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V pondělí 10. července
a 14. srpna 2017 proběhnou
pravidelné prodejní trhy
na centrálním parkovišti.

Městské koupaliště
opět zahajuje provoz
v letní sezóně
Otevírací doba:
10.00 - 18.00 (dle počasí)
Vstupné: dospělí 40 Kč,
děti a důchodci 20Kč
Od 17-ti hodin účtována
½ ceny vstupného.
Kontakt na provozovatele:
723 374 935

-red-

Blíží se Tanvaldské
slavnosti

Další spanilá jízda je za námi
Již dvanáctý ročník Spanilé jízdy
cyklostezkou Járy Cimrmana proběhl
druhý červnový víkend. Stejně jako
v minulém roce byla celá slavnost rozdělena do dvou dnů. V sobotu se všichni
cimrmanovci sešli v Příchovicích
u Majáku Járy Cimrmana na Slavnost
pod Majákem. Večer se pak řada z nich
přesunula do tanvaldského kina na
divadelní představení Dlouhý, široký
a krátkozraký. V neděli probíhala tradiční spanilá Jízda cyklostezkou Járy
Cimrmana a zároveň probíhal program
pro všechny generace u kostela
sv. Františka z Assisi v Tanvaldě. Děti
se mohly vyřádit na různých historických soutěžích a něco si vyrobit v dílničkách. Nejočekávanější chvílí byl
příjezd spanilých jezdců, které přivítali
pěvecké sbory a herci z Divadla Járy
Cimrmana. Zdeněk Svěrák si společně
s pěveckým souborem Hlásek zazpíval některé písničky a připravil tak
nejen pro diváky, ale hlavně pro malé
zpěváky a zpěvačky nebývalý zážitek.
Také musím zmínit jednu z nejdůležitějších součástí programu. Letošní cimrmani se konali v rámci akce Cimrman
– dětem, takže po oba dny si všichni
návštěvníci mohli zakoupit balónky
s logem Cyklostezky Járy Cimrmana
a tím přispět na hippoterapii pro postiženého Vojtu z Tanvaldu. Balónky pak
byly hromadně vypouštěny.
-haj-

Starostové s prapory svých měst. Foto Antonín Bělonožník.

Pěvecký sbor Hlásek Základní umělecké školy Tanvald. Foto Antonín Bělonožník.

Letošní slavnosti připadají na
8. a 9. září. Uskuteční se již 24. ročník
Tanvaldských slavností. Letos budou
slavnosti v tradičním regionálním
duchu v příjemném prostředí Autokempu Tanvaldská kotlina.
Můžete se těšit na bohatý program,
řemeslné stánky a občerstvení.
K poslechu zahrají mimo jiné regionální kapely.
Podrobný program v příštím
Tanvaldském zpravodaji.
-red-
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Pěvecký sbor Gymnázia a Obchodní akademie Tanvald. Foto Antonín Bělonožník.
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Senioři jezdili po výletech

Výletníci ve Valdštejnských zahradách. Foto Lenka Hájková.

Na konci května vyrazili senioři na
pozvání poslankyně Jany Hnykové
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Formou komentované prohlídky se senioři dostali do
prostor, kam by se sami nedostali.
Také měli dostatek času prohlédnout
si nádhernou Valdštejnskou zahradu
a občerstvit se. Po odjezdu z Prahy
následovala poslední zastávka na
oběd ve Svijanském Újezdu.
Další zájezd se konal už začátkem
června a to tradičně do partnerského
města Wittichenau. A jaký byl program?
V 7 hodin se vyjelo zbrusu novým autobusem firmy Busline směr Německo
a jako vždy bylo na bývalém nádraží
Zum
alten
Bahnhof
připraveno
pohoštění s drobným programem.
Než ale začal kulturní program připravený místní školou, tak všechny
přítomné přivítal Peter Popella,
předseda spolku pro partnerství měst

V neděli, 4. června proběhl
36. ročník Cesty lesem pohádek. Již
klasickou trasu absolvovalo i přes ne
zcela krásné počasí cca 750 účastníků,
při akci pomáhalo na 80 dobrovolníků
ze zdejších škol, organizací a neorganizovaní jednotlivci. Na trase bylo
přichystáno 14 pohádkových stanovišť,
některé pohádky byly obměněny,
cestou děti povzbuzoval jejich kamarád Krteček. Liška prý byla přátelská
a nechala se drbat za ušima, vlk občas
„zdravě“ postrašil… U každé pohádky
děti dostaly nějakou odměnu díky
podpoře řady místních firem, obcí
a Libereckého kraje. V cíli nechyběla
tradiční bramboračka. V areálu autokempu byl pro děti a rodiče přichystán
program firmy Elektrowin podporující
recyklaci elektro odpadu. Koordinaci
celé akce zajišťovalo Mateřské
a dětské centrum Maják.
-mdcm-

Tanvaldský zpravodaj

2

a místostarosta města Wittichenau
Georg Szezepanski. Poté si senioři
prohlédli město a následovala cesta na
oběd k paní Gráfové do penzionu Zur
Grafschaft v části Nová Ves Kláštěrní.
K obědu bylo připravené množství
rozmanitých jídel, převážně rybích
specialit, nechyběla zelenina v nejrůznější úpravě, ale ani řízky. Hlavním
bodem programu byla projížďka
na solární lodi v Senftenbergu.
Mimochodem ze Senftenbergu pochází řada filmařů, kteří jezdí k nám,
do Tanvaldu na HAF a minulý rok
v červnovém zpravodaji jsme o návštěvě v Senftenbergu psali. Jako vždy byli
účastníci s výletem velice spokojeni
a dostali se do míst, kam by se sami
dostávali obtížně. Hlavní zásluhu na
dokonale zorganizovaném zájezdu
měl tajemník MěÚ Richard Seidel,
kterému nezbývá než poděkovat.
Lenka Hájková

Návštěva Wittichenau s projížďkou na solární lodi v Senftenbergu. Foto: Lenka Hájková.

