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V pondělí 9. července a 
13. srpna 2018 proběhnou 
pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.

XIII. ročník Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana
 Druhý červnový víkend proběhl 
třináctý ročník Spanilé jízdy cyklo-
stezkou Járy Cimrmana. Ukázalo se, 
že třináctka je šťastné číslo, neboť 
vše proběhlo bez problémů a nikdo 
se na kole ani jinde nezranil. Spanilé 
jízdě předcházela v sobotu slavnost 
v Příchovicích u Majáku Járy 
Cimrmana. Večer pak bylo sehráno 
Divadlem Járy Cimrmana představení 
„Lijavec“.
 V neděli Středisko volného času 
Tanvald připravilo soutěžní dětský 
park pod kostelem Sv. Františka 
z Assisi. Děti si tak mohly vyzkoušet 
hod kroužky, běh s kufrem nebo třeba 
chůzi na dřevěných kostkách. Dalším 
lákadlem byly kreativní dílničky, kde 
si děti mohly vyrobit nebo nakreslit 
nejrůznější dárečky. Těsně před 
polednem se dětem představil klaun 
BILBO s představením Maringotka. 
I letos si mohli všichni návštěvníci 
zakoupit balónky s logem Cyklostezky 
Járy Cimrmana v charitativní akci 
"Balónky s přáním do nebe". Tato akce 
pomohla Marušce z Tanvaldu k zakou-
pení speciálního odrážedla. Čekání na 
cyklisty nám zpříjemňovala hudba O. 
V. J. Dixie. Těsně po půl jedné dorazila 
Spanilá jízda ke kostelu Sv. Františka 
z Assisi, kde byla slavnostně přivítána 
četnými diváky. Program pokračoval 
vystoupením dětských sborů ZUŠ 
Tanvald pod vedením Dáši Vajdíkové 
a to Hlásky, Melodia a Harmonia.
 Třináctý ročník je úspěšně za námi 
a my se již můžeme těšit na další 
čtrnáctou Spanilou jízdu. Tak za rok na 
shledanou! -red-

Koncerty ZUŠ 11

Blíží se
Tanvaldské 

slavnosti
 8. září se uskuteční již 25. ročník 
Tanvaldských slavností, který bude 
zasvěcen stříbrnému partnerství 
s městečkem Wittichenau (více na 
str. 17) Hlavní centrum dění bude 
letos v městské hale, kde se budou 
odehrávat veškeré kulturní programy. 
Nebude chybět ani ohňostroj. V pátek 
7. září se můžete těšit na koncert 
s klavírem v Kině Jas Járy Cimrmana. 
Bližší informace se dozvíte v zářijovém 
čísle zpravodaje. -red-

Foto Antonín Bělonožník

Dne 14. 5. 2018 
byl jmenován nový 
provozní ředitel 

Nemocnice Tanvald, s.r.o.  
MUDr. František Očenáš.

  14.  8.  zájezd  do  partnerského 
města  Lubomierz,  na  zpáteční 
cestě  zastávka  v  Sklarske 
Porebe, odjezd z Tanvaldu v 8:00 
hodin  z  centrálního  parkoviště. 
Přihlašovat  se  můžete  na 
setkáních v Senior klubech nebo 
v  infocentru  v  Tanvaldě.  Cena 
zájezdu je 120 Kč.

-red-

Zájezd do Polska

Foto Antonín Bělonožník

Foto Antonín Bělonožník
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Blíží se konec volebního období. 
Jaké je vaše ohlédnutí? 
Co se týká práce v zastupitelstvu, 
musím s radostí a uznáním ve vztahu 
nejen k mým kolegům místostarostům, 
ale i ke všem zastupitelům konstatovat, 
že jednání ZM bylo v naprosté většině 
případů věcné, konstruktivní a promyš-
lené. O jisté odlehčení v rámci jednání 
se nám průběžně starají naši „věrní“ 
návštěvníci. Protože jsme zavedli 
on-line přenosy ze zasedání ZM, je 
možné sledovat práci zastupitelů i 
z domova.
Co se týká investic, tak se vůbec 
nemáme za co stydět. Téměř s určitostí 
mohu tvrdit, že množství investic bylo 
v tomto volebním období rekordní. 
Pokud bych měl tuto činnost speci-
fikovat, tak jsme díky promyšleným 
investicím ve spojení s dotacemi kom-
plexně zrekonstruovali bývalý DDM, 
dnes Středisko volného času, zateplili 
a významně zrekonstruovali budovu 
školní jídelny, zateplili a zmodernizovali 
sportovní halu, dokončili výměnu oken 
ZŠ. Společně s partnery jsme zre-
konstruovali a z hlediska využití zcela 
změnili budovu Četnického domu. 
Obě sídliště prošla omlazující kůrou. 
Vybudovala se nová parkoviště, nový 
povrch dostala většina silnic, u řady 
domů byly vybudovány nové chodníky, 
nikdo si ani nevzpomene na ošklivé 
„pergoly“ na sídlišti. Velkým počinem je 
výměna obrovského počtu svítidel za 
úsporná LED svítidla v rámci dotačního 
titulu EFEKT. Obrovský úspěch slaví 
nové multifunkční hřiště s moderními 
prvky, včetně in line dráhy. Velice oblí-
bená je městem vybudovaná stezka 
podél kamenice. Jsem přesvědčen, 
že nově koncipované parky budou po 
dokončení lahodit oku všem kolem-
jdoucích. Na půl století jsme vyřešili 
potřebu špičkového klavíru nejen pro 
koncerty THJ. Vybudovaná síť hlásičů 
varovného informačního systému bude 

v případě krizových situací neje-
fektivnějším nástrojem varování 
obyvatelstva. Samostatnou kapitolou 
je odstranění pověstného domu na 
bývalém autobusovém nádraží, který 
Tanvald proslavil podobně jako Eifelova 
věž Paříž. A mohl bych pokračovat 
dále. Když se na to všechno dívám 
zpětně, tak nechápu, jak jsme takovéto 
množství práce včetně dokumentací 
mohli za jedno volební období stihnout. 
 
 Jaké projekty jsou v Tanvaldě 
nejzásadnější a jak to momentálně 
vypadá s jejich realizací?  
V tuto chvíli jsou nejsledovanější 
stavbou parky v centru Tanvaldu. 
Jsem přesvědčený, že se budou líbit. 
Jen když se rozhlédnete v prostoru 
parku u kruhového objezdu, tak 
zjistíte, že zároveň byla opravena a 
zrekonstruována trafostanice, přibylo 
zábradlí, promyšleným prořezem se 
stal park „vzdušným“. A v souvislosti 
s proslulou demolicí v jiné části se tato 
lokalita stává po mnoha desítkách let 
důstojným vjezdem do našeho města. 
To samé můžeme říci o parku naproti 
infocentru. Zde jsme nahradili bazének 
dlážděním z různých druhů kamene, 
zrekonstruoval se architektonický 
prvek, byla provedena nová výsadba. 
U T.G.M. jsme zrekonstruovali schody, 
urovnali povrch, vysázela se dle 
projektu nová zeleň. Další významná 
investice je vybudování zázemí pro 
městský multifunkční stadion na 
Výšině. Zde se ve 2. NP budovy jídelny 
po nevyužívaných třídách vytváří šatny 
a sociální zařízení pro provoz stadionu, 
místnost pro správce a klubovna. 
Nákladem okolo 3 mil. Kč dojde ke 
kompletní rekonstrukci klimatizace ve 
školní jídelně. Pokud to bude z důvodu 
klimatických podmínek ještě možné, 
vybudujeme na Šumburku kanalizaci 
s vodovodním řadem. V prostoru šum-
burského sídliště vzniklo nové dětské 

hřiště, bylo zrekonstruované stanoviště 
pro komunální i separovaný odpad. 
V Mánesově ulici vyrůstá nové parko-
viště. Ještě v letošním roce by měla být 
provedena demolice části nákupního 
střediska na Výšině. Vlastní realizace 
revitalizace celého území proběhne až 
na jaře. Velkou investicí bude i výměna 
oken na radnici a v budově gymnázia.

 Hospodaří město se ziskem, nebo 
naopak?
Jak jsem několikrát zdůrazňoval na 
zastupitelstvu i jinde, hlavním pilířem 
úspěšného rozvoje města je jeho 
výborné hospodaření. Každý rok máme 
dostatek volných finančních prostředků 
na to, abychom opravovali, rekonstru-
ovali, obměňovali, budovali... Abych 
byl konkrétní, účetní výsledek hospo-
daření po zdanění v roce 2017 říká, 
že jsme hospodařili se ziskem téměř 
23 milionů Kč. Město Tanvald nemělo 
k 1. 1. 2018 žádné dluhy. Naopak volné 
finanční prostředky se k 1. lednu 2018 
vyšplhaly do výše rekordních cca 70 
miliónů korun. A to jsme v roce 2017 
proinvestovali okolo 50 mil. korun.
 
 Vyplatí se tedy spíše investovat?
Už Tomáš Baťa říkal, že volné peníze 
by se měly v prvé řadě promyšleně 
investovat. A každý současný ekonom 
vám to potvrdí. Paradoxně máme díky 
výbornému hospodaření tolik volných 
finančních prostředků, že je nestíháme 
rozumně utrácet. Záměrně říkám 
rozumně. Předpokládám, že novému 
zastupitelstvu a vedení města, které 
vzejde z podzimních komunálních 
voleb „předáme“ volné finanční pro-
středky ve výši minimálně 30 mil. Kč.

  Ne  každá  investice  se  hmatatelně 
vrátí,  ale  je  nezbytná.  Týká  se  to 
i některých investic v našem městě?
Určitě. Vždyť investice do parků, 
vzhledu města, kultury, volnočasových 

aktivit apod. se v žádném případě 
nedokážou ekonomicky zdůvodnit. Ale 
město by prioritně mělo vytvářet pro 
občany podmínky, aby se jim v našem 
městě  dobře žilo. A to se nám podle 
ohlasů jednoznačně daří.

 Chystá se město nějak oživit turis-
tický ruch?
Město Tanvald je zakládajícím členem 
Sdružení cestovního ruchu Jizerky, 
jsme součástí krajského sdružení pro 
rozvoj turismu. Od nástupu do funkce 
„makáme“ na tom, aby návštěvníci 
Tanvaldu naše město obdivovali 
a turisté se k nám vraceli. Vzhled 
města, kulturní aktivity, volnočasové 
příležitosti, to jsou naše příspěvky pro 
rozvoj turistického ruchu. Dominujícím 
prvkem z těch volnočasových je zde 
Špičák a aktivity s ním spojené. Jak 
zimní, tak letní. Na dubnovém zase-
dání zastupitelstva jsme iniciovali 
změnu územního plánu tak, aby bylo 
možné postavit lanovou dráhu na 
vrchol Špičáku i z prostoru našeho 
autokempu. 

 A jak se daří získávat dotace?
Dotace se snažíme využívat v maxi-
mální míře. Na projekty v  roce 2017 
jsme získali dotace v souhrnné výši 
téměř 11 mil. Kč.

 Odráží se celorepubliková ekono-
mická situace ve vašem rozpočtu?
Samozřejmě se navyšují daňové 
výnosy. Nesmíme však zapomenout, 
že se zároveň i zvyšují ceny materiálů, 
práce ... Ale jak už jsem říkal, hospo-
daření města je dlouhodobě vynikající 
a neustále máme dostatek volných 
finančních prostředků na další rozvoj 
našeho města podle potřeb našich 
občanů.

Děkuji Vám za rozhovor 
Vlaďka Koďousková

Na uplynulé volební období jsme se zeptali starosty Vladimíra Vyhnálka

Vyznamenaný mladý hasič je vizitkou šumburského sboru 
 Mirka Duška znám už řadu let, 
respektive v říjnu to bude 7 roků, co 
jsem mu předával tehdejším starostou 
Petrem Polákem podepsaný jmeno-
vací dekret ke vstupu do Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Tanvald 
– Šumburk v době, kdy dovršil 18 let. 
Do té doby byl členem dorostu SDH. 
A že to nebyla vůbec špatná volba, to 
už dnes samozřejmě víme. Mirek je 
šikovný kluk, který se u hasičů hned 
uchytil.
 Šikovných kluků a děvčat máme 
samozřejmě u hasičů víc, takže proč 
zrovna Mirek? Inu, donesla se k nám 
informace, nikoliv od Mirka, ten zůstal 
skromný a nevychloubá se, že Miroslav 
Dušek obdržel medaili za záchranu 
lidského života. Jak k tomu došlo? 
 V březnu tohoto roku jel Mirek 
autem z práce a cestou se stavil pro 
naftu v Jablonci na Šumavě. V tu chvíli 
nedaleko zkolaboval starší pán. Mirek 
nelenil a se zdravotnickou brašnou, 
kterou s sebou stále vozí, vyrazil na 
pomoc. Zkontroloval pánovi dýchání a 
tržnou ránu na hlavě a ve spolupráci 
s dalším ochotným mužem, z něhož 

se shodou okolností vyklubal profesi-
onální hasič, podložili muže izotermic-
kou fólií (nesmíme zapomenout, že to 
bylo v březnu, kdy je země studená). 
V tu chvíli zraněný muž začal ztrácet 
vědomí. Záchranáři zahájili umělé 
dýchání a masáž srdce. Po 5 minu-
tách muž začal opět dýchat a v tomto 
stavu jej převzala záchranná služba. 
Bez zásahu obou hasičů by starší pán 
pravděpodobně nepřežil. Mirek tomu 
říká laická pomoc, já to vidím spíš na 
profesionální zásah, který by zvládl 
jen málokdo z nás. Koneckonců, Mirek 
Dušek je členem humanitární jednotky 
Českého červeného kříže v Jablonci, 
takže má dobrý základ.
 Je prima vědět, že se k dobrovolným 
hasičům stále hlásí mládí, v tom je 
záruka, že tyto sbory jen tak nevyhy-
nou. A taky je prima moci napsat aspoň 
občas něco pozitivního.
Mirku, díky, děláš čest nejen SDH  
Tanvald – Šumburk, ale celému našemu 
městu.  Jsme na tebe hrdí. Ať se ti daří. 
U hasičů, v práci i v životě obecně.
 A poznámka na závěr. V květnovém 
čísle TZ jsem v krimi okénku psal o 

tom, jak v noci z 5. na 6. dubna ukradli 
z osobního vozu zdravotnickou brašnu. 
To auto i ta brašna patřily právě Mirkovi. 
Nedělám si iluze o tom, že by se ve 
zloději hnulo svědomí, ale kdyby přece, 
a brašna pořád ještě byla na světě, 
mohl by ji vrátit. Třebas i anonymně. 
Jeden nikdy neví, kdy se sám ocitne na 
chodníku a pak mu velice vhod přijde 

přítomnost člověka, který umí a chce 
pomoci. A má k tomu výbavu, pokud 
mu ji zrovna nějaký syčák neukradne. 
Aspoň kdyby to se mnou seklo, Mirkova 
tvář by mě určitě uklidnila, protože bych 
věděl, že jsem v dobrých rukou. Nikoliv 
krále, ale přece jen Miroslava.

