4.542.421 Kč
Výdaje
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
odstranění objektu Žákova ul. č. p. 425		
+ 2.388.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z hospodářského výsledku minulých let
- 2.154.421 Kč
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na
výměnu přídavného motoru vozidla MAN,
na nezbytně nutnou opravu brzd vodidla Mercedes a na případné další nutné opravy a provést
rozpočtové opatření č. 54/2017:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár – celkem
provozní výdaje
+ 199.157 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA

- 199.157 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města vzít
na vědomí Sdělení ohledně žádosti k provedení státního dozoru ve věci územního
plánování města Tanvald, týkající se změny č. 2 Územního plánu Tanvald – plocha
K 23 zaslané Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem územního plánování
a stavebního řádu paní Vorlíčkové.
*RM bere na vědomí informaci starosty města
o možném vstupu do Sdružení místních samospráv České republiky.
*RM rozhodla schválit s účinností od 01.09.2017
nové platové výměry ředitelce Mateřské školy
Tanvald, U Školky 579 a ředitelce Střediska volného času Tanvald, Protifašistických bojovníků
336 dle příloh.
*RM bere na vědomí informaci starosty města o podaných námitkách města Tanvald
k oznámení o pokračování územního řízení
vedeného pod č.j. MěÚT/12341/2017/SÚ a ŽP
týkajícího se stavby „Hloubkové vrty pro využití
geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“.
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 13. 09. 2017 s tím, že může být
dle potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti rady města
3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva
města
4. Informace o činnosti organizací s majetkovou
účastí města
5. Majetkoprávní záležitosti
6. Uvolnění finančních prostředků na demolici
objektu č.p. 425, ul. Žákova, Tanvald
7. Schválení Dohody o spolupráci na projektu
realizovaném z prostředků Programu Interreg
V-A Česká republika - Polsko
8. Převod části podílu ve společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o.
9. Informace ve věci ověření zákonnosti procesu pořízení Změny č. 2 Územního plánu Tanvald – plochy K 23
10. Náměty, připomínky, diskuze
11. Závěr

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

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ
RODÁKŮ Z ÚDOLÍ KAMENICE
Dovolte, abychom Vás osobně
pozvali na toto setkání rodáků dříve
z Horního Tanvaldu, které se již po
druhé uskuteční, v sobotu 11. listopadu 2017 v restauraci „ U DUBU “
Údolí Kamenice 216, od 15:00 hod.
Ochota dostavit se není ničím omezena ani podmíněná, proto věříme,
že se osobně zúčastníte této pěkné
akce druhé generace. Zveme všechny
společně s vašimi nejbližšími tedy

manželkami, manželi, přítelkyněmi,
přáteli, nebo v doprovodu svých dětí.
Abychom na nikoho nezapomněli
prosíme, abyste tuto pozvánku vzali
za tu, že platí pro všechny, kteří se cítí
být rodáky a dětmi z Horního Tanvaldu
narozené v roce 1945 až 1965.
Na Vaši účast se těší
a jsou s pozdravem
Ivan Vulterýn a Rudolf Papírník

DIVADLO VOLÁ S. O. S. !
Viděli jste naši skvělou pohádku
S čerty nejsou žerty? A nebo třeba
Zubatou story, se kterou jsme se
probojovali až na národní přehlídku
do Rakovníka? Naše Úžasná svatba
dosáhla těch úspěchů hned několik.
Zvítězila na krajské přehlídce v Lomnici
nad Popelkou a postoupila na národní
přehlídku do Volyně a následně pak
na FEMAD do Poděbrad. Kromě
toho vyhrála i přehlídku venkovských
divadelních souborů v Josefově Dole
a zúčastní se letos v říjnu národní
přehlídky ve Vysokém nad Jizerou.
Abychom těchto úspěchů mohli dosáhnout, musíme uvádět dobré tituly. A k
tomu potřebujeme herce. A proto se
obracíme na vás, milí přátelé. Přivítáme

mezi sebou každého z vás, kdo má rád
divadlo. Herecké zkušenosti nejsou
nutností, stačí nám jen nadšení a věk
nad 15 let.
Mladá haluz má sice sídlo v Desné,
ale nezávazné setkání, kde si o všem
můžeme popovídat se uskuteční v
Kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě
a to v pondělí 23. října v 18 hodin.
Zkoušky se pak budou konat v KD
Sklář v Desné.
Určitě přijďte, těšíme se na vás!
Za DS Vojan Desná – Mladá haluz
vedoucí souboru Vlaďka Koďousková
Kontakt:
e-mail: vladka.slavikova@centrum.cz
mob.: 724 531 439

Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z. s. a město Tanvald
Vás srdečně zve na seminář pro seniory
Zodpovědně ke své peněžence
Kdy: 11. října 2017 od 15:00 hodin

Místo konání: Středisko volného času Tanvald
Lektor: Mgr. Ing. Renata Horáková, Marcela Reichelová (SOS MaS, z. s.)
O čem si budeme povídat?
Jak mít pod kontrolou své finance? Kdy je vhodné a kdy nerozumné si půjčit? Neplatím zbytečně
moc? Podle čeho se v ohromné nabídce orientovat. Upozorníme na rizika spojená s uzavíráním
smluv o finančních službách a na některé nekalé praktiky a reklamní
triky, se kterými se můžete setkat.

Formy nátlaku a manipulace na seniorech (např. předváděcí akce, podomní prodej)

Vstup zdarma

V případě dotazů nebo potřeby poradenství nás neváhejte kontaktovat:
SOS Moravy a Slezska, z. s.
Přemyslovců 50, 709 00 Ostrava
Poradenská linka: 608 722 582 (od 9:00—16:00, cena hovoru ve výši běžného tarifu)
Email: poradna@sos-msk.cz
Bezplatná spotřebitelská poradna v Liberci
Otevřeno: každou třetí středu v měsíci: od 13:00 do 17:00 hodin (Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje).

Tato akce je spolufinancována ze státního rozpočtu České republiky, prostřednictvím dotačního programu
Ministerstva průmyslu a obchodu a Libereckého kraje.

Více informací naleznete na webových stránkách www.nezadluzimse.cz www.sos-msk.cz

Senior klub
Šumburk n.D.
Vás zve na
Sociálně aktivizační činnost pro
seniory a veřejnost
Hrátky s pamětí IX.
Místo konání:
Dům pro seniory 593
Šumburk n. Desnou Tanvald
Datum konání:
17. 10. 2017 v 15:00 hod.
Vezměte s sebou:
brýle, tužku, dobrou náladu
Na již deváté setkání s Vámi
se těší Zdeněk Choura
Pracovník v sociálních službách,
člen České alzheimerovské
společnosti

Senior klub II.
Tanvald - Výšina
Vás zve na povídání k tématu
Jizerské hory s Pepou Kunou
Joe nás provede Jizerskými
horami
Místo konání:
MDC Maják, U Školky 579,
Tanvald Výšina
Datum konání:
ve čtvrtek 5. 10. 2017
od 15:00 hod.
Srdečně zveme
Senior Klub II Tanvald Výšina

Zábavné a užitečné
vzdělávání na
Gymnáziu a Obchodní
akademii v Tanvaldě
Již třetím rokem organizujeme pro
žáky pátých a devátých tříd z okolních základních škol akci s názvem
„Zábavné a užitečné vzdělávání na
Gymnáziu v Tanvaldě“. V průběhu
školního roku se v rámci tohoto seriálu
konají v budově gymnázia aktivity
zaměřené na přírodovědné obory
(např. Jeden den s chemií“, „Jeden
den s Fyzikou“ a další), v druhém
pololetí školního roku se soustředíme
na přípravu žáků k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.
Informace o termínech a obsahu těchto
vzdělávacích aktivit zveřejňujeme
postupně na webových stránkách školy
www.gymtan.cz a rozesíláme je také
elektronicky na základní školy v okolí.
Letošní cyklus akcí zahajujeme
27. září sportovním a lezeckým
dopolednem v lanovém centru Proud
v Kořenově. V říjnu se pak mohou
zájemci těšit na zajímavý program
s biologickou tématikou, následovat
bude fyzikální odpoledne a další.
Máme radost z toho, že mezi novými
žáky primy a kvinty jsou také ti, se
kterými jsme se opakovaně potkávali
na vzdělávacích aktivitách pořádaných
v loňském roce a těšíme se na všechny
účastníky nového ročníku „Zábavného
a užitečného vzdělávání na Gymnáziu
v Tanvaldě“.
Iva Herrmannová, GY a OA Tanvald