Cesta lesem pohádek

Foto archiv mdcm.
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Hřbitov Šumburk nad Desnou

Město Tanvald vyčlenilo ve svém
rozpočtu na rok 2017 finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč na opravy na
veřejném pohřebišti Šumburk. V rámci
těchto finančních prostředků byly
provedeny opravy obřadní smuteční
síně, především jejího interiéru. Byl
vybudován nový přístup do obřadní
smuteční síně pro pohřební službu
včetně přístupové komunikace. Pro

všechny návštěvníky tohoto pietního
místa byla rekonstruována páteřní
cesta a provedeno odvodnění u hlavního vstupu. Jak jsme již na webových
stránkách uváděli, v jarních měsících
byl proveden bezpečnostní a zdravotní
řez některých stromů. Město Tanvald
bude i v následujících letech věnovat
pietním místům náležitou pozornost.
-red-

Nabídka pracovní pozice
Nemocnice Tanvald, s.r.o. přijme všeobecné sanitáře/ky k lůžku,
plný úvazek 14 dvanácti hodinových směn v měsíci
(Norma hodin 37,5 hod. za týden), možno i na kratší úvazek.
Možnost zvýšení kvalifikace absolvováním kurzu při zaměstnání.
Požadujeme trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
plat cca 18 000 Kč hrubá mzda
5 týdnů dovolené
příplatek na stravování
penzijní připojištění
ubytování
příplatky za noční práci, víkendy, svátky a přesčasy
rodinné prostředí v malé nemocnici
Nástup možný ihned.
Dále přijmeme zdravotní asistenty i bez úspěšného
ukončení maturitní zkoušky.
V případě zájmu zašlete životopis na email: vera.chvojkova@mediterra.cz
nebo osobně na personálním oddělení
Tel. kontakt 483 367 354

Oprava fasády
bytového domu č.p. 552
Společnost Tabys s.r.o. v současné
době provádí opravu fasády bytového
domu č.p. 552 v Palackého ulici.
Fasáda domu byla zateplena před cca
25 lety. Původní fasáda je poškozena
prasklinami, některé dílčí části zateplení jsou nefunkční, poškozené. Oprava
fasády pouze nátěrem, která byla
nájemníkům slíbena před čtyřmi roky,
by nevyřešila problém s prasklinami a
zatékáním dešťové vody do izolantu
fasády. Z tohoto důvodu byla pro opravu
fasády zvolena technologie přídavného
zateplení fasády s izolantem tl. 8 cm a
novou tenkovrstvou omítkou. Oprava
fasády bude dokončena do konce října
2017. Barevné řešení fasády domu
bylo navrženo architektem tak, aby
dům svojí barevností navazoval na dva
sousední věžové panelové domy. Dům
č.p. 552 jejich barevnost nekopíruje,
ale doplňuje do barevného souladu.

Archiv MěÚ Tanvald.

Město pořídilo malotraktor

-redV červnu pořídilo město Tanvald technickým službám universální malotraktor značky KIOTI.
Na letní měsíce je vybaven pro sekání trávy a na zimní období přední radlicí a rozmetadlem posypového materiálu.
V zimě bude malotraktor sloužit k údržbě chodníků. Foto: Antonín Bělonožník.

Včelařská exkurze

I v roce 2017 podpoří město
odkanalizování nemovitostí

Rada města schválila poskytnutí
účelové dotace ve výši 20.000 Kč
fyzické osobě vlastnící rodinný dům
v Tanvaldě, která v roce 2017 uskuteční odkanalizování své nemovitosti
v Tanvaldě dle platných předpisů, čímž
se rozumí:
- vybudování vodního díla sloužícího
k čištění odpadních vod s vypouštěním
přečištěných odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních (stavba
biologického septiku se zemním filtrem
s přepadem zaústěným do vsakovacího zařízení nebo do vodního toku

Foto Eliška Zaplatílková.

nebo stavba domovní čistírny odpadních vod s přepadem zaústěným do
vsakovacího zařízení nebo do vodního
toku);
- vybudování kanalizační přípojky na
kanalizační řad svedený na centrální
čistírnu odpadních vod.
Zveřejňujeme program pro poskytování
těchto účelových dotací. Žadatelé
mohou podat žádost na Městském
úřadu Tanvald, odboru rozvoje a KV
od 26. června 2017, kde si mohou také
vyzvednout formuláře.
-red-

V úterý 23. 5. jsme byli se třídou na
exkurzi ve Velkých Hamrech, kde už na
nás na své zahradě čekala paní včelařka. Nejdříve nám o včelách pověděla
mnoho zajímavých informací a potom
nám také spoustu zajímavých věcí
ukázala. Viděli jsme plástve, vzorky
medu, včelí vosk, pylová zrnka, propolis, včelí žihadla. Na obrázcích jsme si
mohli prohlédnout včelí vajíčka, larvy,
kukly, dospělé včely – královnu, trubce
i dělnice, roje včel i včelí rojení.
Potom jsme si navlékli na hlavu včelařské klobouky a vyrazili jsme k úlům.
Tam nás paní včelařka upozornila,
že nesmíme běhat a křičet, aby nás
včely nepoštípaly. Nejdříve otevřený
úl nádobou s hořícím dřevem vykou-

řila a začala postupně z úlu vyndávat
a ukazovat nám jednotlivé plástve.
Mohli jsme si pěkně zblízka prohlédnout včelí buňky s medem a larvami,
viděli jsme rozdíl mezi velikostí
dělnice a trubce. Dokonce jsme měli
velké štěstí, protože se paní včelařce
podařilo v tom velkém včelím hemžení
objevit dokonce i včelí královnu.
Na konci exkurze jsme dostali na
ochutnání piškot s lesním medem,
na památku včelařský rozvrh hodin
a s sebou do školy soubor pracovních
listů o včelách.
Byl to pro nás velmi pěkný a užitečný
den!