Václav Hošek
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 Ve středu 13. června se uskutečnilo 
setkání studentů Gymnázia Tanvald 
se zajímavými osobnostmi z našeho 

regionu. Při besedování s Klárou 
Pospíšilovou a Miloslavem Lubasem 
se studenti opravdu nenudili.

Nemocnice Tanvald
oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené bude v termínu

od 9. 7. – 27. 7. 2018  a 20. 8. – 31. 8. 2018 uzavřena 
Chirurgická ambulance.

Ve dnech 16. 7. – 26. 7. 2018 
bude z technických důvodů uzavřena rehabilitace.

 Ve středu 30. května odpoledne pro-
běhlo v zasedací místnosti tanvaldské 
radnice slavnostní předávání maturit-
ního vysvědčení absolventům zdejšího 
gymnázia.

 To pro studenty a jejich nejbližší 
již tradičně připravilo vedení města 
ve spolupráci s komisí pro občanské 
záležitosti a  ředitelstvím Gymnázia 
Tanvald.

 Všechny absolventy i jejich nejbližší 
na radnici přivítal starosta města 
Vladimír Vyhnálek. Ten všem pobla-
hopřál k úspěšnému složení zkoušky 
z dospělosti a popřál jim hodně úspě-

chů v dalším životě, především pak 
při nastávajícím přijímacím řízení na 
vysoké školy. -red-

Tanvaldští gymnazisté převzali svá maturitní vysvědčení

Tradiční ocenění
nejlepších studentů

Gymnázia a OA Tanvald
 V pondělí dopoledne proběhlo na 
radnici tradiční ocenění nejlepších 
studentů Gymnázia a Obchodní aka-
demie Tanvald letošního školního roku. 
Z rukou starosty Vladimíra Vyhnálka 
a ředitele školy Františka Bruse si 
studenti odnesli drobná ocenění za 

úspěchy ve studiu a reprezentaci školy 
a města.
 Nižší gymnázium: Tereza Hausová, 
Josef Trdla a Vojtěch Romaniuk;
Vyšší gymnázium: Vítek Hanzlík, Iveta 
Ducháčková a Martin Dašek.

Beseda s osobnostmi

Foto Antonín Bělonožník

Foto Antonín Bělonožník Foto Antonín Bělonožník
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Krimi okénko 
Městská policie: 725 095 123, 483 394 575

Policie ČR: 158

Vandal se vyřádil s bavorákem
Chápu, že se najdou lidé, kterým jsou 
luxusní auta trnem v oku, leč čeho je 
moc, toho je příliš. Nějaký závistivec 
se v Horské ulici popral s „bavorákem“ 
tak, že po něm zůstala propíchnutá 
guma a poškrábaná karosérie se ško-
dou přes 15 tisíc korun. Jestli se pa-
chatel najde, přijde ho to tedy draho. 
Anebo že by šlo o vyřizování účtů? 
Těžko říci. Stalo se 20. května mezi 3. 
hodinou ranní a 14. hodinou odpolední 
před domem číslo 70.

Zloděj odešel bez kořisti
Další vandalský kousek byl zazname-
nán 3.června mezi 21.20. – 21.30. ho-
dinou v Údolí Kamenice v autoservisu. 
Zatím neznámý pachatel prohodil dla-
žební kostku skrz výlohu. Kromě toho 
přestřihl i zámek a částečně zdemo-
loval vozidlo, které mu neříkalo pane. 
S největší pravděpodobností se jedna-
lo o zloděje, jenž byl vyrušen a z místa 
činu uprchl bez kořisti. Škoda však po 
něm zůstala značná, více než 30 tisíc 
korun.

Kdo by mohl poskytnout jakýkoliv po-
znatek k těmto případům, nechť se se 
svým svědectvím přihlásí na policii. 
Oběma pachatelům hrozí trest odnětí 
svobody v délce 2 let.

Prevence levnější nežli kremace
V minulém čísle jsme psali o tom, že se 
policie zaměří na sledování přecházení 
kolejí na červenou, případně v místech, 
kde to není povoleno. Zdá se, že varo-
vání mělo úspěch a lidé jsou již opatr-
nější. Květen se totiž obešel bez pokut. 
A tím pádem pochopitelně i bez obětí 
na životech.

Diskotéku ukončil vlčák
Proti oslavě narozenin většina z nás 
asi nic nenamítá, leč pustit si ve vše-
dní den v noci ryčnou muziku na plné 
pecky, to už chce kus tvrdé bezohledné 
nátury. Tu nejspíš oslavenec na Výšině 
v noci 5. června měl, když z okna du-
něním bubnů zásoboval všechny pane-
láky kolem stadionu. Maminky s dětmi 
se asi moc nevyspaly a ty, co vstávají 
kolem páté ráno, upřímně lituju. Policie 
na místo dorazila celkem třikrát. Nejpr-
ve krátce po desáté hodině a po hodině 
opět, ovšem hluk se jí zarazit nepoda-
řilo. Teprve o půlnoci policisté s sebou 
vzali rovnou psovoda a to už se rušiči 
nočního klidu lekli. Účastníci mejdanu 
byli zjištěni a celá věc bude předána 
k přestupkovému řízení. Pokuta za tu 
legrácku se může vyšplhat až na 10 ti-
síc, ovšem v případě opakování by asi 
stálo za to vzít alespoň nejbujařejšího 
oslavence na 24 hodin do vazby. A byl 
by přinejmenším pro tu noc klid.

-vho-

Došlo do redakce:
Odezva na čl. „Výzva“v TZ č.6
Vážení,
chci se vyjádřit k případu nehody, která 
se stala 13. 4. 2018. Děkuji všem, kteří 
byli ve 21:30 u kina a nešli svědčit. Moje 
sestra, paní Jiránková, si nějaký čas 
nepamatovala nic, ale teď si je jistá, že 
když po skončení koncertu vyšla před 
kino Jas a hledala své známé, kteří ji 
měli odvézt, nenašla je, rozhlédla se 
a žádné auto neviděla. Teprve pak 
vstoupila na přechod a chtěla se na 
parkovišti podívat, jestli tam její známí 
nejsou. Když byla téměř dva kroky od 
protějšího chodníku, srazilo ji auto. 
Nějaké skákání pod auto je nesmysl, 
není klokan ani Maxipes Fík. Ve chvíli, 
kdy vstupovala na přechod, auto, které 
ji srazilo, muselo být někde u SEBY, 
což sestra nemohla vidět. Sestra u 
kina nebyla sama, bylo tam hodně lidí. 
Všechna zranění jsou na pravé straně, 
takže i laik pochopí, že ji auto srazilo 
z pravé strany. Podle vzdálenosti od 
přechodu se dá vypočítat rychlost.

Sestra Hana Vedralová

2 x reakce na článek Pejskaři všech 
zemí spojte se z TZ č. 6
Po přečtení výše uvedeného článku 
v Tanvaldském zpravodaji píšeme 
svůj názor na článek. Souhlasíme 
v naprosté většině se zavedením 
zákazu vstupu psů do hospůdky, kteří 
pobíhali po sále, pod stoly a příšerně 
vyli. Je nám líto, že autor článku si to 
vzal osobně, zákaz platí pro všechny 
psy. Nesouhlasíme s jeho výroky jako 
zaplivaná putyka, špinavého ochlastu,
pes štamgast štamgastů (to si myslí jen 
autor o svém psu). Proč autor
tedy chodil do takové putyky 20 let? 
Chtěli bychom odpovědět slovy
Jiřího Kodeta z filmu Pelíšky, ale mys-
líme si, že máme trochu na víc,
než autor, který hledá pomoc ve všech 
zemích.
Proto zveme pejskaře bez svých psů 
do naší hospůdky na příjemné
posezení a osvěžení.

Štamgasti z hospůdky Budvarka

Pes do hospody nepatří!
Každá mince má dvě strany. Váš červ-
nový článek v „TZ“ mně pane Hošek 
zvedl ze židle. Byl naplněný zlobou ke 

štamgastům a provozovatelům zapliva-
ných putyk na Výšině, jak je nazýváte.
Po více jak dvaceti letech práce 
v hospodě vím, co pejsek i páníček 
v hospodě dokáže. Nikdy jsem nevi-
děla hosta plivat na koberec, ale viděla 
jsem psa na koberec čurat i kakat. 
Nic netušící host ještě vše rozšlapal. 
Ba dokonce v lokále ze psa vylézala 
jakási škrkavka. Ležícímu pejskovi 
pod stůl páníček hází piškoty, granule 
a jiné pamlsky. Nepořádek pak uklízí 
obsluha.
Ledacos se dá přejít, ale nedají se 
přejít pády. Pády při kterých tuhne krev 
v žilách. Bez košiku a vodítka nudící 
se pes po dlouhé době vyběhne z pod 
stolu a na malér je zaděláno.
Více jak 70 letý pán zakopl v lokále 
o psa. Opravdu děsivé. Naštěstí bez 
úrazu. O to horší byla návštěva man-
želského páru, kteří se po pěší tůře 
chtěli osvěžit vychlazeným pivem. 
Paní zakopla o psa, upadla na zem a 
pořezala se o sklo. A co alergici na psí 
srst. Nastávají dýchací potíže, platí a 
odchází. Je nevhodné posadit psa na 
židli, natož na klín. Čtyřnohé mazlíčky 
rádi máme, ale nehladit! Host, který si 
chtěl pejska v hospodě pohladit, tak ho 
to zvíře pokousalo do ruky. A kde měl 
košík? Za všechny ty nejhorší je pes 
pod stolem vytírající si otevřený nádor 
do koberce. Ještě se vám nechce zvra-
cet? Mně se chtělo mnohokrát.
Pes do hospody nepatří, tak proč vás 
máme vítat s otevřenou náručí, když 
po odchodu z hospody se páníček pere 
s opicí a svého psa nám zanechá?
Proto se ptám: “Kdo to myslí s mazlíčky 
rozumněji?“ Provozovatel hospody za 
bezpečnost svých hostů odpovídá a 
sám sebe chce ochránit před hygienou? 
Nebo páníček, jehož mazlíček dvě až 
čtyři hoďky trpí v hospodě ve tmě pod 
stolem a právě běží v telce důležité 
hokejové utkání a celá hospoda zařve 
gól? Pro psa šok a opět může být na 
malér zaděláno!
Host má odcházet z hospody v dobré 
náladě, ne aby byl naštvaný, že je 
pokousaný jak od psa, tak od blech. 
Třešničkou na dortu jsou kočko páníčci.
A to je ta druhá strana mince. Tu první 
stranu jste nám neuváženě předhodil.

Libuše Kučerová

Cesta lesem pohádek
V neděli, 3. června, proběhl 37. ročník 
Cesty lesem pohádek. Trasa byla 
tentokrát pozměněna. Její druhá část 
vedla bobovou dráhou, na které byla 
připravena nová pohádka Královna 
Koloběžka partou z DH-FR Racing 
Tanvald. Hned za touto pohádkou 
nachystal Otesánek z restaurace Tenis 
Club Tanvald výbornou pizzu. Co děti 
mohlo také překvapit, byla nově zařa-
zená pohádka O veliké řepě. Po loňské 
premiéře se stálicí stala typická dětská 
postavička Krteček. Tento rok k sobě při-
zval i svoje kamarády. Nechyběly také 
klasické pohádky, např. O Budulínkovi, 
Karkulky a Hloupý Honza atd. Na trase 

bylo přichystáno 13 pohádkových 
stanovišť. Díky podpoře řady místních 
firem, obcí a Libereckého kraje získaly 
děti u každé pohádky nějakou odměnu, 
v cíli pak diplom, medaili a brambo-
račku. V areálu autokempu byl pro 
děti a rodiče přichystán program firmy 
Elektrowin podporující recyklaci elektro 
odpadu. Tuto tradiční tanvaldskou akci 
absolvovalo na cca 950 účastníků, 
při akci pomáhalo 80 dobrovolníků ze 
zdejších škol, organizací a neorganizo-
vaní jednotlivci. Koordinaci celé akce 
zajišťovalo Mateřské a dětské centrum 
Maják. 

Foto archiv MDCM Tanvald Foto archiv MDCM Tanvald
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Mezinárodní Den dětí oslavily 
tanvaldské děti sportem

 Sportovně laděnou oslavu Dne 
dětí připravili na první červnový 
pátek organizátoři ze ZŠ Sportovní, 
Střediska volného času, Jiskry Tanvald 
a Tělovýchovné Jednoty Tanvald na 
novém multifunkčním stadionu. Každý 
návštěvník dětského dne si vyzkoušel 
12 sportovních disciplín (např. běh 
na 400 m, překážky na 60 m, skok 
do dálky, fotbal, vylézt horolezeckou 
stěnu, boulder, přejít slack line, pro-
běhnout překážkovou dráhu, síť atd.). 