V říjnu 2017
oslaví životní jubileum
Zdislav Duňka
Josef Kaštánek
Jitka Koldovská
Marie Krauseová
Josef Imramovský
Anna Novotná
Zbyněk Berka
Radomír Žák
Marcela Mitrášová
Jan Línek
Anna Janatová
Růžena Čandová
Josef Šela
Jiří Glaser
Vladimír Soukeník
Alena Šarköziová
František Štrojsa
Antonín Špital
Dáša Svárovská
Krista Čermáková
Anna Merendová
Jiří Trkal

ě
S r de č n
ej e m e
bl a h o p ř m
ů
oslavenc
Pokud si někdo nepřeje být uveden v TZ,
stačí zavolat na tel.: 483 369 671
(Pozor na termín uzávěrky TZ!)

2. Poradenský den

Problematika demence
Informační kampaň
zaměřená na pečující rodiny
Místo konání:
Mateřské a dětské centrum
Maják, Sídliště Výšina Tanvald
Datum konání:
pondělí 16. října 2017
od 12 do 14 hodin
Témata:
Krizové situace v rodinách
Péče a potřeby pečujících
Využívání sociálních služeb
Unie pečujících
Přednášející:
Zdeněk Choura
pracovník v sociálních službách,
lektor, odborný konzultant

Poděkování
Děkujeme šumburským hasičům za
důstojné rozloučení s našim Vencou,
zvláště pak Michalu Kottanovi za pronesenou řeč. Dále děkujeme rodině,
kamarádů a známým za projevenou
účast.
Rodina Skleničkova
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Kultura, informace

Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald
Zářijové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz
9. - 15. 10. – PODZIMNÍ BURZA OBLEČENÍ :
pondělí: příjem věcí v 8:00-17:30 hod.
úterý: příjem věcí v 8:00-17:30 hod.
středa: příjem věcí v 8:00-11:00 hod. a prodej v 13:00-17:30 hod.
čtvrtek: prodej v 8:00-11:00 hod. a v 13:00-17:30 hod.
pátek: prodej v 8:00 -11:00 hod. v 13:00-16:00 hod.
sobota: třídení věcí
neděle: výdej a vyúčtování v 9.00-11.00 hod.
Věci přijímáme čisté a nepoškozené !!!
Za každý kus se účtuje 1,50 Kč + 10% z prodeje.
Na bleší trh lze pronajmou stůl za 100 Kč.
Tabulky k rozepsání kusů si vyzvedávejte v Majáku. Stará čísla nelze použít, vyzvedněte si v Majáku čísla nová !!!
Drakiáda – rodinné podzimní odpoledne, termín bude upřesněn na webu
centra v závislosti na počasí
V rámci Kampaně mít domov a rodinu „samozřejmost nebo vzácnost“
probíhá 16. – 21. 10. v Libereckém kraji Týden náhradního rodičovství,
v Tanvaldě 16. 10. v 15:00 – 17:00 hod. „Maják – přístav rodiny“
– aktuální otázky k pěstounství, pro děti tematická mýdlová dílna