Čtvrťáci ze Šumburku

Tanvaldský zpravodaj
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Krimi, školství
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Drážd’anské děti znovu
u nás ve škole

Krimi okénko

Městská policie: 725 095 123, 483 394 575
Policie ČR: 158
Zloděj z Horské dopaden
Zloděj kabelky, který před měsícem řádil v Horské ulici a o němž jsme již v TZ
psali, v této chvíli už není policii osobou
neznámou. Po krátkém pátrání bylo třiatřicetiletému muži sděleno podezření
z trestného činu porušování domovní
svobody. Že se nejedná o žádného
novice, to je jasné už z jeho trestního
rejstříku. Šestkrát trestaný recidivista,
vesměs pro krádeže a podvod, takže
není divu. A za kabelku s penězi a stravenkami si může jít posedět až na dva
roky. A stravování v ceně.
Pozor na peněženky a mobily
Vzhledem k tomu, že počasí svou
vlídností již přímo zve na posezení na
lavičkách v parku či u fontány, vyrojili
se nám přímou úměrou také zloději.
Policie ČR upozorňuje, aby si každý občan dal dobrý pozor na to, kam
odkládá svou peněženku nebo mobil.
Stačí chvilka nepozornosti a telefon
je fuč. Peněženka odložená halabala
v otevřené nákupní tašce, notabene
hned navrchu, také přímo vybízí šikovného chmatáka „vem si mě“. V posledních týdnech se v Tanvaldě a okolí
stalo hned několik podobných případů.
Takový zloděj se pak těžko dohledává,
když ho nechytnete přímo za ruku nebo
nekrade pod dohledem kamery. Proto
buďte opatrní, nechcete-li si přidělávat
zbytečné problémy.
Vandalovi nebylo nic svaté
Ani sousedství kostela nevadilo pro-

zatím neznámému vandalovi, aby
nerozbil farní vývěsní skříňku. Škoda
sice není velká, ale rákoskou by jistě
zasloužil, ten kdo panu faráři zbytečně přidělal práci. Pokud jste tedy o víkendu 27. – 28. května viděli u kostela
něco podezřelého, neváhejte a sdělte
to místní policii. Příště mohou rozbít
váš majetek.
Střípky z dopravy
Řekli byste, že parkování v Tanvaldě je
nesnadnou záležitostí? Já bych řekl, že
ve srovnání s Libercem či Jabloncem
nad Nisou nikoliv. Parkovacích ploch
tu máme dostatek. A přece jen za poslední měsíc předala městská policie
do správního řízení celkem 10 přestupků právě v oblasti parkování. Jedná se
většinou o zábor zelených ploch nebo
přímo o porušení zákazu stání. Škoda
peněz za pokuty. Přitom někdy stačí
udělat jen pár kroků navíc a je to bez
problémů.
A k tomu dvě dopravní nehody v centru Tanvaldu, naštěstí bez vážnějšího
zranění osob, to je bilance uplynulého
měsíce. Dopravu usměrňovali strážníci
městské policie.

Jana Duňková

Když k nám poprvé přišli do třídy,
byli trošku zmatení a někteří asi se
trochu báli. Pak se ale předškoláčků
ujali páťáci. Po pár minutách už všichni
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Eva Hýsková

-vho-

předškoláčci pracovali. Na elipse jsme
my, páťáci a předškoláčci nosili molitanové mrňavé krychle, a pak si povídali.
Po elipse už se zase pracovalo. Druhá
návštěva dopadla ještě pohodověji než
ta první. Předškoláčků dorazilo ještě
více. Na elipse jsme přiřazovali perlový
materiál k číslům. Všichni potom pracovali nadšeně a tiše. Těšíme se na další
návštěvy a práci s předškoláky.

Foto DJ.
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výběhu jsme strávili značnou část času
vyhrazeného pro ZOO. Nakonec si ale
stejnou pozornost zaslouží i lachtani,
jejichž bazének se právě čistil, a oni
docela s chutí drobnými lumpárnami
stěžovali práci svému ošetřovateli.
V pátek bylo v plánu dobýt pramen
Labe, protože tato řeka teče přímo
pod okny DDM v Drážďanech a děti
ji znají jako velkou řeku, která z jejich
města dělá „krasavici“ – Florencii na
Labi. Avšak se nezadařilo. Náhradní
program taky nebyl špatný místo do
Krkonoš si naši kamarádi vyšlápli podél
Jizery. Sobotu jsme věnovali technice
a navštívili Muzeum ozubnicové dráhy
v Kořenově, prohlédli si Výtopnu,
svezli se důlním vláčkem, vyšlápli
k Motorestu a sjeli do Desné, kde za
krásného počasí probíhala již v úvodu
zmiňovaná Desenská pouť. V neděli
jsme ,,zamávali šátečkem“, přidali
sbohem a už můžeme začít přemýšlet
o programu na příští rok. Tak Ahoj,
kamarádi. Bis nächstes Jahr.

Asistenti opět pomáhali
Naši asistenti prevence kriminality byli
tentokrát opět včas na místě, když
poblíž kina zkolabovala starší paní.
Poskytli jí první pomoc a přivolali záchranku. Dobrá práce.