Účastník, který absolvoval všechny 
disciplíny, si z dětského dne kromě 
krásných zážitků odnesl i medaili 
od firmy Titan-Multiplast a koblihu 
z Maškova pekařství. Počasí vyšlo 
parádně a ani pár kapek deště nikoho 
neodradilo. Bylo krásné sledovat, jak 
se celé páteční odpoledne na stadionu 
hemžilo spokojenými  dětmi. Děkujeme 
organizátorům, sponzorům, rodičům 
a dětem. Těšíme se na další sportovní 
setkání.

Jana Tůmová

AHÓÓÓJ…
 Vodácký pozdrav se ozýval z úst 
žáků ze sportovky, kteří absolvovali 
povinné vodácké kurzy. Letos zahájili 
vodáckou sezónu osmáci. Na kánoích 
typu Vydra splouvali řeku Otavu ze 
Sušice do Písku. Začátkem června 
se na svoji vodáckou pouť vydali 
deváťáci, kteří tradičně sjíždějí řeku 
Vltavu z Vyššího Brodu do Boršova. 
Své vodácké dovednosti zakončili 
jednodenním trénováním na umělém 
kanále v Českém Vrbném v Českých 
Budějovicích. Zde potrénovali nejen 
jízdu na vestách, ale i na nafukovacích 
lodích typu Baraka a letos poprvé mohli 
ozkoušet jízdu v kajaku. A byli nadšeni 
stejně jako učitelé, kteří viděli neuvě-

řitelný pokrok.  V šestém ročníku, kdy 
žáci do sportovky nastoupili, byli vodou 
„nepolíbeni“. Každý rok své vodácké 
dovednosti opakovali a zdokonalovali, 
až se z nich stali opravdoví vodáci, 
což obdivovali i zkušení „mořští vlci“. 
Sedmáci sjížděli ve druhém červno-
vém týdnu řeku Jizeru ze Spálova do 
Dolánek s přespáním v Malé Skále. 
Šesťáci vodácké školní kurzy završili 
na Malé Skále, kde se učili „prvním 
krůčkům“…jak držet pádlo, co je 
úkolem háčka, co zadáka, atd. Věřme, 
že i oni se vodáckým dovednostem 
naučí a nás učitele to bude velmi těšit. 
Přejeme krásné prázdniny a v září 
AHÓÓÓJ!

Jana Tůmová

Foto Antonín Bělonožník. Foto archiv sportovka

Konec školního roku v mateřinkách
 Závěr školního roku patří přede-
vším sportovním aktivitám a výletům. 
Všechny děti z MŠ se zúčastnily 
Atletického trojboje a Přespolního 
běhu. Ti nejúspěšnější byli odměněni 
na slavnostním vyhlášení celkových 
výsledků v městském kině Jas, ale 
pro nás jsou vítězi všechny děti, které 
sportovaly celý rok. 
 Den dětí se slavil na jednotlivých 
školkách různě. Děti z MŠ U Školky 
plnily zábavné úkoly při stopované 
se závěrečným hledáním pokladu. 
Děti z Radniční měly program na 
školní zahradě zpestřený ukázkami 

poslušnosti pejsků s názvem Interhaf 
a na MŠ Wolkerova byl tento den plný 
indiánských aktivit. Krásné počasí nám 
přálo i při pořádání školních výletů. 
Děti z MŠ U Školky byly na zámku 
Sychrov, kde si užily pohádkové dopo-
ledne s princeznou. Liberecký Nisapark 
s překvapením, báječným vystoupením 
klauna, si užily děti z MŠ Radniční a již 
tradičním výletem MŠ Wolkerova byla 
jízda dětí s rodiči na raftech z Malé 
Skály do Dolánek. 
 Doslova prožitková dopoledne byla 
ve všech školkách při společném 
bubnování na africké bubny s Katkou 

a Akassim. Blíží se doba prázdnin, 
ježdění na kolech a koloběžkách 
a tak jsme se sešli, děti z MŠ Radniční 
a MŠ U Školky, na malém hřišti u ZŠ 
Sportovní s Městskou policií, kde nám 
zkontrolovali vybavení kol, odrážedel 
a koloběžek. Vyzkoušeli jsme si jízdu 
mezi kužely, zastavování na znamení, 
skládání a poznávání dopravních 
značek. Za správné splnění úkolů 
nás čekaly odměny. Za uskutečnění 
akce moc děkujeme Livii Steinarové 
a členům Městské policie Tanvald.
 Ke Dni otců děti nezapomněly 
na výrobu dárečků pro tatínky a MŠ 

Radniční s tatínky vyrazila i na Minigolf. 
Třídy předškoláků, MŠ U Školky i MŠ 
Radniční, byly na krátkých dopoledních 
výletech v Kořenově, MŠ Wolkerova na 
Stonožkové výpravě. Na konci školního 
roku si v MŠ Radniční vyzkouší děti 
odloučení od rodičů a přespí ve školce. 
 Ve všech mateřských školách fini-
šují přípravy na slavnostní rozloučení 
předškoláků. Jak se nám to povedlo, 
dáme vědět po prázdninách. Krásné 
prázdniny všem. 

Kolektiv zaměstnanců MŠ Tanvald

Foto archiv MŠ Foto archiv MŠ
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 23. 05. 2018

5. Majetkoprávní záležitosti 
6. Nabídka na odkup objektů č.p. 140 a č.p. 159 
v Tanvaldě
7. Stanovisko pořizovatele k Návrhu na změnu 
Územního plánu Tanvald pro plochu na části 
stpč. 1251/2 v k.ú. Šumburk nad Desnou (loka-

lita Světlá)
8. Projednání dopisu paní V. ve věci „Řízené 
pomluvy před konkurzním řízením na ředitele 
ZUŠ Tanvald“
9. Náměty, připomínky, diskuze
10. Závěr *RM doporučuje zastupitelstvu města vykoupit 

od města Smržovka, se sídlem náměstí T.G. 
Masaryka 600, Smržovka pozemkovou parcelu 
č. 4230 (zastavěná plocha a nádvoří – zboře-
niště) o výměře 120 m2 v katastrálním území 
Smržovka za prodejní cenu 36.300 Kč.
 *RM schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání mezi městem Tanvald, 
společností TABYS s.r.o., se sídlem Protifašis-
tických bojovníků 183, Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou a PhDr. Františkem Schierem na 
dobu určitou od 01.07.2018 do 01.07.2028 dle 
předloženého návrhu.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Ta-
nvald a Nemocnicí Tanvald s.r.o.,  se  sídlem 
Nemocniční 287, Tanvald  o  výkupu  pozem-
kových  parcel  č. 273/4, č. 273/5, č. 273/6 a č. 
2012 v katastrálním území Tanvald podle před-
loženého návrhu.
*RM schvaluje kupní smlouvu  mezi městem 
Tanvald a  Lesy České republiky, s.p., se síd-
lem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 
Hradec Králové o výkupu části pozemkové par-
cely č. 264/1 a části pozemkové parcely č. 264/4 
v katastrálním území Tanvald označených podle 
geometrického plánu č. 1718-351/2017 ze dne 
21. 11. 2017 jako pozemková parcela č. 264/6  
a pozemková parcela č. 264/7 podle předlože-
ného návrhu.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
vložení do základního kapitálu obchodní firmy 
TABYS s.r.o., se sídlem Protifašistických bojov-
níků 183, Tanvald, část Šumburk nad Desnou:
1/ a) stavební parcely č. 1041/1 o vý-
měře 308 m2 v katastrálním území Šumburk 
nad Desnou;
b) stavební parcely č. 1041/3 o výměře 316 m2  
v katastrálním území Šumburk nad Desnou;
c) spoluvlastnického podílu 5456/10000 na 
stavbě Šumburk nad Desnou č.p. 595, bydlení, 
na stavební parcele č. 1041/3 v katastrálním 
území Šumburk nad Desnou;
d) spoluvlastnického podílu 5456/10000 na 
stavbě Šumburk nad Desnou č.p. 596, bydlení,
na stavební parcele č. 1041/1 v katastrálním 
území Šumburk nad Desnou;
2/  stavební parcely č. 44 o výměře 234 m2 
v katastrálním území Tanvald, jejíž součástí je 
stavba Tanvald č.p. 135, rodinný dům;
3/  byty č. 505/5, č. 506/1, č. 507/5 v bytovém 
domě čp. 505 – 508, ul. Radniční; 
byty č. 516/3, č. 518/3, č. 518/6 v bytovém domě 
čp. 515 – 518, ul. Radniční; 
byty č. 522/3, č. 523/6, č. 523/8, č. 524/6 v byto-
vém domě čp. 521 – 524, ul. Okružní;
byty č. 525/2, č. 527/2 v bytovém domě čp. 525 
– 528, ul. Radniční; 
byty č. 529/2, č. 530/10, č. 531/2, č. 531/6, č. 
531/10 v bytovém domě čp. 529 – 532, ul. Rad-
niční; 
byty č. 553/16, č. 553/20 v bytovém domě čp. 
553, ul. Sportovní;
byty č. 554/12, č. 554/54, č. 554/55 v bytovém 
domě čp. 554, ul. Sportovní;
byty č. 555/4, č. 555/14, č. 555/26, č. 555/28, č. 
555/41, č. 555/43, č. 555/55, č. 555/61 v byto-
vém domě čp. 555, ul. Sportovní;
byty č. 558/2, č. 558/6, č. 558/10, č. 558/20, č. 
558/29, č. 558/30, č. 558/37, č. 558/39, 
č. 558/42, č. 558/48, č. 558/52, č. 558/53, č. 
558/54, č. 558/64 v bytovém domě čp. 558, ul. 
Větrná;
byty č. 560/4, č. 560/14, č. 560/36, č. 560/37, č. 
560/51, č. 560/52, č. 560/54, č. 560/64 v byto-
vém domě čp. 560, ul. U Školky;
byty č. 565/10, č. 566/6, č. 567/2 v bytovém 
domě čp. 562-567, ul. U Lesíka;
byt č. 44/2 v bytovém domě čp. 44, ul. Popel-
nická;
byt č. 55/2 v bytovém domě čp. 55, ul. Popel-
nická;
byty č. 459/2, č. 459/3 v bytovém domě čp. 459, 
ul. Vítězná.
*RM projednala nabídku společnosti CPN Part-
nership, s.r.o., se sídlem Mendlovo nám. 1a, 
Brno na odkup objektů bývalé administrativní 
budovy SEBA Tanvald č.p. 140 a č.p. 159 v Tan-
valdě a bez doporučujího stanoviska tuto nabíd-
ku postupuje zastupitelstvu města.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem 
Tanvald a manželi Š. o výkupu části stavební 
parcely č. 435 v katastrálním území Tanvald 
označené podle geometrického plánu č. 1732-
105/2018 ze dne 26.03.2018 jako pozemková 
parcela č. 2022 (ostatní  plocha – ostatní ko-
munikace) o výměře 36 m2 podle předloženého 

návrhu a rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 36/2018:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
pořízení p.p.č. 2022, k.ú. Tanvald 3.060 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA  
-3.060 Kč
*RM ve věci žádosti T.J. Sokol Velké Hamry I o 
poskytnutí peněžitého  daru z rozpočtu města:  
1) schvaluje poskytnutí peněžitého 
daru z rozpočtu města Tanvald T.J.So-
kol Velké Hamry I ve výši 5.600 Kč 
2/ schvaluje rozpočtové opatření č. 
37/2018:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ   nerozdělené dotace 
  - 5.600 Kč
dotace T.J.Sokol Velké Hamry I    
 5.600 Kč  
3) schvaluje Darovací smlouvu č. 30/2018 mezi 
městem Tanvald a T.J. Sokol Velké Hamry I   dle 
předloženého návrhu.
*RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy 
na byt č. 1, Poštovní 135, Tanvald na dobu urči-
tou do 31.07.2018.
*RM schvaluje nový platový výměr ředitelce 
Střediska volného času Tanvald,  Protifašistic-
kých bojovníků 336, příspěvkové organizace 
s účinností od 01.06.2018 dle předloženého 
návrhu.
*RM schvaluje vyplacení odměn za I. polole-
tí 2018 ve výplatním období za měsíc květen 
2018 ředitelům a ředitelkám příspěvkových or-
ganizací města.   
*RM souhlasí, aby město Tanvald, jako vlastník 
budovy čp. 305, Školní ulice, Tanvald, v případě 
ukončení činnosti Gymnázia a Obchodní aka-
demie, Tanvald, Školní 305, příspěvkové orga-
nizace odkoupilo od Libereckého kraje rozvod 
počítačové sítě instalované v této budově za 
zůstatkovou cenu stanovenou ke dni ukončení 
činnosti školy.
*RM vydává záměr na pronájem bufetu s tera-
sou a sportbarem ve Víceúčelovém areálu-au-
tokempu Tanvaldská kotlina od 01.08.2018 paní 
Pavlíně Černé, osobě samostatně výdělečně 
činné, a panu Patriku Černému, osobě spolu-
pracující.
*RM bere na vědomí dopis paní V. ve věci „ Ří-
zené pomluvy před konkurzním řízením na ředi-
tele ZUŠ Tanvald“ včetně vystoupení paní Č. na 
zasedání zastupitelstva města dne 25.04.2018.
*RM ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit provedení 
správního řízení o vydání opatření obecné po-
vahy na základě žádosti obce Kořenov odděle-
ním kancelář tajemníka MěÚ.
*RM jako zřizovatel Základní školy Tanvald, 
Sportovní 576, Tanvald schvaluje podání žá-
dostí o poskytnutí dotace:
1/ z rozpočtu  MŠMT z Operačního programu 
Výzkum, vývoj, vzdělávání. 
Číslo a název programu: 02_18_063 – Šablony 
II.
2/ z rozpočtu MPSV z Operačního programu po-
travinové a materiální pomoci 2014-2020. 
Číslo a název programu: 30_18_008, č. 
OPL/2844/2018 – Potravinová pomoc dětem 
v Libereckém kraji 4.
*RM jako zřizovatel Středisku volného času Ta-
nvald, Protifašistických bojovníků 336, Tanvald 
schvaluje podání žádostí o poskytnutí dotací:
1/ z rozpočtu  MPSV - Výzva MAS Rozvoj Ta-
nvaldska – prorodinná opatření – příměstské 
tábory. Číslo programu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16
_047/0009715S;
2/ z rozpočtu MŠMT – Operač-
ní program Výzkum, vývoj, vzdělávání.  
Číslo a název programu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18
_063/0008866 – Šablony pro SVČ.
*RM jako zřizovatel Střediska volného času Ta-
nvald, Protifašistických bojovníků 336, Tanvald 
schvaluje přijetí finančního sponzorského daru 
ve výši 15.000 Kč od města Desná, se sídlem 
Krkonošská 318, Desná na vybavení polytech-
nického kroužku.  
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dne 13. 06. 2018 s tím, že může být dle 
potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti rady města 
3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva 
města
4. Informace o činnosti společností s majetko-
vou účastí města