Středisko volného času Tanvald
Od 2.10. začínají pracovat zájmové kroužky. Na volná místa se informujte
v SVČ Tanvald, tel.č. 483 394 301, 778 158 035, 036, 037, 034, nebo na
https://ddmtanvald.iddm.cz/.
Pro školní rok 2017-18 nabízíme dětem, mládeži a dospělým činnost v těchto
kroužcích:
Florbal skupiny dle věku,Po16.00-18.00, tělocvična Masarykova ZŠ
600 Kč/šk.r.
Plavání skupiny dle věku, středa 14:00-15:00, 15:00-16:00,
bazén v Gymn. Tnv
1000 Kč/šk.r.
Volejbal středa, pátek 14:00-16:00 hala Výšina Tanvald
600 Kč/šk.r.
Sportovní přípravka pro děti od 4 let, úterý 15:00-16:00, hala a stadion Tnv
500 Kč/pol.
Lyže běh od 5 let, u Bobovky, pondělí, středa, pátek 15:00-16:00
500 Kč/šk.r.
Turistika Tanvald, Desná, víkendové výlety
300 Kč/pol.
Taneční středa od 16:15, pátek od 15:00 skupiny dle věku, 1. rozdělovací
schůzka přihlášených dětí do skupin ve středu 4.10. v 15:30 v SVČ
500 Kč/pol.
Šachy čtvrtek 14.30-16.00, SVČ Tanvald
500 Kč/šk.r.
Výtvarně-keramický pro předškoláky, středa 16:30-17:30, SVČ Tanvald
500 Kč/pol.
Výtvarný po 15:00-16:30, SVČ Tanvald
700 Kč/šk.r.
Výtvarný speciál výtv.a řemesl. techniky, od 10 let,čtvrtek 15:30-17:00, SVČ
700 Kč/pol.
Tiffany a mozaika od 10 let, úterý 16:00-17:30, SVČ Tanvald
800 Kč/pol.
Šití pro radost ruční i strojové šití, úterý 15:30-17:00, SVČ
700 Kč/pol.
Keramický pro mladší děti, po,út 13:45-15:00, čt 14:15-15:30, SVČ Tanvald
700 Kč/pol.
Keramický pro starší děti, po 15:15-16:30, SVČ Tanvald
800 Kč/pol.
Keramický ZŠ Desná, pro st.děti
700 Kč/pol.
Keramická přípravka ZŠ Desná pro ml.děti
500 Kč/pol.
Divadelní čtvrtek 15:30 -17:00, SVČ Tanvald
500 Kč/pol.
Vaření středa 15:30 – 17:00, SVČ Tanvald
500 Kč/pol.
Kytara k táboráku pro zač. i pokroč., po, út nebo st dle dohody, SVČ
500 Kč/pol.
Drumbeny skupinové ruční bubnování, čt 14:00-15:00, SVČ
400 Kč/šk.r.
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Rybářský pro děti od 3.třídy, středa 15:00-16:00, SVČ Tanvald
400 Kč/šk.r.
Logopedie pondělí, úterý, SVČ Tanvald
600 Kč/pol.
Logopedie ZŠ Plavy
600 Kč/pol.
Relaxační cvičení pro dospělé a seniory Po 17:00-18:00, SVČ Tanvald
600 Kč/šk.r.
Klub šikulů pro děti od 6 do 10 let, úterý 14:00-15:00,SVČ Tanvald
500 Kč/pol.
Klub volného času pro děti školního věku (stolní a deskové hry, soutěže,
tvoření), denně 12.00-17.00,SVČ Tanvald, jednorázový poplatek 20 Kč nebo
500 Kč/pol.
DofE – mezinárodní cena vévody z Edinburghu, od 14 let, čt 17:00-18:00 SVČ
zdarma
Nabídka mateřským a základním školám
Mateřským a základním školám nabízíme dopolední výtvarné dílny, na které se
mohou přihlašovat
u p. Humlové (778 158 036).
Keramika pro dospělé se bude po celý školní rok konat vždy 1. a 2. čtvrtek v
měsíci od 16:30.
5.10. - modelování z keramické hlíny, 12.10. - glazování vypálených výrobků.
V úterý 10. 10. uspořádáme pro tanvaldské MŠ a žáky z 1. tříd akci
„Cesta za pokladem“.
Podrobné informace obdrží mateřské a základní školy.
Ve dnech 26. a 27. 10. mají děti Podzimní prázdniny.
Pro děti navštěvující ZŠ jsme připravili tento program:
Ve čtvrtek 26. 10. výlet do IQ parku v libereckém Babylonu. Sraz v 8.15 na
hlavním vlakovém nádraží v Tanvaldě, návrat ve 14:55 tamtéž. Cena: 160 Kč.
V pátek 27. 10. výlet do botanické zahrady v Liberci. Sraz v 8:15 na hl. vlak.
nádraží v Tnv, návrat ve 13:55 tamtéž. Cena: 160 Kč.
Lze se přihlásit na jednotlivé výlety. Po dohodě je možno přistoupit na trase.
Děti s sebou musí mít kartiču ZP, svačinu a pití, pláštěnku nebo deštník a kapesné dle uvážení.
Děti starší 10 let s sebou mít průkazku s fotografií (kvůli přepravě vlakem).