Předškoláčci na Šumburku
Na konci měsíce května a v červnu
mají možnost předškoláčci navštěvovat
pátou třídu na Šumburku, kde s nimi
pracují páťáci. Budoucí prvňáčci se
seznamují s chodem třídy, dodržováním pravidel nebo prací s pomůckami.

Poslední víkend v květnu – pro
mnohé ve znamení pouťových radovánek v Desné. Pro naši školu už po
mnoho let termín, kdy přijíždí na několikadenní návštěvu děti z Drážďan.
A ani letos tomu nebylo jinak. Ve středu
v nočních hodinách přijelo 12 kluků
(asi letos nejsou v Drážďanech holky)
s vedoucí paní Ulrike Wend a jedinou
dívkou Laurou (pomocnou vedoucí) do
Tanvaldu. Měli jsme pro ně připravený
bohatý program, který obsahoval ve
čtvrtek návštěvu MÚ i společnou besedu
s panem tajemníkem Seidlem, který
si každý rok na nás udělá chvíli času,
a starostou města V. Vyhnálkem. Na oba
se sneslo mnoho dětských dotazů na
naše město i jejich práci. Děti zajímalo,
zda i pan starosta hovoří německy,
a tak i on musel rychle oprášit své znalosti němčiny. Poté jsme odjeli do Lbc,
kde jsme navštívili svíčkárnu RODAS,
kde si děti ozdobily vlastní svíčku
a připravily dle vlastní fantazie lahvičku
s koupelovou solí. Následoval přesun
do ZOO, kde hlavním cílem mezi zvířaty byli bílí tygři a pozorováním jejich

Julie Honců a Jan Duňka 5.B

Foto MP.

Naši zdravotníci
Dne 3. 5. 2017 týmy zdravotníků
z Masarykovy školy (z budovy 416 i ze
Šumburku) se vydaly na každoroční
okresní kolo pořádané ČČK (Český
červený kříž). Týmy se skládaly
z pěti zdravotníků. Od nás jel tým
s velitelkou D. Jarolímkovu a dalšími 4 zdravotnicemi, jimiž jsou K.
Vokatá, D. Filasová, T. Karnethová,
K. Pulová. Ze šumburské školy jely
dva týmy s velitelkami B. Křížkovou
a V. Černou. Soutěžilo se v jablonecké
hasičárně. Ten den krásně svítilo
sluníčko. Atmosféra byla pozitivně
naladěná. Bylo pět stanovišť, mezi ně
patřila obvazová technika, transport
a také 3 stanoviště, ve kterých jsme se
musely postarat o zraněné. Obvazovou
techniku jsme zvládly na jedničku,
u transportu jsme měly malý zádrhel,
ale vše bylo v pořádku. Nejhorší stanoviště pro nás bylo třetí. Na něm byl tatínek se svým půlročním děťátkem, které
se přidusilo sunarem. Tam jsme měly
nejvíce chyb. Při vyhlášení jsme měly
velikou trému, ale nakonec vše dobře
dopadlo, ale jen pro nás. Umístily jsme
se na prvním místě. Byl to ten nejhezčí
moment, který jsme zažily. Všechny

Foto VD.

jsme začaly brečet z toho, jak to bylo
dojemné. Celé ty roky jsme byly maximálně na 2. místě, a tento rok jsme
byly konečně první! Nejlepší na tom
všem bylo, že týmy na prvních místech
postupovaly do krajského kola. Tým B.
Pokračování na straně 5.
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Křížkové se umístil na 3. místě, a tým
V. Černé na 9. místě. Krajské kolo se
konalo 26. 5. také v Jablonci. Trasa
byla nejenom v jedné budově, ale po
celém Jablonci. Při registraci jsme
dostaly hostesku, aby nás vedla. Bylo
8 stanovišť. Opět tam byla obvazová
technika, transport, tři stanoviště na
záchranu raněných a byla tam přidaná
i další tři stanoviště pořádaná sponzory,
takže taková odpočinková. Na startu
jsme dostaly také křížovku, kterou jsme
cestou musely vyplnit, pokud bychom
chtěly být na prvním až třetím místě.
Nejvíce nás překvapila obvazová
technika, kdy jsme si zapomněly vzít
rukavice, i přestože jsme se obvázaly
navzájem. Nejlepší stanoviště bylo
v garáži, kde se jedna paní chtěla otrávit výfukovými plyny a její známá se jimi
otrávila také, protože jí chtěla zachránit.

Školství, informace

Udělaly jsme tam vše, co jsme mohly
udělat, bez jediné chyby. Naše nejhorší
stanoviště byla silná alergická reakce
na oříšky u jedné dívky, která si kousla
do zákusku s oříšky, který ji donesla
její kamarádka. Aby toho nebylo málo,
třetí kamarádka zaútočila na tu druhou
kvůli tomu, že ji chtěla zabít. Bylo to
velmi náročné, ale my jsme to zvládly
s minimální ztrátou bodů. Po ukončení
soutěže na nás čekal oběd. Byly to
špagety. Mňam. Po obědě jsme jen
čekaly na vyhlášení. Když přišlo na
řadu vyhlašování, strašně jsme se bály,
protože s námi soutěžili jen ti nejlepší
z okresů. Měly jsme strašlivý strach,
ale opět při nás stálo štěstí a skončily
jsme na prvním místě. Brečely jsme
ještě víc než na okrese. Takže už nás
čeká jen celorepublikové kolo konané
v Havlíčkově Brodě 16. 6. 2017. Moc
se těšíme!