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 06. 06. 2018 

*RM doporučuje zastupitelstvu města nevyku-
povat pozemky dle nabídky od pana R.
*RM doporučuje zastupitelstvu města nesouhla-
sit s výkupem pozemkové parcely č. 1681/10 
(trvalý travní porost) o výměře 1490 m2 v ka-
tastrálním území Tanvald od firmy MORRIS CL 
s.r.o., Hradešínská 1955/28, Praha – Vinohrady 
za kupní cenu ve výši 1.299.000 Kč.
*RM doporučuje zastupitelstvu města kupní 
cenu za pozemkovou parcelu č. 225/2 (zahra-
da) o výměře 428 m2 v katastrálním území Tan-
vald nesnižovat a směnu části stavební parcely 
č. 272 o výměře cca 93 m2 v katastrálním úze-
mí Tanvald  ve vlastnictví manželů J., na které 
se nachází stavba chodníku za pozemkovou 
parcelu č. 225/2 (zahrada) o výměře 428 m2 v 
katastrálním území Tanvald ve vlastnictví města 
Tanvald, nerealizovat.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
realizaci celoplošné opravy asfaltobetonové 
vozovky ulice Raisova a přijmout rozpočtové 
opatření: 
BĚŽNÉ Výdaje
Odbor rozvoje a komunálních věcí   
          + 492.000 
Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
       + 492.000 
Kč
*RM: 
1/ schvaluje smlouvu na zpracování žádosti 
o dotaci na akci: „MV – GŘ HZS ČR: Novo-
stavba hasičské zbrojnice Tanvald“ uzavřenou 
mezi městem Tanvald a Ing. Davidem Plíštilem, 
Ph.D., IČ: 66992354;
2/ schvaluje zpracování studie na akci Novo-
stavba hasičské zbrojnice Tanvald a rozhodla 
provést rozpočtové opatření č. 38/2018:
KAPITÁLOVÉ Výdaje
novostavba hasičské zbrojnice Tanvald  
          44.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                          - 
44.000 Kč
3/ doporučuje zastupitelstvu města schválit po-
dání žádosti o dotaci z dotačního titulu Minister-
stva vnitra, generální ředitelství Hasičského zá-
chranného sboru České republiky pro rok 2019 
v rámci dotačního programu – Účelové investič-
ní dotace pro jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů obcí, výzvu JSDH_V3_2019: Stavba nebo 
rekonstrukce požární zbrojnice.

*RM rozhodla:
1/ doporučit zastupitelstvu města schvá-
lit podání žádosti o dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu s ná-
zvem „MAS rozvoj Tanvaldska – IROP – In-
frastruktura pro vzdělávání“ s vazbou na 
výzvu ŘO IROP č. 68 „Zvyšování kvality a 
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání  
a celoživotní učení – integrované projekty 
CLLD“ na projekt „Stavební úpravy Základní 
sportovní školy Tanvald ve vazbě na bezbarié-
rový přístup“;
2/ schválit Příkazní smlouvu na zajištění dotač-
ního managementu pro projekt „Stavební úpra-
vy Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě 
na bezbariérový přístup“ mezi městem Tanvald 
a panem Ing. Luďkem Suchomelem, MBA, dle 
předloženého návrhu;
3/ schválit rozpočtové opatření č. 39/2018:
KAPITÁLOVÉ Výdaje
Bezbariérové řešení objektů ZŠ č. p. 579 a 589 
                    
 + 9.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                    
        - 9.000 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města:
1/ schválit podání žádosti o dotaci z   Integro-
vaného regionálního operačního programu 
s názvem „MAS Rozvoj Tanvaldska – IROP – 
Sociální služby a komunitní centra“ s vazbou na 
výzvu ŘO IROP č. 62. výzva IROP – SOCIÁLNÍ 
INFRASTRUKTURA“ na projekt „Rozvoj komu-
nitního centra Kotva pro děti a mládež v Tanval-

du“;
2/ schválit vypracování projektové dokumen-
tace a s tím související inženýrské činnosti na 
rekonstrukci objektu č.p. 1309 Dolní Smržovka 
pod názvem projektu „Rozvoj komunitního cent-
ra Kotva pro děti a mládež v Tanvaldu“;
3/ schválit rozpočtové opatření:
KAPITÁLOVÉ Výdaje
Rozvoj komunitního centra Kotva pro děti a 
mládež v Tanvaldu         
450.000 Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
          
+ 450.000 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Smlouvu o dílo na realizaci vzduchotechniky 
v objektu č.p. 589, ulice U Stadionu mezi měs-
tem Tanvald a společností KLIMA-KOMPLEX 
s.r.o., se sídlem Ruprechtická 387/49, Liberec 1 
dle předloženého návrhu a schválit rozpočtové 
opatření: KAPITÁLOVÉ Výdaje
Rekonstrukce VZT v objektu č. p. 589, ul. U Sta-
dionu          
+ 200.000 Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
             
+ 200.000 Kč
*RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene ve prospěch Gas-
Net s.r.o., se se sídlem Klíšská 940/46, Klíše, 
Ústí nad Labem a uděluje právo provést stavbu 
podle předloženého návrhu  Smlouvy o budou-
cí  smlouvě o zřízení  věcného  břemene  č. 
7700101423_1/BVB týkající se stavby plyná-
renského zařízení „REKO DP Tanvald – Pod 
Špičákem 289, číslo stavby: 7700101423“ na 
části pozemkové parcely č. 311/1 v katastrálním 
území Tanvald;
2/ Smlouvu   o   budoucí   smlouvě   o   zřízení   
věcného   břemene č. 7700101423_1/BVB tý-
kající se stavby plynárenského zařízení „REKO 
DP Tanvald – Pod Špičákem 289, číslo stavby: 
7700101423“ na části pozemkové parcely č. 
311/1 v katastrálním území Tanvald.
Rada města souhlasí s podáním výpovědi ná-
jemních smluv ke dni 31. 12. 2018 týkajících se 
pronájmu části pozemkové parcely č. 336/1 v 
katastrálním území Tanvald – 1 krytého stání:
1/  nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 2003 uzavře-
né mezi městem Tanvald a panem K.;
2/  nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 2003 uzavře-
né mezi městem Tanvald a panem L.;
3/  nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 2003 uzavře-
né mezi městem Tanvald a panem P.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Ta-
nvald a panem W. o prodeji bytu 558/41, vel. 
1+1, Větrná ul. 558, Tanvald včetně spoluvlast-
nického podílu 31/2525 na společných částech 
budovy č.p. 558 a stavební parcele č. 1208/2 v 
katastrálním území Tanvald podle předloženého 
návrhu.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem 
Tanvald a společností Central European Wood 
a. s., se sídlem Americká 340/31, Praha 2 – Vi-
nohrady o výkupu lesních pozemků parcelní č. 
203/3 o výměře 8851 m2, č. 203/4 o výměře 
2114 m2, č. 203/5 o výměře 4282 m2 a  č. 203/6 
o výměře 441 m2, vše v katastrálním území 
Šumburk nad Desnou podle předloženého ná-
vrhu.
*RM neschvaluje Smlouvu na dotační manage-
ment – analýza dotačních příležitostí pro rok 
2018 mezi městem Tanvald a Ing. Luďkem Su-
chomelem, MBA. 
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
studii „Revitalizace území Horská - Sportovní v 
Tanvaldu“ dle návrhu zpracovaného Ing. arch. 
Martinem Hilpertem.  
*RM:
1/ doporučuje zastupitelstvu města schválit po-
dání žádosti o dotaci na akci „Realizace ener-
getických úspor v objektu radnice č. p. 359, 
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V červenci a srpnu 2018 
oslaví životní jubileum

Srdečně

blahopřejeme

oslavencům

Pokud si někdo nepřeje být uveden v TZ, 
stačí zavolat na tel.: 483 369 671 
(Pozor na termín uzávěrky TZ!)

Červenec
Růžena Hrabálková 

Irena Vágnerová 
Viera Strnadová

Zdeňka Vilušínská 
Anna Wagnerová
Věra Balatková

Pavel Bílý
Werner Biela

Marie Doubková
Vilemína Černá

Libuše Balatková
Karel Adolf

Gréta Jiráková
Jana Savická
Anna Ihnátová

Jana Čečetková
Zdeňka Skalická
Vincenc Lysáček

Jiří Daněk
Eva Kubů

Petr Gombala
Václav Strnad

Srpen
Jiří Kunc

Ludmila Plíšková
Ludmila Blažková

Josef Šourek
Pavlína Szilágyiová

Jan Haltuf
Otakar Šída

Alena Jelínková
Vladislav Kavan

Karel Linka
Ludmila Raabová
Božena Šepsová
Pavel Morávek
Zdeněk Štrobl

Vlasta Karbanová
Dana Bulvová
Pavel Truksa

Čestmír Kožíšek

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

Tanvald“ z OPŽP Výzva 100, prioritní osa: 5 
Energetické úspory, specifický cíl: 5.1 Snížit 
energetickou náročnost veřejných budov a 
zvýšit využití obnovitelných zdrojů; 2/ schvalu-
je uvolnění finančních prostředků na doplnění 
projektové dokumentace akce „Realizace ener-
getických úspor v objektu radnice č. p. 359, Tan-
vald“ o statický návrh zajištění krovu a rozhodla 
provést rozpočtové opatření č. 40/2018:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
ealizace energetických úspor v objektu radnice 
č. p. 359, Tanvald  + 38.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA   
- 38.000 Kč
*RM rozhodla doporučit zastupitelstvu města 
schválit realizaci výměny oken v objektu Gym-
názia, č.p. 305, ulice Školní, Tanvald  a schválit 
rozpočtové opatření:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
rekonstrukce oken Gymnázium, Školní 305  
+ 3.280.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
+ 3.280.000 Kč
*RM rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 
7/107, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 
593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou na 
dobu určitou do 31. 12. 2018.
*RM rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 
14/203, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 
593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou na 
dobu určitou do 31. 12. 2018.
*RM doporučuje zastupitelstvu města  poskytnout  
neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu města 
ve výši 70.000 Kč Tenis Tanvald, z. s.  na rea-
lizaci oprav spodního tenisového areálu Výšina  
a doporučuje schválit  rozpočtové opatření:  
BĚŽNÉ Výdaje  
Odbor ekonomickÝ
dotace Tenis Tanvald z. s.  na opravu spodního 
tenisového areálu Výšina 70.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA       
- 70.000 Kč
*RM souhlasí s užíváním pozemkových parcel 
č. 978/1 a 978/2 v k.ú. Tanvald firmou INTEGRA 
Stavby a.s.,  se sídlem Hrádecká 156, 460 01 
Liberec 33 v období od 07/2018 do 10/2018 za 
účelem mezideponie stavebního materiálu a vy-
těžené zeminy při akci „III/29042 Tanvald – ha-
várie opěrné zdi v k.ú. Tanvald“.
*RM jako zřizovatel Mateřské školy Tanvald, U 

Školky 579, Tanvald schvaluje podání žádosti o 
poskytnutí dotace z rozpočtu  MŠMT z Operač-
ního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání – Vý-
zva Šablony II, číslo výzvy 02_18_063.
*RM jako zřizovatel Masarykovy základní ško-
ly a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, 
Tanvald schvaluje podání žádosti o poskytnutí 
dotace z rozpočtu  MŠMT z Operačního progra-
mu Výzkum, vývoj, vzdělávání – Výzva Šablony 
II, číslo výzvy 02_18_063.
*RM Tanvald schvaluje  Smlouvu o dílo „Opat-
ření ke snížení energetické náročnosti VO Ta-
nvald – EFEKT2018“ mezi městem Tanvald a 
Pavlem Prusíkem, dle předloženého návrhu.
*RM doporučuje zastupitelstvu města v souladu 
s ustanovením § 35 a 84 odst. 2 písm. d) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením 
§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů, schválit zřizovací listinu Základní 
umělecké školy Tanvald, příspěvková organiza-
ce dle předloženého návrhu.
*RM doporučuje zastupitelstvu města návrhu 
pana V. na změnu Územního plánu Tanvald pro 
plochu na části ppč. 1251/2 v k.ú. Šumburk nad 
Desnou nevyhovět a změnu Územního plánu 
Tanvald nepořizovat.     
*RM doporučuje zastupitelstvu města stanovit 
počet členů zastupitelstva města pro volební 
období 2018 – 2022 na 21 členů.
*RM souhlasí se spolufinancováním projektů 
osob pověřených k výkonu funkce sociálně- 
právní ochrany dětí pro rok 2019.
*RM rozhodla poskytnout panu D. peněži-
tý dar ve výši 5.000 Kč za záchranu života  
a rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
41/2018:
BĚŽNÉ Výdaje
Odbor ekonomický 
dar panu D. 5.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA   
- 5.000 Kč
*RM schvaluje služební cestu starostovi ve 
dnech 15. – 17. 06.2018 do města Wittichenau 
v SRN za účelem jednání s představiteli part-
nerského města Wittichenau u příležitosti  25 let  
od uzavření partnerství mezi Tanvaldem a Wit-
tichenau, zhodnocení dosavadní spolupráce  
a nasměrování spolupráce do dalších let.