Městská knihovna Tanvald
„Můj svět“ – výstava kreslených prací slečny Antonie Šťastné, čerstvé absolventky výtvarného oboru ZUŠ Tanvald.
Ve výstavním sálku 18. 9. – 18. 10. 2017
První týden v říjnu 02.10. - 06.10. proběhne v naší knihovně 21. ročník
celostátní akce „Týden knihoven“ vyhlášený SKIP ČR.
Program:
- amnestie dlužníků
- „Jdu tam, kam mě nohy zavedou“ - výstavka titulů našich cestovatlů
z knižního fondu ve vstupní části knihovny
- prodej vyřazených knih a časopisů
- vystavení průkazu pro nové členy zdarma
- povídání a soutěže pro žáky základních škol na téma „Máme rádi zvířata“
„Můj zvířecí hrdina“ – výtvarná soutěž pro děti a mládež do 19 let. Nakresli
nebo ztvárni libovolnou výtvarnou technikou zvířátko z knihy, kterou jsi četl/a
. Maximální rozměr A4 , na titulní stranu uveď ještě název knihy a autora. Na
rubovou stranu uveď své jméno, věk, školu a tel. kontakt. Práce můžete odevzdávat do 31.1.2018. V únoru proběhne výběr a v březnu budou vítězi odměněni knižními dary. Soutěž je součástí projektu KDK SKIP ČR Kde končí svět?
Rok 2017/2018„KDK SKIP – Já jsem tvůj člověk“ . Podmínky a bližší informace
najdete na našich internetových stránkách a v knihovně.

Městská kulturní kancelář Tanvald
7. 10.  SO  13,30 hod  49. ročník HAF 2017 ( Humor v amatérském filmu )
Mezinárodní soutěžní přehlídka amatérských filmařů.
Dne 6. 10. v 8,30 h. proběhne promítání pro žáky a studenty tanvaldských škol.
Soutěžní kategorie přehlídky jsou:
A/ filmy humorné a satirické do 15 minut
B/ filmy s neomezenou tematikou do 1 minuty (Minuta film)
C/ parodie na reklamu do 3 minut
Vstupné zdarma.
20. 10.  PÁ  9,30 hod  Nosáčkova dobrodružství
Divadelní představení pro děti. Hraje Hravé divadlo. Vstupné: 30 Kč
Připravujeme na listopad:
16. 11.  ČT  19 hod  Travesti show skupiny Techtle Mechtle a Screamers
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Kultura, informace

Středisko volného času v Tanvaldě
Vás zve do nově otevřeného
Klubu volného času a Informačního
centra pro mládež!