Maturity na gymnáziu
Maturity na tanvaldském gymnáziu
proběhly letos až v posledním termínu,
tedy od pondělí 29. 5. do pátku 2. 6.
2017 a trvaly opravdu celý týden, protože maturantů bylo 31 z původních 33
studentů posledního ročníku.
Tento ročník nebyl jednoduchý ani
pro studenty, ani pro pedagogy. Byly do
něho spojeny 2 loňské třídy, septima
a 3. ročník. Tak se stalo, že se studenti se zkoušejícím učitelem sešli
často až v posledním roce studia.
Všichni byli také výrazně poznamenáni březnovou tragickou událostí,
úmrtím studenta maturitního ročníku.
Jeden student neprospěl v hodnocení
čtvrtého ročníku a ještě před maturitami se jedna studentka dozvěděla,

že neuspěla v didaktickém testu z českého jazyka. Všichni ostatní ve všech
písemných částech „státní“ maturity
uspěli. Při ústních zkouškách prospělo
25 studentů, z toho 9 s vyznamenáním
a 2 studentky se samými jedničkami.
Ke spravedlivému a klidnému průběhu maturit přispěl i pan předseda
Ing. Luděk Štěpnička.
Maturitní vysvědčení si studenti
převzali na městském úřadě, kde se
poslední „tečky“ maturit zúčastnili
i rodiče a babičky a dědové a i oni si
uvědomili, že maturita je opravdu ukončením jedné etapy studia i života.
Tak hodně štěstí v dalším studi
i v dalším životě!
Iva Herrmanová

Karolína Vokatá 9.A

Návrat do milé školy

Foto Antonín Bělonožník.

Setkání se starostou

Foto archiv ZŠ Horní Tanvald.

Milou školou jsem nazvala Základní
školu Údolí Kamenice na Horním
Tanvaldu. Vrátila jsem se do ní v únoru
letošního roku, nikoliv jako žákyně,
ale jako bývalá učitelka. Učila jsem
zde přes 20 let, než jsem odešla do
důchodu. Od února pracuji v družině,
kam chodí malé děti z přípravného ročníku. Zastupuji  za vychovatelku, která
odešla na mateřskou dovolenou.
Ve škole jsem se setkala s bývalými kolegyněmi, které jako by vůbec
nezestárly. Jsou stále milé, příjemné,
s pěkným přístupem k žákům. Stejně
tak působí i dvě nové kolegyně
a pan ředitel Špráchal, který dokázal
vždy řešit klidným jednáním jakékoliv
problémy.
Ptala jsem se několika žáků, jak
se jim ve škole líbí. Odpovědi byly
kladné, jmenovali oblíbené vyučovací
předměty, ale mnozí z nich odpověděli,
že se jim líbí nástěnky na chodbách
a výzdoba tříd. Někteří uvedli také
školní zahradu, která je pěkně upravená. Na jejím vzhledu se podílí
samotní žáci v rámci pracovního vyučování. I mne při vstupu do školy zaujala
výzdoba chodeb a schodiště, která
je tvořena převážně z velmi pěkných
žákovských prací a z fotografií poří-

zených z různých akcí a sportovních
soutěží, pořádaných školou. Jen v tom
krátkém období, kdy na škole působím,
se uspořádalo několik zdařilých akcí.
Koncem ledna a začátkem února to byl
lyžařský kurz, 8. února Den otevřených
dveří, kterého se zúčastnilo mnoho
rodičů, v březnu akce "Škola hrou"
a dětský karneval, pro starší žáky
byla v rámci prevence uspořádána
beseda s lektorem pod názvem "Než
užiješ alkohol, užij svůj mozek“. Žáci
se zúčastňují sportovních soutěží,
např. to byl turnaj ve florbalu, který
se konal v Liberci, turnaj v basketu.
Těch akcí, kterých se žáci zúčastňují,
je opravdu mnoho. Poslední a velmi
zdařilá akce byl výlet uspořádaný ke
Dnu dětí do kasáren v Liberci. Žáci
absolvují plavecký výcvik, využívají
dopravní hřiště v Jablonci. Vedle
výuky je školní program velmi pestrý.
Prošla jsem všechny třídy školy
a nedivím se dětem, kterým se líbí jejich
výzdoba. Já jsem byla také překvapená, co všechno žáci dovedou vyrobit
a namalovat. Právě  jejich práce, vedle
výukových nástěnek, zdobí jejich třídy.
Několik z nich prezentuji fotografiemi.  
Jana Komárková

V červnu se uskutečnila setkání se starostou v různých částech města Tanvald. Mezi nejčastějšími tématy byla údržba zeleně,
oprava místních komunikací, Rally Bohemia. Projíždění motorkářů v lese, kterému se bohužel nedá zabránit. Také občany zajímala budoucnost Turnhalle, dětská hřiště, investice do hřbitovů, separace odpadů a školní autobus pro děti z Horního Tanvaldu.
Tato připomínka byla téměř vzápětí vyřízena a byl zařazen nový spoj v 7:27 z Horního Tanvaldu. Další podněty a připomínky
vedení města stále řeší. Všechna setkání se nesla v pohodové atmosféře. Foto: Antonín Bělonožník.