Ve Wittichenau bylo krásně
 Ke konci května se konal tradiční 
zájezd pro seniory do Wittichenau. 
Hned ráno nás přivítalo sluníčko, 
takže jsme s dobrou náladou usedli do 
autobusu, na kterém se skvěl ohromný 
nápis HOCKEY TEAM, což bylo vzhle-
dem ke složení našeho osazenstva 
poněkud úsměvné. Průvodního slova 
se ujal Richard Seidel, takže cesta 
příjemně ubíhala a do malebného 
městečka jsme přijeli přesně podle 
časového plánu.
 V hale bývalého nádraží, promě-
něné v příjemný sál, nás uvítal mís-
tostarosta spolu s dalšími pracovníky 
městského úřadu. Kromě chutného 
občerstvení byl pro nás připraven i 
zajímavý kulturní program. Taneční 
vystoupení místních seniorek mě 
doslova nadchlo, vždyť tolik elánu 
nemá leckterý čtyřicátník. Jejich ener-
gie nás strhla natolik, že v samotném 
závěru jsme do rytmu podupávali 
všichni. Myslím si, že někteří z nás 
by klidně tančili až do večera, ale čas 
byl neúprosný, a tak jsme se vydali 
na krátkou prohlídku města. Navštívili 
jsme i kostel, jehož exteriér je krásně 
opraven a v dohledné době ho čeká 
i zvelebení interiéru. Při procházce 
nám náležitě vyhládlo, takže jsme 
se přemístili do  Klášterní Nové Vsi, 
kde nás přivítala milá paní Gráfová a 
bohatě prostřené stoly. Naše chuťové 

buňky byly uspokojeny na nejvyšší 
míru, každý si našel to své, ať už to 
byla zelenina či ovoce, několik druhů 
příloh, salátů, nejrůznější ryby, a nebo 
obligátní řízek.
 Odcházelo se nám trochu ztěžka, 
ale protože žádné kanapíčko v dohledu 
nebylo, nezbylo nám nic jiného, než 
opět nasednout do autobusu, který 
nás zavezl do Grossrächen na pro-
hlídku teras v rekultivovaném území 
po povrchové těžbě uhlí. Odborný 
výklad pracovníka IBA – aktiv tours 
byl opravdu podrobný a strhující. Bylo 

znát, že zmíněný průvodce byl pro věc 
náležitě zapálený a svoji přednášku si 
skutečně užíval. 
 Na závěr jsme se pak všichni sešli 
v kavárně na terase, abychom si dali 
kávu a výborný zákusek. Cestou domů 
jsme se ještě zastavili v Kauflandu 
v Löbau, kde jsme doplnili nezbytné 
zásoby. Do Tanvaldu jsme se vrátili 
sice trochu unaveni, ale mohu s klid-
ným svědomím napsat, že jsme byli 
velice spokojeni. Tak teď už nám 
nezbývá nic jiného, než se zase těšit 
na nějaký další výlet.

Vlaďka Koďousková 

Foto Vlaďka Koďousková

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D. 

Vás zve na
Procházku po zmizelých

částech Tanvaldu
Místo konání: 

Hasičská zbrojnice dobrovolných 
hasičů Tanvald Šumburk n. D.

Datum konání:
 úterý 18. září 2018 v 15:00 hod.

Na setkání se těší
Miroslav Dušek

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Vás zve na 
„Zářijové čtení“ 

v podání členky DS E. F. Burian
Tanvald Dany Hozdové s recitačními 

vstupy dětí ze ZŠ Sportovní.
Místo konání:

MDC Maják, U Školky 579,
Tanvald Výšina
Datum konání:

čtvrtek, 6. 9. od 15 hodin

Senior Klub II Tanvald Výšina
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PODĚKOVÁNÍ
MDC Maják tímto děkuje všem sponzorům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na 
realizaci akce Cesta lesem pohádek. 
SPONZOŘI: LIDL ČR v.o.s.- pobočka Tanvald, Jan Mašek – Pekařství, Pohřeb-
ní služba M&M Matura, DETOA Albrechtice s.r.o., SK mobil, Preciosa, MUDr. 
Šťastný, MUDr. Šťastná, MUDr. Gazda, Billa, COOP Dvůr Králové n. L., TE-
NEO 3000, s.r.o., DESKO, a.s., MUDr. Michalík, MUDr. Kutilová, 4soft, s. r. o., 
Pekárna Tanvald Schneider, Teplárenství Tanvald s.r.o, Míla Hořejšová, Prote-
byt, s. r. o., Titan Multiplast, Pneu/Autoservis Tůma,s.r.o., Tenis Klub, provozní 
autokempu, Batlička ovoce-zelenina, SATO tiskárna, Portam – zdravá výživa, 
květinářství – Vl. Švecová , Kartonážka Preussler, papírnictví Zítek, Tanvaldent 
– MDDr. Šebestová, Technické služby města Tanvald a Město Smržovka

DOTACE  A  PŘÍSPĚVKY – Liberecký kraj, Město Tanvald, Město Desná v J/h, 
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody
Spolupracovníci  a  spoluorganizátoři  akce  Cesta  lesem  pohádek - Klub 
Českých turistů Tanvald, TOM Zálesák Tanvald, SK Sluníčko SPMP Jablonec 
n.N., DH-FR Racing Tanvald, restaurace Tenis Club, SVČ Tanvald, ZŠ Tanvald 
Sportovní, ZŠ Masarykova, studenti Gymnázia Tanvald a řada dalších neorga-
nizovaných jednotlivých dobrovolníků

Přejeme všem rodinám krásné léto!!!

Mateřské a dětské centrum Maják
Červenec - srpen v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz

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. 602/411462, lenkakor@seznam.cz 
• Cena individuálního kurzu je 1.000,- Kč/dítě, rodiny evidované v hm. nouzi  
    zdarma.

Trénink jazykových schopností dle D. B. ELKONINA
– fonematické 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

Středisko volného času Tanvald
 Další školní rok je téměř za námi. V současnosti probíhají letní dětské 
tábory příměstské a pobytové, kterých v době letních prázdnin zajišťujeme 5. 
Kroužky ale svou činnost již ukončily. 
Nabídka zájmové činnosti byla opět pestrá. Nabídli jsme dětem 55 kroužků, 
ve kterých mohly rozvíjet svůj talent, věnovat se svým zálibám, něco nového 
se naučit a poznat, zasportovat si, seznámit se s novými kamarády... zkrátka, 
trávit svůj volný čas dle svých zájmů a potřeb. Dětí, které tuto nabídku využily, 
bylo 556.
 Takovou škálu činnosti bychom nezvládli bez obětavé práce našich 23 
externistů, kterým bychom rádi ještě i touto cestou poděkovali! Během školního 
roku pořádáme, kromě pravidelné zájmové činnosti, i různé příležitostné akce, 
a i na těchto akcích se často neobejdeme bez pomoci ochotných dobrovolníků. 
I jim patří náš velký dík! Dále děkujeme za laskavou finanční podporu Městu 
Tanvald, Městu Desná a Obecnímu úřadu Plavy. Díky jejich vstřícnému přístu-
pu můžeme tuto prospěšnou činnost provozovat a ještě více rozšiřovat. 
V příštím školním roce nabízíme k již zavedeným kroužkům ještě irské tance ( 
pro děti i dospělé), bubenický kroužek a kutilský kroužek, ve kterém se v naší 

nové dílně děti naučí pracovat se základním řemeslnickým nářadím a nástroji.
Kroužky zahájí svou činnost v pondělí 1. října. Během září mají tedy zájemci z 
řad dětí i dospělých možnost se do nich zapsat. O některé je tak velký zájem, 
že je třeba s přihlášením neotálet. 

Nabídka zájmové činnosti pro školní rok 2018/19:
Sport  florbal (Tanvald, Desná), plavání (bazén v Gymnáziu), volejbal, lyže  
 běh, turistika (Tanvald, Desná), taneční, šachy, sportovní přípravka  
 pro děti od 4 let, relaxační cvičení pro seniory, stolní tenis, nově irské  
 tance
Estetika výtvarně-keramický pro předškoláky a prvňáky (od 5 let), výtvarný 
 speciál (různé výtvarné  techniky -  pro děti od 9 let), výtvarný zamě- 
 řený na kresbu a malbu, keramický (Tanvald, Desná), šití pro radost 
 (od 9 let), divadelní, vaření.
Hudební obor kytara k táboráku (pro začátečníky a pokročilé), drumbeny 
  (ruční bubínky),nově bubenický
Přírodověda rybářský
Technika  youtubering, nově kutilský
Logopedie (Tanvald, Plavy)

Přihlásit se můžete osobně ve Středisku volného času Tanvald nebo přes Kli-
entské centrum
na našich webových stránkách www.ddmtanvald.cz.
Bližší informace na tel .č. 483 394 301,778 158 035,036.037,034.

Přejeme dětem krásné letní prázdniny plné dobrodružství a nezapo-
menutelných zážitků a dospělým slunné léto a vydařenou dovolenou 

Kolektiv SVČ Tanvald

 Nový celovečerní zábavný program 
„Na plný coole“, ve  kterém se diváci 
budou moci setkat s jedinečným 
a nezaměnitelným humorem Z. Izera. 
Jako vždy přijdou na řadu oblíbené 
zábavné scénky, parodie, mnoho 
skvělých vtipů a imitování celé řady 
populárních českých i zahraničních 

zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je 
opět obohacené videoprojekcemi, 
nejrůznějšími zábavnými kostýmy 
a převleky a světelnými efekty.
Vstupné:  350  Kč.  Předprodej  již 
nyní v pokladně kina nebo možnost 
rezervace na odkazu www.tanvald.
cz nebo www.disdata.cz.
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Ant-Man a Wasp
Filmový svět studia Marvel se rozrůstá o snímek Ant-Man a Wasp, který je novou 
kapitolou o superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat. Po událostech filmu Captain 
America: Občanská válka musí Scott Lang čelit 
následkům svých rozhodnutí nejen jako superhrdina, ale 
i otec. Sotva se mu podaří najít rovnováhu mezi osobním 
životem a povinnostmi, které má jako Ant-Man, objeví se 
Hope van Dyneová a dr. Hank Pym s novou naléhavou 
misí. Scott musí znovu obléci zmenšovací oblek, naučit 
se bojovat po boku Wasp a pomoci jí odhalit tajemství z 
minulosti...

Hotel Transylvánie 3 : Příšerózní dovolená
Ve filmu od Sony Animation Pictures Hotel Transylvánie 
3: Příšerózní dovolená se s naší oblíbenou rodinkou 
strašidel vydáme na výletní parník, kde si má Drákula 
zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Drákulův 
doprovod si užívá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, 
co může luxusní plavidlo nabídnout, od strašidelného 
volejbalu po exotické exkurze a opalování při Měsíčku. 
Když však Mavis zjistí, že se Drákula zbláznil do záhadné kapitánky lodi Eriky, která 
skrývá strašlivé tajemství, jež by mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se z 
dovolené snů noční můra.

Mamma Mia! Here We Go Again
Je to přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! zboural 
kina po celém světě. Jen u nás se na tom „ničení“ 
podílelo skoro 750 tisíc diváků, kteří od té doby sní věčný 
sen o pokračování. Sice to trvalo relativně dlouho, zato v 
pokračování Mamma Mia! Here We Go Again dostanete 
hned dva příběhy v jednom! S tím prvním se vrátíme do časů, kdy byla Donna (Meryl 
Streep a Lily James) čerstvou absolventkou univerzity, chtěla poznávat svět a netušila, 
že brzy narazí na tři civilizované mladíky a jeden necivilizovaný řecký ostrov a totálně 
se jí změní život. Druhý příběh se odehrává přesně deset let po událostech prvního 
dílu, kdy zcestovalejší a moudřejší Sophie (Amanda Seyfried) plánuje velkolepé 
znovuotevření rodinného hotelu na Kalokairi, na které se samozřejmě sjedou všichni 
„obvyklí podezřelí“, včetně trojice jejích charismatických tatínků (Pierce Brosnan, 
Colin Firth a Stellan Skarsgård). 

FILMOVÉ TIPY 

Úžasňákovi 2     
Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů. 
Avšak tentokrát je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal 
v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat každodenní 
nástrahy „normálního“ života. Pro všechny je to těžká změna, 
a těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny neuvědomuje superschopnosti malého Jack-
Jacka. Když se objeví nový padouch, který se chystá uskutečnit ďábelsky geniální 
plán, tak rodina a Mražoun musí najít způsob, jak se dát zase dohromady a spojit síly 
– což se lehko řekne a těžko udělá, i když jsou všichni doslova úžasní.

Miss Hanoi
V malém příhraničním městě je silná vietnamská komunita. 
Ve městě byla před čtyřmi lety zavražděna vietnamská dívka 
Hien, krátce poté, co vyhrála okresní soutěž krásy. Jejím 
vrahem byl nezletilý Jan Polanský. Vrah byl jako nezletilý 
umístěn do výchovného ústavu, odkud ho po dovršení 
plnoletosti právě pustili. Krátce poté je nalezen mrtvý. Na místo činu přijíždí z okresní 
kriminálky zkušený vyšetřovatel kapitán Kříž, který není vůbec nadšený, když 
dostane k ruce místní policistku vietnamského původu Anh. Anh musí překonávat 
nejen předsudky těch, kteří nepřijali fakt, že Vietnamka může dělat policistku, ale 
i tlak ze strany vlastní rodiny, která se také nesmířila s výběrem jejího povolání. Do 
toho Kříž navíc zjišťuje, že Anh má až podezřele blízko k rodině oběti.