říjen 2017

AKCE NA  ŘÍJEN V KLUBU VOLNÉHO ČASU:
5. 10. SCHŮZKA DofE - pro mladé od 14 let. Můžeš si přijít poslechnout, jaké
výhody má plnění odznaku DofE, co je k tomu potřeba i co ti to může přinést.
Start v 17:00
10. 10. TURNAJ V ŠIPKÁCH
Přijď vyzkoušet, koho zvládneš porazit!
19. 10. VÝROBA PLACEK A BUTTONŮ
Vyrobíme si odznáčky s vlastním, nebo předtištěným návrhem.
Platit se bude za každý kus zvlášť. Zvýhodněná cena 15,- ks
25. 10. VÝROBA RAKETY
Vyrobíme si raketu, kterou skutečně pošleme do vzduchu!
Sice ne až do vesmíru…..Starujeme v 15:00
31. 10. HALLOWEENSKÝ KARNEVAL
V maskách, které budete moci vyrábět i celý říjen v Klubu si uspořádáme
malou hororovou disko :-)
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 ŘÍJEN PRO DOSPĚLÉ:
5. 10. SCHŮZKA DofE - pro mladé od 14 let. Můžeš si přijít poslechnout, jaké
výhody má plnění odznaku DofE, co je k tomu potřeba i co ti to může přinést.
Start v 17:00

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

13. 10. MÝDLOVÁNÍ
Přijďte si vyrobit mýdlo podle vlastní fantazie. Vyberete si tvar, barvu i vůni.
Start v 9:30 cena za kus 35,18. 10. AZ KVÍZ
První AZ-KVÍZ v novém školním roce! Kdo doposud váhal, ať přijde vyzkoušet
ve středu 18. 10. Start 10:00, vstup 20,Úterní dopoledne budou nově rezervovaná pro maminky s dětmi od 0-3 let.
OD 8:00 DO 12:00 JE MOŽNO VYUŽÍT POSILOVACÍ STROJE ZA SYMBOLICKÝ POPLATEK 5 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

TABYS s.r.o.
Tanvaldská bytová společnost,
Protifašistických bojovníků 183, 468 41 Tanvald
Telefonní kontakt: 483 394 391, e-mail: info@tabys.cz
  ·  společnost byla založena v roce 1995
     – více než dvacetiletá tradice zavazuje
  ·  základní jmění společnosti cca 50 mil Kč
     v tom 250 bytů určených k pronájmu
  ·  vlastněna 100 % městem Tanvald  -   město poskytuje záruky
  ·  provádí správu bytů ve vlastnictví jiných vlastníků
  ·  provádí správu lesů (150 hektarů) ve vlastnictví města Tanvald

FILMOVÉ TIPY
Sněhulák

Harry Hole je enfant terrible týmu, vyšetřujícího zločiny v norské metropoli. Na jedné straně je to výjimečně
dobrý detektiv, jehož netradiční metody skoro vždy vedou k úspěchu, na straně druhé se však jedná o nezodpovědného alkoholika s tolika prohřešky, že je už dál nechtějí přehlížet nejen jeho
nadřízení, ale ani jeho přítelkyně Rachel, s níž se právě rozešel. Jediné, co stojí mezi
ním a pitím, je případ, který by ho přivedl na jiné myšlenky. Ke smůle jedné ženy, která
zmizela uprostřed noci ze svého domu a o pár dní později byla nalezena brutálně
zavražděná, se Harry právě dočkal. Postavený sněhulák, který na místě činu zůstal
jako jediné vodítko, naznačuje, že tenhle pachatel si chce hrát a že si dost možná už
párkrát takhle hrál i v minulosti.

Bajkeři

Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty
s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž se předstírá něco, co není a největší životní problém pak vybitý mobil nebo nefunkční
wifi. Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet. S překvapením zjišt’ují, že tam venku
je skutečný svět, v němž život znamená víc než status na facebooku, opravdové
dívky vypadají poněkud lépe, než kreslené akční hrdinky počítačových her a k lásce
patří také sex. Srážka se životem sice nese jistá úskalí, ale s humorem, se dá zvládnout nejen výšlap do strmého kopce, stavba stanu, chybějící elektrická zásuvka, ale
také sok v lásce.