Koncerty tanvaldské ZUŠky

Foto Antonín Bělonožník.
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 17. 05. 2017
*RM v působnosti valné hromady společnosti
TABYS s.r.o. se sídlem Tanvald, Protifašistických bojovníků 183, PSČ 468 41, IČ 62739646,
jejímž jediným společníkem je město Tanvald,
po projednání schvaluje účetní závěrku společnosti TABYS s.r.o. za rok 2016 a použití vykázaného čistého zisku ve výši 649.298,14 Kč na
úhradu ztrát z minulých účetních období.
*RM v působnosti valné hromady společnosti
TABYS s.r.o. se sídlem Tanvald, Protifašistických bojovníků 183, PSČ 468 41, IČ 62739646,
jejímž jediným společníkem je město Tanvald,
po projednání bere na vědomí přehled činnosti
společnosti za rok 2016 a plán činnosti společnosti na rok 2017.
*RM v působnosti valné hromady společnosti
TABYS s.r.o. se sídlem Tanvald, Protifašistických bojovníků 183, PSČ 468 41, IČ 62739646,
jejímž jediným společníkem je město Tanvald,
po projednání schvaluje jednateli společnosti
v souladu s čl. III. odst. 2 Smlouvy o výkonu
funkce jednatele TABYS s.r.o. ze dne 25. 04.
2015 výplatu odměny za rok 2016.
*RM vydává záměr na prodej části pozemkové
parcely č. 395/15 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře cca 100 m2 a části pozemkové parcely č. 395/25 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) o výměře cca 90 m2 vše v katastrálním území Tanvald Tenisovému klubu Tanvald, o.s. se sídlem Pod Špičákem 592, Tanvald
za účelem vytvoření zázemí pro tenisové kurty.
*RM vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 2605/2 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) označené podle geometrického
plánu č. 1058-71/2017 ze dne 31. 3. 2017 jako
pozemková parcela č. 2605/4 (ostatní plocha
– jiná plocha) o výměře 231 m2 v katastrálním
území Šumburk nad Desnou.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit:
1/ zřízení věcného břemene – služebnosti ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Teplická 874/8, Děčín podle předloženého návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. EP-12-4000804/VB/4.
2/
Smlouvu o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. EP-12-4000804/VB/4 dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. IV-12-4013296/VB/02 týkající se
výstavby zařízení distribuční soustavy – stavby vedené pod označením IV-12-4013296 JN,
Tanvald, Šumburk n/Des., Smetanova – kNN,
na části pozemkové parcely č. 2750 v katastrálním území Šumburk nad Desnou podle předloženého návrhu.
*RM:
1/ projednala nabídku společnosti RIAL, spol.
s r.o., se sídlem Ke Kapličce 1573/6, Praha 4 na
prodej nemovitosti č.p. 425, ul. Žákova, Tanvald
za cenu 4 mil. Kč;
2/ konstatuje, že zastupitelstvo města přijalo
usnesení č. V ze dne 02. 11. 2016, kterým rozhodlo vykoupit bytový dům č. p. 425, ul. Žákova,
Tanvald, který je součástí stavební parcely č. 617
v katastrálním území Tanvald, od firmy RIAL,
spol. s r.o. za cenu nejvýše 2.000.000 Kč;
3/ s výší ceny 4 mil. Kč nesouhlasí a pověřuje
starostu města dalším jednáním se spol. RIAL,
spol. s r.o.
*RM projednala žádost Českého červeného
kříže o podporu vydání edičního titulu „Omalovánky první pomoci“ a rozhodla podporu neposkytnout.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 25/2017:
Příjmy
Účelové dotace

na projekt „Revitalizace parku pod kostelem
Tanvald – Šumburk nad Desnou“
67.500 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
- 67.500 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 26/2017:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár – celkem
provozní výdaje
			
+ 184.000 Kč
pořízení přívěsného nosiče kontejnerů		
- 94.000 Kč
pořízení šesti kontejnerů			
- 90.000 Kč
*RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci
Operačního programu zaměstnanost Ministerstva vnitra ČR na projekt Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování
a podpory sociálně situační prevence v obci.
*RM rozhodla:
1/ stanovit komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Zpracování
digitálního povodňového plánu a vybudování
lokálního výstražného systému ochrany před
povodněmi pro město Tanvald“ ve složení:
1) Mgr. Antonín Bělonožník, místostarosta
města
2) Jiří Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV
3) Václav Hošek, pracovník krizového řízení
Náhradníci:
1) Hana Preislerová, místostarostka města
2) Ing. Jindřich Kozlovský, vedoucí odboru SÚ
a ŽP
3) Zdeněk Havel, technik odboru rozvoje a KV
2/ stanovit komisi pro hodnocení nabídek veřejné
zakázky „Zpracování digitálního povodňového
plánu a vybudování lokálního výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Tanvald“
ve složení:
1) Mgr. Antonín Bělonožník,
místostarosta města
2) Jiří Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV
3) Václav Hošek, pracovník krizového řízení
4) Daniel Šimek, člen rady města
5) Ing. Vladimír Pavlík, projekční kancelář
Varovné systémy
Náhradníci:
1) Hana Preislerová, místostarostka města
2) Ing. Jindřich Kozlovský, vedoucí odboru SÚ
a ŽP
3) Zdeněk Havel, technik odboru rozvoje a KV
4) Ing. Milan Kozák, člen rady města
5) Ing. Miloslav Misterka, projekční kancelář
*RM souhlasí s pokácením 2 ks pyramidálních dubů nacházejících se v okolí pomníku
na Horním Tanvaldě, na pozemkové parcele č. 917/2 v katastrálním území Tanvald,
dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV
s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města
nebo prodáno dle platného ceníku.
*RM souhlasí s pokácením 2 ks modřínů a 1 ks
smrku nacházejících se za objektem č.p. 589,
ul. U Stadionu, na pozemkové parcele č. 375/99
v katastrálním území Tanvald, dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo
bude použito pro potřeby města nebo prodáno
dle platného ceníku.
*RM vydává Program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Tanvald „Podpora
projektů na odkanalizování nemovitostí pro rok
2017“ dle předloženého návrhu.
*RM vydává Statut soutěže HAF – Humor
v amatérském filmu 2017 dle předloženého
návrhu.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 31. 05. 2017
*RM doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit s prodejem části pozemkové parcely
č. 328/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře cca 220 m2 v katastrálním území Tanvald
manželům Kubáčkovým za účelem rozšíření
zahrady u rodinného domu čp. 494, Radniční
ul., Tanvald.
*RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s výkupem pozemkové parcely č. 325/14
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 104 m2 v katastrálním území Tanvald
od Teplárenství Tanvald, s.r.o., se sídlem Pod
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Špičákem 546, Tanvald za kupní cenu 85 Kč/m2
tj. 8.840 Kč za účelem narovnání majetkoprávního vztahu týkajícího se stavby chodníku.
*RM doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit s výkupem pozemkové parcely č. 325/7
(ostatní plocha – zeleň) o výměře 94 m2 v katastrálním území Tanvald od Teplárenství Tanvald
s.r.o., se sídlem Pod Špičákem 546, Tanvald.
*RM Tanvald schvaluje:

1/ zřízení věcného břemene ve prospěch Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace se
sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město
podle předloženého návrhu Smlouvy o zřízení
věcného břemene č. E618-S-3141/2017/Ma
týkající se stavby „Rekonstrukce trati Liberec –
Tanvald“ (železniční zabezpečovací zařízení PS
09-11-01 Tanvald, SZZ a energetické zařízení
SO 09-36-01 žst. Tanvald, přípojka VN 35 kV);
2/
Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. E618-S-3141/2017/Ma
týkající se stavby „Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald“
(železniční zabezpečovací zařízení PS 09-11-01
Tanvald, SZZ a energetické zařízení SO 09-3601 žst. Tanvald, přípojka VN 35 kV) podle předloženého návrhu.
*RM Tanvald schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV – Podmokly podle předloženého návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4007400/VB/4 týkající se
stavby zařízení distribuční soustavy - zemního
kabelu NN na části pozemkové parcely č. 1926/2
v katastrálním území Tanvald;
2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č. IP-12-4007400/VB/4 týkající se stavby zařízení distribuční soustavy - zemního kabelu NN
na části pozemkové parcely č. 1926/2 v katastrálním území Tanvald podle předloženého
návrhu.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 27/2017 spočívající v uvolnění prostředků
na provedení opravy železobetonové pergoly
v ul. Vnitřní:
VÝDAJE
MÍSTNÍ KOMUNIKACE – celkem
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
– celkem
provozní výdaje
+ 195.359 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 195.359 Kč
*RM rozhodla schválit:
1/realizaci odpočinkové plochy s dětskými herními prvky v lokalitě Horní Tanvald na ppč. 917/2
v k.ú. Tanvald, variantu č. 1 včetně dřevěného
oplocení a provést rozpočtové opatření
č. 28/2017:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Veřejná zeleň a vzhled města – celkem
odpočinková plocha Horní Tanvald
+ 76.500 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA			
- 76.500 Kč
2/ úpravu dopravního značení v ul. K Dubu
a Spojovací, a to formou instalace dopravního značení se zpomalovacími prahy
a provést rozpočtové opatření č. 29/2017:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Dopravní značení svislé i vodorovné – celkem
+ 20.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA			
- 20.000 Kč
*RM projednala žádosti o dotace na činnost od
spol. FOKUS, o.p.s. Liberec a od Nadace Ivana
Dejmala pro ochranu přírody Liberec a vzhledem k nedodržení termínu pro podání žádostí
rozhodla těmto nevyhovět.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 30/2016:
Příjmy
Účelové dotace
na zajištění výkonu sociální práce			
+ 397.551 Kč
Výdaje
VNITŘNÍ SPRÁVA – celkem
Vnitřní správa (městský úřad) - celkem
personální výdaje 				
- 347.551 Kč
provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť,
HW a SW			
- 50.000 Kč
zajištění sociální práce ÚZ 13015			
+397.551 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z hospodářského výsledku minulých let
- 397.551 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 31/2017:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na projekt „Tanvald – Preventivní prázdninové
programy v Majáku 2017“
100.000 Kč

Výdaje
Školství - celkem
Dětské tábory – celkem
Tanvald - příměstský tábor pro děti
- 25.000 Kč
Tanvald – Preventivní prázdninové programy
v Majáku 2017		
25.000 Kč
Tanvald – Preventivní prázdninové programy
v Majáku 2017 z dotace MV ČR		
100.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 32/2017:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na projekt „Tanvald – Pobytový týdenní
tábor pro mládež do 15 let“		
85.000 Kč
Výdaje
Školství - celkem
Dětské tábory – celkem
Tanvald – Pobytový týdenní tábor pro mládež do
15 let z dotace MV ČR
85.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 33/2017:
Příjmy
Účelové dotace
na asistenty prevence kriminality + 70.000 Kč
Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku
- celkem
Městská policie – celkem
personální výdaje APK		
+70.000 Kč
*RM rozhodla udělit souhlas příspěvkové organizaci ZŠ Tanvald, Sportovní 576:
a) s vyřazením DHM, inventární číslo 293110
– zahradní traktor BRILL 122/20, prodejem
za cenu 5.000 Kč nabídnutou Autocentrem
Tůma, s.r.o.
b) s pořízením DHM, zahradního traktoru Starjet
UJ 102-22 P1 za cenu 90.000 Kč
c) s použitím prostředků fondu investic organizace ve výši 90.000 Kč na pořízení DHM uvedeného v bodě b)
d) s použitím prostředků fondu investic organizace ve výši 100.000 Kč na renovaci podlahy
v malé tělocvičně
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření:
Výdaje
Školství – celkem
Středisko volného času – celkem
účelový příspěvek na odpisy
+ 36.315 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z hospodářského výsledku minulých let
+ 36.315 Kč
*RM rozhodla prodat automobil FIAT DUCATO
11 C 2,0 JTD, inventární číslo 341041000004,
výrobní číslo ZFA 24400007733557, rok
pořízení 2006 po zveřejnění nabídky
za nejvyšší nabídnutou cenu s tím, že minimální
nabídnutá cena je 10.000 Kč.
*RM doporučuje zastupitelstvu města realizovat
nákup nového piana do městského kina JAS
Járy Cimrmana.
*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 nesouhlasné
vyjádření.
*RM projednala žádost občanů Horního Tanvaldu a rozhodla 2 ks pyramidálních dubů nacházejících se v okolí pomníku na Horním Tanvaldě,
na pozemkové parcele č. 917/2 v katastrálním
území Tanvald v současné době nekácet.
*RM schvaluje pracovní plán Rady města
Tanvald na II. pololetí 2017 dle předloženého
návrhu.
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva
města dne 21. 06. 2017 s tím, že může být dle
potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Slib člena zastupitelstva města
3. Informace o činnosti rady města
4. Informace o činnosti výborů zastupitelstva
města
5. Informace o činnosti organizací s majetkovou účastí města
6. Majetkoprávní záležitosti
7. Pořízení nového piana do městského kina
8. Nabídka na odkup nemovitosti č.p. 425,
Žákova ul., Tanvald
9. Náměty, připomínky, diskuze
10. Závěr