Špión, který mi dal kopačky
Audrey (Mila Kunis) a Morgan (Kate McKinnon) jsou nejlepší přítelkyně, které se 
nevědomky zapletou do mezinárodního spiknutí poté, kdy 
jedna z žen zjistí, že její bývalý přítel byl ve skutečnosti špión. 
Svět špiónů ale není úplně připravený na dvě všehoschopné 
ženské.

FILMOVÉ TIPY 

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

srpen 2018
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Městská knihovna Tanvald
„A to je ta krásná země...„ – závěrečná výstava výtvarných prací dětí ZUŠ 
Tanvald pod vedením p. Hadravové Jany ve výstavním sálku k 100. výročí 
založení Československé republiky.
26. 6. 2018 – 31. 8. 2018
*****************************************************************
„Náš kraj“ – výstava titulů z fondů knihovny ve vstupní části.
„V knihovně se neztratím“ – v červnu nás navštívili druháčci ze ZŠ Sportovní 
Tanvald. Prohlédli si celou knihovnu, seznámili se s členěním fondu, hledali se 
navzájem coby pohádkové dvojice a nakonec si sami četli dle svých zájmů.
Fotografie z této besedy si můžete prohlédnout ve fotogalerii na našich inter-
netových stránkách https://www.tanvald.cz/kulturaasport/mestskaknihovnatan-
vald/fotogalerie.html

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
Přejeme našim čtenářům slunné a klidné prázdniny.

„Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2017/2018“

tento projekt každoročně vyhlašuje SKIP ČR na podporu čtenářské gramotnos-
ti. Naše knihovna se do projektu zapojila poprvé ve školním roce 2017/2018, 
protože se vloni, díky podpoře Města Tanvaldu, stala institucionálním členem 
Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Tento program je ur-
čen žákům prvních tříd a jsme rádi, že se do něj přihlásilo 66 prvňáčků se svý-
mi učiteli ze základních škol v Tanvaldě. Děti navštívily naši knihovnu několikrát 
během školního roku.
 V „úvodních hodinkách“ jsme si zahráli na mašinku a společně projeli 
celou knihovnou. Vysvětlili jsme si, jak probíhá půjčování knih.  Co vše potře-
bujeme k tomu, abychom mohli chodit do knihovny. Seznámili jsme se s pravi-
dly chování nejen ke knihám. Společně jsme pak rozluštili význam barevných 
pásků na knihách. Děti si také zasoutěžily a skládaly pohádková puzzle. Na 
závěr měly čas si vybírat a číst knihy podle vlastního výběru. 
Při besedách „Cesta za pohádkou“ jsme si povídali s dětmi o vzniku pohádek, 
o pohádkových bytostech a kouzelných předmětech. Děti si vyzkoušely po-
střeh při poslechu pohádky o Otesánkovi a pak dokreslovaly nebo psaly vše, 
co snědl. Po přestávce, při četbě pohádky Kocouří, vyráběly záložku do knihy 
ve tvaru myši. V závěru dopoledne si děti dle svých zájmů sami vybíraly knihy 
nebo časopisy, ve kterých si četly.
 Vše vyvrcholilo slavnostním „Pasováním prvňáčků na čtenáře“, kte-
ré se uskutečnilo v červnu v naší knihovně. Děti předvedly své znalosti abe-
cedy. Při společném čtení veršované pohádky přivolaly královnu z kouzelné 
říše knih. Po složení „Slibu čtenáře“ se staly rytíři řádu čtenářského. Obdržely 
pasovací dekret a knihu Bráchova bota. Tato kniha byla speciálně napsána a 
vytištěna výhradně pro účastníky projektu. Nakonec se ještě každý podepsal 
brkem do Knihy čtenářů.
 Fotografie z tohoto projektu si můžete prohlédnout ve fotogalerii na 
našich internetových stránkách https://www.tanvald.cz/kulturaasport/mest-
skaknihovnatanvald/fotogalerie.html

Foto Valentyna Scheibe

Foto Valentyna Scheibe

Městská kulturní kancelář Tanvald
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Akademie SVČ
 V úterý 29. 5. se konala 
v tanvaldském kině Jas Járy Cimrmana 
závěrečná Akademie Střediska volné-
ho času Tanvald, na které vystoupily 
taneční kroužky pod vedením Veroni-
ky Bělonohé, divadelní soubor vedený 
Danou Holcovou a kroužek drumbenů 
pod taktovkou Hany Votočkové.
 Děti s bubínky nás přenesly 
svým vystoupením do divoké Afriky. 
Z jeviště na nás vykoukl lev, slon a 
pelikán a rytmus bubnů nabádal k do-
morodému tanci. Poté jsme se s naši-
mi malými divadelníky ocitli „Na skok 
v pohádce“. Tak se totiž jmenovalo 
představení, se kterým se letos zúčast-
nili také divadelní přehlídky dětských 
souborů „ O desenského medvěda“. 

A pak už se na podiu střídaly taneční 
skupiny dívek od nejmenších přeškola-
ček po nejstarší slečny v různých kostý-
mech a různých tanečních choreografi-
ích. Byla to pestrobarevná podívaná, 
a když se při závěrečné písni všech 
těch téměř 100 tanečnic sešlo na podiu 
a zatančilo a zazpívalo píseň Michala 
Davida „Správnej čas“, bylo to velké 
a také dojemné.
Děkujeme vedoucím kroužků za obě-
tavou a náročnou práci s dětmi, Báře 
Štejfové za moderování Akademie, An-
tonínu Bělonožníkovi za fotografování 
této akce, Lukáši Müllerovi za videozá-
znam celého vystoupení a všem, kteří 
nám s touto (a nejen tou) akcí pomohli!

LK

Koncerty Základní umělecké školy
 Hned třemi koncerty pro veřejnost se 
představili studenti Základní umělecké 

školy Tanvald. Zcela zaplněné kino 
bylo svědkem tanečních, hudebních 

i pěveckých vystoupení. Kromě těchto 
tří koncertů účinkující absolvovali další 

čtyři vystoupení pro základní i mateř-
ské školy.

Foto Antonín Bělonožník Foto Antonín Bělonožník

Foto Antonín Bělonožník

Foto Antonín Bělonožník
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Ohlédnutí za 62. ročníkem THJ
 Pokud si chceme připomenout doby 
minulé, je nejlepší sáhnout po kronice. 
Na posledních stránkách naší poslední 
kroniky najdeme následující zápisy:

13.  4.  2018 – 1.  koncert - Křest kla-
víru Petrof a recital klavíristky Jitky 
Čechové
„Nádherný koncert, prima publikum, 
pěkný večer strávený zde v milém 
Tanvaldě – ať žijí tanvaldské hudební 
slavnosti.“
To přejí Petrofovi z Hradce Králové
 „Bylo mi obrovskou ctí a potěšením 
být u toho! U historického mezníku 
tanvaldských hudebních dějin, u 
premiérového večera na novém 
koncertním Petrofu. Díky všem, kteří 
se přičinili, že pátek 13. 4. 2018 bude 
nezapomenutelným!“
Vaše Jitka Páleníčková Čechová

27.  4.  2018  –  2.  koncert – Místo 
původně ohlášeného Klavírního kvar-
teta Josefa Suka, které nemohlo pro 
indispozici své violistky přijet, vystou-
pilo Smetanovo trio.
„ Bylo pro nás radostí, že jsme mohli 
zastoupit Sukovo kvarteto a muzicíro-
vat před zdejším báječným publikem!“
Vaše Smetanovo trio: 
Jitka P. Čechová (klavír)
Radim Kresta (housle)
Jan Páleníček (violoncello)

11. 5. 2018 – 3. koncert 
– Schovánkova vila, Jiřetín pod 

Bukovou
„Krásná stavba, úžasní posluchači! 
Děkujeme za tak přátelské přijetí! A 
brzy na viděnou!“
Moravské klavírní trio: 
Jana Ryšánková (klavír)
Jiří Jahoda (housle)
Miroslav Zicha (violoncello)
Valérie  Zawadská  (umělecký  před-
nes Seifertových básní)

18. 5. 2018 – 4. koncert
„Rádi jsme si zde zahráli, odneseme 
si hezké vzpomínky na milé prostředí 
i publikum.“
Harmonia Praga
Miroslav Vilímec (housle)
„Děkuji Vám moc!“
Anna Miernik (klavír) – Polsko 
Bartosz  Žurakowski  (dirigent) 
– Polsko

Myslím, že už není třeba cokoliv dodá-
vat. Chtěla bych jen vyslovit přání, aby 
i nadále byly Tanvaldskému hudeb-
nímu jaru hvězdy nakloněny a aby 
další ročníky byly přinejmenším stejně 
úspěšné, jako byl ten letošní.

Libuše Vedralová

Foto Vlaďka Koďousková

Kultura, inzerce

INZERCE
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Na Cimrmanech v kině pršelo
 Jako každý rok i letos se nám 
před nedělní Spanilou jízdou před-
stavilo v sobotu večer Divadlo Járy 
Cimrmana se svou hrou. Tentokrát to 
byl „Lijavec“.
Začíná se dotazy, kde se kromě jiného 
dozvíme, co je třeba herberk."

 Následuje vlastní „hra s opravdo-
vým deštěm. Odehrává se v herberku 
(útulku pro pocestné), kde se jedné 
deštivé noci setkávají vrchní inspek-
tor všech starobinců, porodní dědek 
Formánek, poručík Pihrt a mlynář, 
to vše za velmi neochotné asistence 

nerudné paní správcové. V průběhu 
hry vychází najevo, že nejde o kla-
sické divadelní představení, ale o tzv. 
psychodrama, které sehrávají oby-
vatelé starobince pod Cimrmanovým 
vedením, přičemž občas vypadnou 
z role. Toto léčebné divadlo (Cimrma-

nův vynález) jim má pomoci vyrovnat se 
s jejich životními traumaty a neúspě-
chy. V závěru se odhalí, že roli inspek-
tora starobinců napsal Cimrman sám 
sobě.

-red-

Foto Antonín Bělonožník Foto Antonín Bělonožník

Basketbalisté oslavili osmdesátiny
Ladislava Zalužanského

 Neuvěřitelných 80 let oslavil 
v červnu nestor tanvaldského bas-
ketbalu a bývalý prvoligový fotbalista 
Ladislav Zalužanský. A jako tradičně 
posledních dvacet let se na jeho počest 
hrál samozřejmě basketbal. A vítězství 
letos zůstalo doma. Tanvalďáci urvali 
těsnou výhru o 1 bod nad Kbely 68 až 
v poslední vteřině utkání a díky tomu 
zvítězili i celkově. Nejlepším střelcem 

byl s 54 body Bašta ml. z Kbel, 37 
bodů zaznamenal jeho otec Roman 
a 36 bodů syn Ladislava Zalužanského, 
oba bývalí reprezentanti České repub-
liky. Z domácích hráčů dali nejvíc 
bodů Vojta Vyhnálek 19, Klemš 18 
a Břicháček s Jakubem Kozákem po 17 
bodech.

Výsledky:

Kbely - Tanvald        31:17
Kajmani - Kbely 68   29:30
Kbely – Kbely 68        41:43
Kajmani - Tanvald     27:41
Kajmani - Kbely        39:30
Tanvald - Kbely 68    48:47

Tabulka:
1. TJ Tanvald
2. Sokol Kbely 68
3. Kajmani Smržovka
4. Sokol Kbely

-vho-Foto Jakub Kozák

Foto Jakub Kozák

Sportovní gymnastika
  Školní sportovní klub ZŠ Tanvald, 
Sportovní 576 uspořádal 18. 6. 2018 
oddílový přebor ve sportovní gymnas-
tice pro předškoláky a děti z 1. – 5. 
třídy. Závody byly zakončením jejich 
celoročního snažení. Závodilo se 
v prostných, na hrazdě, přeskoku 

a na kladince. Všem závodníkům 
blahopřejeme. Děkujeme za pomoc 
starším žákyním a rozhodčím Ivě 
Műllerové, Dáše Neumannové, Olze 
Borlové a Radce Houfkové. 

Marie Hujerová

Foto archiv sportovka

 
 
 
 

INZERCE

Koupaliště Tanvald
otevřeno 

od 1. července 2018
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Medailový ceremoniál
zaplnil kino

 Slavnostní zakončení  seriálu 
závodů o Pohár běžce Tanvaldu pro-
běhlo v úterý 12. června v městském 
kině JAS. Po součtu bodů ze 7 závodů 
(tj. přespolní běh, atletický trojboj, 
cyklokros, běh na lyžích, slalom na 
sjezdovkách, běh do vrchu a mara-
tónský běh) jsme se dozvěděli jména 
třech nejlepších závodníků v každé 
ze 17 kategorií. Nejlepší závodníci od 
benjamínků (rok nar. 2014 a ml.) až 
po kategorii 5. tříd  obdrželi poháry 
a medaile zhotovené firmou Titan 
Multiplast. Maškovo pekařství, jež celo-
ročně sponzoruje celý seriál závodů, 
věnovalo sladké vánočky. Děti na 
stupních vítězů oblékly vítězná funkční 

trika. A ti, kteří absolvovali všechny 
závody, obdrželi praktický nákrčník. 
Závody skončily a my tímto děkujeme 
především rodičům a učitelům, kteří 
děti na závody doprovázeli. Veliké díky 
patří organizátorům tj. SVČ Tanvald, 
ZŠ Tanvald Sportovní a TJ Tanvald. 
A v neposlední řadě sponzorům, 
bez kterých by se závody neobešly. 
Jmenovitě firmě 4 Soft, firmě Titan 
Multiplast, městu Tanvald a Maškovu 
pekařství. Sportujte, běhejte a v září se 
budeme těšit na prvním závodě PBT 
-  přespolním běhu na viděnou. 