Esa z pralesa

Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř
jeho hrudi bije statečné srdce tygra. Však byl také vychován hrdou tygřicí. Maurice se touží stát nejlepším
kung-fu mistrem na světě. To nebude vůbec snadné,
protože vyniká spíše neohrabaností a nemotorností. Se svými zvířecími přáteli tvoří bandu známou jako Esa z pralesa, která se snaží udržovat v džungli pořádek a
spravedlnost. Na prales si brousí zuby d’ábelsky proradná koala Igor, který nadevše
miluje chaos. Se svou armádou hloupých paviánů chce jednou provždy zničit celou
džungli. Esa z pralesa se neohroženě vydávají do boje...
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Sport, inzerce

Memorial Karla Kaspera

MUCHOVMAN pro děti
= MINIMUCHOVMAN
Kombinace lezení, jízdy na kole
a běhu – to vše jsou disciplíny extrémního závodu Muchovman, který se každoročně koná v květnu v okolí Muchova.
Dětskou podobu tohoto populárního
závodu MINIMUCHOVMAN zorganizovali nadšenci z řad trenérů a ochotných
rodičů z TJ Tanvald z. s. ve středu
6. 9. v prostorách autocampu
v Tanvaldě. Závodu se účastnilo na
40 dětí, jež musely nejprve vylézt na
umělou stěnu, poté skočily na kolo
a co nejrychleji projely cyklistickou
sekci. Závěr patřil běhu po tratích bývalého motokrosu. I přesto, že počasí
bylo tak trochu aprílové, slunko střídaly

dešťové přepršky, tak ve tvářích dětí
bylo vidět nadšení a radost z toho,
že si mohly vyzkoušet „3 v jednom“
(lezení, kolo, běh). Závěrem veliké
díky všem organizátorům a pořadatelům z TJ Tanvald z. s.. Firma TITAN
– MULTIPLAST tradičně věnovala
dětem překrásné plastové medaile,
Pekařství pana Maška opět napeklo
výborné koblihy, Město Tanvald věnovalo reklamní předměty...všem velmi
děkujeme. Třeba se nám podařilo děti
nadchnout a už teď přemýšli o tom, že
jednou, až budou starší, tak se přihlásí
do opravdového extrémního závodu
MUCHOVMAN.

Jana Tůmová

V sobotu 26. srpna se v Tanvaldě
uskutečnil 2. ročník unikátního
závodu ve sprintu na kolečkových
lyžích. Závod se konal na počest
dlouholetého trenéra tanvaldského
běžeckého lyžování Karla Kaspera,
který zemřel v prosinci 2014.
Ve 14 hodin začala kvalifikace.
Startovalo se u ordinace MUDr.
Poláčka nad nemocnicí, cíl byl u horní
stanice sjezdovky „Pionýrská“.
V kategorii žen, juniorek a starších
dorostenek (2001 – starší) dominovala
Anička Sixtová, bývalá svěřenkyně
právě Karla Kaspera, která vyhrála
kvalifikaci ( probíhala intervalově po
15 sekundách) a zvítězila i ve finálové
jízdě.
V kategorii mužů, juniorů a starších
dorostenců (2001 – starší) po kvalifikaci, jež se jela také intervalově, následovaly tři rozřazovací jízdy. Každý ze
závodníků tak absolvoval kilometrovou
trať čtyřikrát. Po závěrečné finálové
jízdě jsme znali jména tří nejlepších
v každé kategorii.
Ženy, juniorky, starší dorostenky:
1. Anna Sixtová (Ski klub Jablonec);
2. Tereza Hujerová
(Ski klub Jablonec);
3. Michaela Kapčiarová
(KL SG Jablonec nad Nisou).
Muži, junioři, starší dorostenci:
1. Mike Ophoff