Jana Tůmová

Foto Radek Luňáček

Foto Radek Luňáček

Když budu zdravá, určitě se OH zúčastním!
 Stejně jako v roce 2017 i letos Jana 
Přibylová absolvovala nejprestižnější 
světový závod krasobruslařů ISU Adult 
Figure Skating Competetion 2018 
v Oberstdorfu (jedná se o neoficiální 
mistrovství světa). Opět ve své věkové 
kategorii (nad 69 let) zvítězila. Závod 
probíhal celý týden (od 14. 5. do 19. 
5. 2018) a celkem se ho zúčastnilo 
721 závodníků z celého světa (o 
popularitě závodu svědčí např. i to, 
že s kanadskými závodníky přijela 
kanadská televize). Velké gratulace za 
své výkony dostala od známých čes-
kých krasobruslařů Jozefa Sabovčíka 
a Petra Barny, kteří již nezávodí, ale 
byly zde v roli trenérů. Osobně jí také 
přišla pogratulovat reprezentantka ISU 
(do loňského roku prezidentka ISU) 

paní Marie Lundmark, která doslova 
prohlásila: „Když jsem Vám předávala 
pohár, byla jsem pyšná na to, že jsem 
se v Čechách narodila!“
 Sezóna byla dlouhá a náročná. 
V ČR se Jana Přibylová zúčastnila 
šesti pohárových závodů (zde se 
bohužel závodí bez ohledu na věk, 
ale i tak dva vyhrála) a před závodem 
v Oberstdorfu zvítězila ve své věkové 
kategorii na závodech Adult Figure 
Skating v Berlíně a v Lódži. 
 Velkou výzvou pro „Adulty“ je připra-
vovaný závod Adult Figure Skating na 
OH v Innsbrucku v roce 2020. „Když 
budu zdravá, určitě se OH zúčastním!“ 
prohlásila Jana Přibylová.

-red-

Foto František Přibyl
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První ročník
Krajských sportovních her seniorů

 Na konci května město Tanvald 
spolu se Senior kluby a SVČ uspořá-
dalo za podpory Krajské rady seniorů 
první ročník Krajských sportovních 
her seniorů. Soutěžilo osm družstev 
z celého Libereckého kraje. Záštitu 
nad akcí převzal náměstek hejtmana 
Libereckého kraje pro sociální oblast 
Pavel Svoboda, který si pár disciplín 
také vyzkoušel. Při zahájení byla na 

stadionu rozprostřena česká vlajka, 
kterou ušila firma Libea z Liberce. Je 
největší českou vlajkou, neboť měří 
po delší straně 18 metrů, na šířku 
má 12 metrů. Je zapsána v České 
knize rekordů a kuriozit a umístěna je 
v Pelhřimově.
 Téměř 70 seniorů změřilo své síly 
v deseti disciplínách. A tak přihlížející 
diváci viděli zdatné sportovce běhat 

s naloženým kolečkem, házet kroužky, 
šipkami či granátem, a nebo se trefovat 
florbalovou holí do maličké branky. 
 V kategorii 60 až 70 let posbíralo 
nejvíc bodů družstvo z Nového Boru. 
Družstvo Tanvald A získalo v této kate-
gorii krásné druhé místo a hned za ním 
se umístil Tanvald C. V kategorii nad 70 
let se stal vítězem tým OS železnice, 
který vyhrál současně celé krajské hry. 

Družstvo Tanvald B se v této kategorii 
umístilo na třetím místě.
 Vše fungovalo jako na drátku 
a jen organizátoři vědí, co je to stálo 
sil a nervů, než vše do posledního 
detailu naplánovali. Ale stálo to za to. 
Spokojenost byla jak na straně přihlíže-
jících, tak sportujících. A klobouk dolů 
před tou spoustou energie a elánu!

Vlaďka Koďousková

Foto Antonín Bělonožník

Foto Antonín Bělonožník Foto Antonín Bělonožník
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Doktor, který běhá maraton
 Při návštěvě ordinace mého praktic-
kého lékaře -  MUDr. Tomáše Drobníka 
jsem s povšimla jeho zatejpovaných 
lýtek, a protože mne zajímalo, jak to 
působí, hned jsem ho vyzpovídala.
 Neměl náplasti jako módní doplněk k 
pracovním kraťasům, ale jako pomůcku 
ke snížení bolesti po maratonském 
běhu, který dva dny předtím běžel. 
Přiznává, že se v mládí příliš sportu 
nevěnoval. S léty se „díky“ špatné 
životosprávě, sedavému zaměstnání, 
závislosti na sladkém a kávě (až 2 litry 
denně) dostal na tělesnou váhu 145 
kilogramů, čímž nebyl zrovna zářným 
vzorem pro své pacienty. Ve snaze to 
změnit se začal věnovat běhu, aby sám 
sobě dokázal, že to jde, když se chce!
 Postupně se zúčastnil čtyř půlma-
ratonů, i když doběhl poslední, byl 
rád, že překonal sám sebe a vůbec 
doběhl. Později uspěl, (půlmaraton 
za 3 hodiny byl už dobrý čas), běhal i 
terénní závody. Kila šla dolů, ale tělo 

ho paradoxně bolelo víc, než dřív. Na 
bolestech zad a vlastně celého těla 
si mohl opakovat anatomii. Bolela ho 
hlavně záda, to vše díky změně těžiště, 
běhal i s hůlkami, překonával bolest. 
V roce 2017 už ale už vykazoval neofi-
ciální zlepšení 30 – 40 minut na půlma-
ratonu. Upravil svůj jídelníček a zbavil 
se některých pro zdraví nevhodných 
zvyklostí a díky tomu se mu podařilo 
snížit tělesnou váhu již o 30 kilogramů. 
Letošní Pražský maraton je zatím 
jeho nejdelší běh. A to už nebyl mezi 
posledními! 
 Letos ho čeká ještě několik nároč-
ných běhů, půlmaratony v Hradci 
Králové, v Olomouci, Janovská 19 a 
Jizerská 23. 
 Ze závislostí mu zbyla jediná a to 
závislost na běhání. Ta je ale zdraví 
prospěšná, tak ať mu vydrží a ať mu to 
běhá!

-ali-

Prodejní výstava
ENERGETICKÉ OBRAZY JANY ŠEBLOVÉ

Riedlova vila Desná od 1. srpna do 10. září 2018
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Hasičská fontána na Vltavě s tanvaldskými hasiči
 1. června se pět členů výjezdové jed-
notky z SDH Tanvald Šumburk vypra-
vilo do Prahy. Ten den se zde sjelo více 
než tisíc hasičů z celé České republiky, 
aby za pomoci své techniky vytvořili 
největší hasičskou fontánu na světě. Ta 
byla naplánovaná až na druhý den, ale 
bylo potřeba vše připravit a také udělat 
generální zkoušku. Jedna secvičná 
v menším měřítku sice proběhla už o 
týden dříve ve Sloupu v Čechách, ale 
na ní se odhalily jen drobné nedostatky 
s řízením proudů. Samotná příprava 
zabrala celý pátek. Vždyť také bylo 
použito 455 ks hadic o celkové délce 
6950 metrů. Využito bylo celkem 239 
vodních proudů osvícených 102 světly. 
Vodní proudy byly rovnoměrně rozmís-
těny po obou březích Vltavy, na středo-
vých obloucích Jiráskova a Palackého 
mostu a na pontonu uprostřed Vltavy. 
Tam bylo naše místo společně s ostat-

ními jednotkami z libereckého kraje.
V sobotu s nadcházejícím večerem 
jsme byli plni očekávání, jak to asi 
dopadne. Už od půl osmé se okolí 
začalo plnit lidmi, kteří si tuto akci 
nechtěli nechat ujít. V deset hodin 
večer vodní produkci zahájila státní 
hymna, po níž následovala část symfo-
nické básně Vltava Bedřicha Smetany 
s ohňostrojem. Závěr pak patřil 
Slovanským tancům a děkovnému 
potlesku tisíců přihlížejících diváků. Byl 
to nepopsatelný zážitek.
Celkem se akce zúčastnilo 210 hasič-
ských jednotek ze 77 okresů. Z toho 
našeho, jabloneckého jsme byli jediní a 
jsem neskutečně rád, že jsme dostali tu 
možnost být u toho.
Celou fontánu můžete shlédnout na htt-
ps://m.facebook.com/sdruzenihasicu/
posts/1671698512950864

SDH Tanvald Šumburk

Zajímavosti

Foto archiv SBD

Partnerství s Wittichenau letos již stříbrné

  Před dvaceti pěti 
lety byla podepsána partner-
ská smlouva mezi Tanvaldem 
a německým městem Wittichenau.
 K navázání partnerských vztahů 
bylo město Wittichenau doporučeno 
při jednáních na Okresním úřadu 
v Hoyerswerdě paní Petrou 
Kockertovou, tehdejší zástupkyní 
přednosty bývalého okresu, která je z 
Wittichenau. K prvním kontaktům došlo 
v roce 1992, kdy ze strany Wittichenau 
byli tahouny prvních kontaktů Scholzovi 
a Knoblochovi. 19. června 1993 Petr 
Polák se starostou Peterem Schowtkou 
podepsali deklaraci o partnerství mezi 
Wittichenau a Tanvaldem. 
 Od samého začátku bylo jasné, 
že partnerství by nemělo být pouze 
o setkávání představitelů měst, ale že 
by se mělo umožnit široké veřejnosti 
navázání kontaktů a poznávání života 
lidí na obou stranách hranic.
 Spolupráce mezi městy se postupně 
vyvíjela a byla budována na dobrých 
osobních vztazích. Organizačních věcí 
se ujali tajemníci obou měst pánové 

Walter Kochta a Richard Seidel.
 Za uplynulých 25 let se uskutečnilo 
nesčetně setkání, a to nejen na ofici-
ální úrovni, ale i mezi občany a spolky. 
Pravidelně se organizovaly zájezdy pro 
seniory, kontakty navázaly školy, setká-
vali se hasiči, proběhlo mnoho sportov-
ních akcí za účasti sportovců z našich 
měst. Byly navázány osobní kontakty 
a přátelství mezi občany obou měst. 
Každá návštěva je ve Wittichenau 
vždy přijata velice mile a srdečně. 
Hostitelé pokaždé dokáží vytvořit velmi 
příjemné prostředí, ve kterém se naši 
občané dobře cítí. Když naši občané 
přijedou do Wittichenau, obdivují pěkné 
a upravené náměstí s radnicí, historic-

kým poštovním sloupem a se sochou 
legendární postavy Krabata. Nádherný 
je zdejší rekonstruovaný kostel, areál 
přírodního lesního koupaliště nebo 
rodinné domky s květinovou výzdobou 
v nové čtvrti za bývalým nádražím, 
kde se nachází i Tanvaldská ulice. 
Ať už se jednalo o nespočet návštěv 
seniorů, kteří měli možnost ve městě 
nebo v regionu shlédnout vždy něco 
nového, nebo při návštěvách spolků 
a sportovců si účastníci odváželi 
spoustu zážitků, poznatků i osobních 
kontaktů.
 Čtvrt století tohoto partnerství při-
neslo pro obě města hodně pozitivního 
a v neposlední řadě pomohlo překonat 

předsudky v česko-německých vzta-
zích z minulosti. Je mnoho věcí, na kte-
rých se dá stavět i dnes, v ekonomicky 
méně příznivých dobách.
 Už na první slavnosti ve Wittichenau 
v roce 1993 účinkovala i tanvaldská 
kapela Domestic pod vedením Jiřího 
Lejska, která pak po mnoho let vystu-
povala při nejrůznějších slavnostních 
příležitostech ve Wittichenau a těšila 
se zde velké oblibě. A právě pořádání 
těchto lidových slavností přivedlo i naše 
město k nové tradici. Letos opět přije-
dou hosté z Wittichenau a společně si 
budeme užívat přátelskou atmosféru již 
25. ročníku Tanvaldských slavností.

-red-

Foto Vlaďka Koďousková

Foto Vlaďka Koďousková



Tanvaldský zpravodaj    18

Tanvaldský zpravodaj / červenec - srpen 2018

Anketa Alej roku startuje letos už po osmé
 Lidé už mohou nominovat kandidáty 
do osmého ročníku soutěže o nejob-
líbenější alej roku pořádané spolkem 
Arnika, a to až do konce října letoš-
ního roku. Zájemci mohou nominovat 
stromořadí na webu www.alejroku.cz 
zasláním fotografie a krátkého příběhu 
nebo popisu. O vítězné aleji pak bude 
hlasovat veřejnost.
 Letos poprvé může skutečně každý 
fotit a nominovat aleje během výletů 
nebo dovolených po celé české repub-
lice už od května, kdy se koruny stromů 

krásně zelenají, a to až do 31. října 
2018. Nezáleží, zda jde o aleje známé, 
neznámé, vzrostlé, mladinké, ve 
městech, v krajině, kolem silnic nebo 
turistických tras. Stejně jako v minulých 
letech může o vítězství aleje rozhod-
nout mimořádná krása, silný příběh, 
snaha místních lidí o záchranu nebo 
odhodlání lokálních patriotů uspět 
v konkurenci z celé republiky.
 Na autory prvních čtyř nominací 
čeká odměna – poukaz od firmy Foto 
Škoda na služby v hodnotě 500 Kč. 

na autora vítězné nominace pak čeká 
jako hlavní cena let balonem od Lucky 
balon a exkurze do výrobny biočajů 
Sonnentor a pro autora nejkrásnější 
fotografie máme zrcadlovku značky 
Canon.
 Novými patronkami ankety se letos 
staly malířka Iva Hüttnerová a pěvecké 
trio Sestry Havelkovy.
 Loni lidé nominovali 62 alejí z celé 
České republiky. V minulém ročníku 
ankety triumfovalo teprve tříleté stro-
mořadí ovocných stromů Stará Husí 

cesta v Dřevčicích, které vysázeli 
místní trampi Roverští patrioti. V roč-
níku, ve kterém hlasovaly necelé 4 
tisíce lidí, získala 408 hlasů. 
 Cílem ankety Alej roku je přitáhnout 
pozornost lidí k alejím, které patří ke 
zdravé a fungující krajině. Hledejte 
s námi nejkrásnější vznosná stromo-
řadí, upozorněte na ty, kterým hrozí 
zánik.

-red-

Zajímavosti, inzerce

10:00                        zahájení a pozvánka na čaj a chléb s medem 
10:30 a 13:30   ukázka práce s ovčáckým psem 
10:45 a 14:00   procházka za bylinkami 
11:00 a 15:00   ukázka a instruktáž kosení kosou  
11:30                        ukázka sečení traktorem a balíkování 
12:00 a 15:30   botanická vycházka 
12:30 a 14:30   ze života hmyzu aneb co se děje v trávě 
16:00                        zakončení 

sobota 14. července 2018 
Horní Maxov - Malá Strana 

VHODNÁ PRO 

 RODINY S DĚTMI

Dále se můžete těšit na:
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stezku nejen pro děti s lučními úkoly 

malování perníčků 

vyrábění z trávy a vrbového proutí 

povídání o včelách s ukázkou včelaření 

zajímavosti z historie a života luk 

Program

Louky se lidem prostě povedly. 
Oslavte jejich krásu s námi!

louka u křižovatky pod Bramberkem 
50.761N, 15.210E 

AKCE 
ZDARMA

liberec.rozhlas.cz

TOULKY S MARCELOU AUGUSTOVOU

Vydejte se s oblíbenou moderátorkou 
po Libereckém kraji

každou neděli po 9. hodině, 
repríza ve středu po 18. hodině

Pošlete do soutěže na facebook vaši nej fotografii 
a vyhrajte pěkné ceny. 

Augustova-banner.indd   1 22.5.2018   15:01:12

České Švýcarsko na kolech
poznávali mladí běžkaři z tělovýchovné 
jednoty v Tanvaldě. V polovině června 
se cca 30 dětí z tanvaldského a jose-
fodolského oddílu běžeckého lyžování 
zúčastnilo tradičního předprázdnino-
vého soustředění. Z rekreačním stře-
diska Bajtlich ve Chřibské se vyráželo 
na cyklovýlety napříč národním parkem 
Českého Švýcarska. Krom kol na děti 
čekaly běžecké tréninky po lesních 
cestách mezi pískovcovými skalami, 
spousta sportovních her, cvičení v tělo-
cvičně, plavání v bazénu, táborák a řada 
dalších společných aktivit. Úplný závěr 

patřil závodu v triatlonu. Soustředění 
se zúčastnila i řada rodičů, bez jejichž 
pomoci by tréninky a výlety na kolech 
byly takřka nemožné. Poděkování 
patří tedy nejen rodičům, ale hlavně 
trenérům Heleně a Petru Beranovým 
za krásné soustředění. Na přelomu 
července a srpna nás čeká další cyk-
losoustředění v oblasti Broumovských 
stěn, v srpnu pak běžecké soustředění 
v Krkonoších. Budeme si přát, aby 
se vydařila stejně jako soustředění 
v Chřibské.

Jana Tůmová

Foto Radek Luňáček
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Staráme se o životní prostředí
Informace

 Z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané naší obce v loň-
ském roce vyřadili 7.267,48 kilogramů 
elektra. Tím, že jsme ho následně 
předali k recyklaci, jsme uspořili 91,17 
MWh elektřiny, 5.142,19 litrů ropy, 
406,38 m3 vody a 3,44 tun primárních 

surovin. Navíc jsme snížili emise 
skleníkových plynů u 18,90 tun CO2 
ekv., a produkci nebezpečných odpadů 
o 85,09 tun. 
 Výsledek studie jednoznačně proká-
zal, že zpětný odběr elektrozařízení, i 
těch nejmenších, má nezanedbatelně 
pozitivní dopad na životní prostředí.

-red-

Osvědčení o úspoře emisí
 V roce 2017 bylo díky recyklaci 
a využití papíru, plastů, skla, kovů 
a nápojových kartonů v rámci třídě-
ného sběru a využití odpadů z obcí 
v systému EKO-KOM uspořeno 20,3 
mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik 
v průměru spotřebuje za rok více než 
310 tisíc domácností. V případě tolik 
diskutovaného globálního oteplování 

přispěl systém tříděného odpadu 
a využití odpadu z obcí ke snížení 
emisí o 678.334 tun CO2 ekvivalentu. 
Na přiloženém Osvědčení jsou uve-
deny výsledky za rok 2017, kterých 
jsme dosáhli v našem městě, a tím 
přispěli ke zlepšení životního prostředí 
a snížení uhlíkové stopy. 

Cesty do místa trvalého bydliště 
pro nový řidičský průkaz

jsou minulostí
- Nový řidičský průkaz a paměťovou 
kartu do tachografu získáte nově na 
kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou 
působností
- Při změně bydliště se řidičský průkaz 
už nemění
- K žádosti už nepotřebujete papírovou 
fotografii
  Od 1. července 2018 přichází malá 
revoluce  pro  řidiče.  Nejen  řidičský 
průkaz  si  totiž  nově  vyřídíte  na 
libovolném úřadě obce s rozšířenou 
působností. Nadále platí, že výměna 
dokladu, kterému končí platnost,  je 
zdarma  a  nově  s  sebou  už  nemu-
síte  nosit  ani  papírovou  fotografii. 
Řekneme  si  ale  i  o  dalších  novin-
kách,  které  nový  způsob  vydávání 
řidičských průkazů přináší.
 Pokud  žijete  v  Tanvaldu,  ale 
trvalé bydliště máte např. v Ostravě, 
nezbylo  vám  než  si  vzít  den  volna 
a  vydat  se  na  úřad.  Polovinu  dne 
jste  strávili  cestou,  narychlo  zajiš-
ťovali  svou  průkazovou  fotografii 
a  následně  přišlo  na  řadu  samotné 
vyřizování  dokladu  na  úřadě.  Nyní 
už se to dá zvládnout mnohem lépe 
a jednodušeji. Od 1. července lze 
vyřídit záležitosti spojené s řidičskými 
průkazy na nejbližším obecním úřadě 
obce s rozšířenou působností nebo 
na takovém, který vám svou lokalitou 
nejvíce vyhovuje. Celkově to bude na 
206 místech v ČR.
Téměř vše vyřídíte na jednom místě
 Nově si tak můžete na nejbližším 

úřadě vyřídit vydání nového řidičského 
průkazu. Také si na zvoleném úřadě 
zajistíte výpis z evidenční karty řidiče, 
stav bodového konta a záležitosti 
spojené s profesní způsobilostí řidiče. 
Seznam všech úřadů obcí s rozšířenou 
působností naleznete zde: www.mdcr.
cz/orp.
 Existují situace, kdy je přesto 
nezbytné dojet na úřad obce s rozší-
řenou působností v místě vašeho trva-
lého bydliště. Mezi ně patří odnětí nebo 
vrácení řidičského oprávnění, omezení 
oprávnění atd. 
 Dosud bylo nutné na úřad přijít 
s papírovou fotografií, kterou pracovník 
na přepážce umístil na žádost. Podle 
nové úpravy se už na úřad s fotografií 
nebude muset. Systém sám vyhledá, 
zda již nemáte fotografii v jiné databázi 
(např. z občanského průkazu nebo 
cestovního pasu), a pokud bude vaše 
podoba stále aktuální, použije ji a fotit 
se vůbec nebudete. V případě, že 
jste změnili vizáž a vaše podoba se 
na první pohled neshoduje s fotografií 
v existujících databázích, vyfotí vás 
úředník přímo při vyřizování žádosti. 
Odpadá tedy nutnost pořídit si průka-
zové fotografie. Nově se také na každý 
doklad bude prostřednictvím podpiso-
vého tabletu pořizovat digitalizovaný 
podpis žadatele. 
J ediný případ, kdy s sebou ještě na 
úřad ponesete papírovou fotografii, 
je vydání mezinárodního řidičského 
průkazu (ten má formát malé knížky, 

který prozatím tisk digitální fotografie 
neumožňuje).
Změna  trvalého  bydliště  nemá  na 
řidičský průkaz vliv
 Pokud jste změnili trvalé bydliště, 
platila povinnost tuto změnu hlásit na 
úřadě. Ten vám vydal nový řidičský 
průkaz. Nyní je tato povinnost již minu-
lostí. Od července se budou vydávat 
řidičské průkazy, které údaj o místě 
trvalého bydliště neobsahují. To se 
vztahuje i na majitele dříve vydaných, 
ale stále platných řidičských průkazů.
Správní poplatky
 Změna legislativy přinesla také 
úpravu výše správních poplatků. Za 
výměnu řidičského průkazu za nový 
v případě, že končí doba jeho platnosti, 
stále nebudete nic platit a dostanete 
ho zdarma. Při vydání nového průkazu 
zaplatíte z původních 50 Kč nově 200 
Kč. Navýšení správního poplatku je 
kompenzováno tím, že si již nemusíte 
pořizovat průkazovou fotografii. Také 
se navýšil poplatek za zrychlené 
vydání průkazu do pěti pracovních dnů 

z 500 Kč na 700 Kč. Částka za vysta-
vení mezinárodního řidičského průkazu 
zůstává 50 Kč, za vydání paměťové 
karty do digitálního tachografu zaplatíte 
nadále 700 Kč.

INZERCE
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 Ve středu trojúhelníku mezi Jelení 
Horou, Gryfowem a Lwówkem Śląským, 
v pohádkových údolích zlatonosných 
řek, uprostřed malebných pohoří, polí 
a luk se rozprostírá překrásná krajina. 
Žije zde okolo 6200 obyvatel, z toho 
2000 bydlí v městečku Lubomierz, které 
krajině vévodí. Dříve zvané Liebenthal, 
což ve volném překladu znamená 
Údolí lásky. Stejně, jako celé okolí, své 
bohatství čerpalo z přírody. Dokládají to 
původní názvy vesnic, v nichž se obje-
vuje sloveso „seiffen-rýžovat”, připo-
mínající rýžování zlata před lety. Obec 
Lubomierz zaujímá rozlohu 130 km2, 
rozkládá se na prehistorických skalách 
starých několik set milionů let, ztuhlých 
během dislokace, která vytvořila hlavní 
středosudetský pokles. Lubomierz je 
výjimečným srdcem této krajiny. Jeho 

dějiny i charakter spojují historii třinácti 
okolních vesniček: Chmieleń, Golejów, 
Janice, Maciejowiec, Milęcice, Oleszna 
Podgórska, Pasiecznik, Pławna 
Dolna a Pławna Górna, Pokrzywnik, 
Popielówek, Radoniów a Wojciechów. 
Vesnice se táhnou od pramenů Oldzy 
na jihu obce, doprovází její hlavní 
tok k severu a proplétají se s přítoky 
menších řek - životadárných tepen 
kdysi také bohatých na zlato. Osudy 
vesniček jsou spojené s dějinami 
lubomierského kláštera benediktinek 
založeného v roce 1278 Juttou von 
Liebenthal a jejími syny. V roce 1291 
udělil kníže svídnicko-javorský Bolko 
I. osadě městská privilegia. Vesnice, 
které byly kdysi ve vlastnictví von 
Liebenthalů, přešly darem k řádu a díky 
tomu si více než 500 let, až do kasace 

církevního majetku pruským státem 
v roce 1810, zachovaly vazbu na 
mateřský Lubomierz. Symbolem jeho 
slávy je klášterní kostel sv. Maternuse, 
dominanta města, jež je zdaleka 
viditelná na pozadí venkovské krajiny 
okolních kopců, polí a luk. K její stopám 
je přitisknuto náměstíčko s podloubím, 
radnicí a renesančními budovami, které 
již více než půl století přitahují filmaře 
zvěčňující ve svých dílech neopakova-
telný vzhled tohoto místa. V Lubomierzi 
je každoročně v polovině srpna od roku 
1997 organizován Celostátní festival 
komediálních filmů (Ogólnopolski 
Festiwal Filmów Komediowych). 
Kromě historických památek měs-
tečka se ještě v okolních vesničkách 
dochovaly vzácné podstávkové domy 
z 18. nebo z 19. stol. a častěji se zde 

vyskytují domy s částečně zděnou 
a hrázděnou konstrukcí, s malým 
balkónem nad vchodem typickým pro 
zdejší lidovou architekturu. Kouzelným 
symbolem původních vazeb mezi ves-
nicemi a lubomierským klášterem jsou 
kříže u cest, domkové kapličky a sochy 
svatých, se kterými se v tak velké míře 
rozmanitosti nikde jinde nesetkáme. 
Malebná údolí, kopce, louky a lesy plné 
různé zvěře spojují a protínají společně 
s polními cestami turistické pěší a cyk-
listické trasy. K odpočinku uprostřed 
krajiny nezasažené civilizací zvou stále 
početnější agroturistická hospodářství. 
Lze odsud obdivovat jedinečné pano-
rama Krkonoš, Jizerských hor, stejně 
jako dalších bližších i vzdálenějších 
známých i bezejmenných vrcholů před-
hůří Jizerských hor.

LETNÍ HASIČSKÁ

COUNTRY ZÁBAVA
21. července 2018

před hasičskou zbrojnicí

dobrovolných hasičů Tanvald Šumburk

Od 13 hodin Vám zahrají

NUDLIČKY
(Jablonec nad Nisou)

DEPOZIT
(Tanvald)

NABOSO
(Rokytnice 

nad Jizerou)

Těšíme se na Vás, tak přijďte pobejt.

SDH Tanvald Šumburk

Pozor: žádné vstupné, jen dobrá nálada, 

občerstvení zajištěno

INZERCE

Krajina lásky, zlata, kapliček a soch svatých - LUBOMIERZ