2. Vladimír Šlofar
3. Jaroslav Korbelář
(všichni Olfin Car Ski Team Trutnov).
V mezičasech probíhal skatový
závod na kolečkových lyžích pro kategorie mladších dorostenců, dorostenkyň a starších žáků, žákyň (2002
– 2005). Tady si nejlépe vedla Kálalová
Eliška z Olfinu a Ondra Sixta z KL SG
Jablonec nad Nisou.
Letošní premiérou byl vložený závod
pro závodníky 2006 a mladší na in-linech. Náročnou trať vyjela nejrychleji
Veronika Kmoníčková z Harrachova.
I přesto, že počasí nám úplně nepřálo
a sluníčko vykouklo až při samotném
vyhlašování, tak si všichni závodníci
i trenéři závod i celkovou atmosféru
velmi pochvalovali. Pořadatelé z TJ
Tanvald z. s. a trenér Jablonce Oldřich
Douda se organizace zhostili na výbornou. „Tímto děkujeme všem, kteří se
podíleli na organizaci závodu, všem
řidičům, kteří trpělivě respektovali
uzavírku silnice Pod Špičákem, všem
sponzorům jmenovitě firma VESPO,
fa TITAN-MULTIPLAST, fa ALBISKI,
Město TANVALD, 21 COINS, RED
BULL, fa KITL a další, jež věnovali
ceny či materiálně zabezpečili zdárný
průběh závodu," uvedli po závodě jeho
pořadatelé.
Výsledkovou listinu najdete na
http://sport-casomira.cz/

Foto archiv TJ Tanvald z.s.

Foto archiv TJ Tanvald z.s.
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Inzerce

INZERCE

Zimní servisní prohlídka za 249 Kč
včetně zátěžového testu autobaterie
Připravili jsme pro vás zimní servisní prohlídku vašeho
vozu. Provedeme test autobaterie, diagnostiku,
zkontrolujeme podvozek a mnoho dalšího. Samozřejmostí
je výhodná nabídka zimních kompletních kol a možnost
přezutí nebo uskladnění kol za skvělé ceny.
Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních
stěračů vám jako bonus přibalíme 1 l zimního
koncentrátu do ostřikovačů. Sháníte-li zimní
příslušenství nebo novou autobaterii, bude se vám hodit
až 15% sleva.

TĚŠÍTE
SE NA
ZIMU?

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
Autosalon ASTRA a. s.
Jarní 28
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 602 131 226
www.astra-auto.cz

Untitled-575 1
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Snadná půjčka

HOTEL BON

Volejte 606 528 199

přijme do nově zrekonsturované
provozovny v Tanvaldě

www.financenter.cz
Pražská 147/30, Liberec

OBSLUHU RESTAURACE

Náměstí T. G. Masaryka 600, Smržovka, PSČ 468 51
IČ 059 84 017

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

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.

KOMPLEXNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
•
•
•

domy v majetku měst a obcí
domy Společenství vlastníků jednotek
domy soukromých osob
Více než 20 let zkušeností.
Nechte své starosti na nás!

Hlavní kancelář:
Pobočka Tanvald:
E- mail:
Tel. kontakt:
Web:

Náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka
Krkonošská čp. 370, 468 41 Tanvald
info@protebyt.cz
604 170 300, 604 109 184
www.protebyt.cz

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
Tanvaldský zpravodaj
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INZERCE

UKAŽTE MĚSTU
ZÁDA NEBO STYL.
JAK TO?

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA RAPID SPACEBACK: 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

Nová ŠKODA BEZ STAROSTÍ. Operativní leasing nové generace
nyní pro všechny modely a konfigurace.
Vychutnat si pocit nezávislosti je stejně snadné jako získat nový vůz se službou ŠKODA BEZ STAROSTÍ. Nyní si
můžete výhodně pronajmout kterýkoliv model ŠKODA, třeba stylový RAPID SPACEBACK.
Díky jednoduché měsíční platbě, která zahrnuje pojištění i servis, si prostě zvolíte barvu, výbavu a délku
pronájmu – a pak už jen jezdíte svým novým vozem ŠKODA. Jednoduše, bez starostí… Takto!
www.skodabezstarosti.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
Autosalon ASTRA a. s.
Jarní 28
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 602 131 226
www.astra-auto.cz

Vzorový příklad operativního leasingu na vůz RAPID SPACEBACK Ambition 1,0 TSI 70 kW v ceně 362 390 Kč s paketem PLUS. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 20 000 km ročně. Uvedená pravidelná
měsíční splátka 4 999 Kč včetně DPH obsahuje službu ŠKODA Předplacený servis STANDARD na 5 let, nebo 100 000 km a povinné ručení i havarijní pojištění. Tato indikativní nabídka není nabídkou
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.
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