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Znáte naše partnerská města?
Květnové setkání senior klubu
bylo zasvěcené informacím o našich
partnerských městech, kterým je
na německé straně Wittichenau
a Burbach a na polské straně Lubomierz a Marcinowice. O Wittichenau
senioři
vědí
poměrně
dost
z
každoročních
návštěv,
ale
o ostatních už toho je pomálu.
Pozvání přijal tajemník MěÚ Richard
Seidel, který toho o partnerských
městě ví nejvíce. Všichni se tak dozvěděli různé zajímavosti o partnerství,
o jednotlivých městech a vyměnili si
vlastní zážitky a poznatky z návštěv.
Senior klub tímto děkuje panu
tajemníkovi za poutavé vyprávění.
-red-

Foto Lenka Hájková.

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Nástrahy letních radovánek
Právě začíná léto a s ním přichází
i řada nejrůznějších letních radovánek, které nám mohou přinést radost
a pohodu, ale někdy také starosti, bolest
a smutek. Při pobytu na chalupách či
chatách, táboření v přírodě a dalších
letních činnostech se neobejdeme bez
táboráku, grilování a opékání buřtů.
Abychom se mohli věnovat odpočinku
a užívat si léta a prázdninových dní
naplno, připomeňme si několik základních pravidel, která je třeba dodržovat.
Snadný vznik požáru
v období sucha
Každoročně hasiči v období léta
a prázdnin řeší zvýšený počet požárů
způsobených převážně lidskou neopatrností. Oheň v přírodě se může
totiž velmi snadno vymknout kontrole,
ohrozit životy a napáchat nevyčíslitelné majetkové či ekologické škody.
Pozor proto především na:
• odhozené cigaretové nedopalky
do volné přírody,
Lesní/přírodní požáry jsou nejnáročnějším hasebním zásahem, protože
k nim zpravidla dochází v těžce
přístupném terénu, kde nelze plně
využít hasičskou techniku a jsou zde
ztížené možnosti zásobování hasební
vodou. Navíc chování ohně v lese
je nevyzpytatelné, požár se může
šířit např. pod zemí nebo v korunách
stromů. Tyto zásahy jsou časově
velmi náročné a vyžadují nasazení
velkého množství hasičů a techniky.
• ponechávání otevřeného ohně při
opékání a grilování bez dozoru
dospělé osoby,
• rozdělávání ohně pomocí hořlavin,
• špatně zabezpečená nebo
nedohašená ohniště,
• vypouštění „lampiónů štěstí“
a používání zábavní pyrotechniky,
• skleněné předměty a sklo,
z nichž se vlivem slunečního záření
může stát lupa a zapálit suchou trávu,
hořlavé předměty i stavby,
• zapalovače nechané ve vozech, na
verandách a balkonech;

vlivem slunečního záření může dojít
k výbuchu a následnému požáru,
• garáže, stodoly a kůlny, kde se
skladuje uhlí, vlhké seno a sláma
na hromadách, barvy, ředidla a další
hořlavé látky; v nevětraných prostorách může snadno dojít k samovznícení uloženého materiálu.
Nebezpečí utonutí a poranění při
koupání a vodních sportech

vody, plynu a zapnutých elektrospotřebičů při odjezdu na dovolenou,
• důkladné zajištění dveří, oken a věcí
proti odcizení,
• ponechání otevřených oken a nezabezpečených věcí při bouřce nebo
vichřici.
Výlety na nebezpečná místa
a za extrémními zážitky

K letnímu období neodmyslitelně
patří koupání a sjíždění řek. Nesmíme
proto opominout ani nebezpečí, která
nás při tomto mohou ohrožovat.
Každoročně hasiči musí zasahovat
u desítek tragických případů, kdy
je třeba vyhledat utonulé osoby.

Při výletech a volnočasových aktivitách na nás však při naší nepatrnosti
číhají i jiná nebezpečí, než jen bouřky či
požáry. Mezi rizikové skupiny patří především děti, a to hlavně během prázdnin, kdy využívají větší volnosti a baví se
i nejrůznějšími nebezpečnými aktivitami.

Pozor proto především na:
• přeceňování plaveckých schopností,
Pokud se někdo začne topit, snažte se
mu nejdříve pomoci sami. Pokud na to
nestačíte, co nejrychleji přivolejte pomoc z okolí, zavolejte záchranáře.
Snažte si co nejlépe zapamatovat   místo, kde jste tonoucího naposledy viděli.
• koupání v noci (hrozí snadná ztráta
orientace),
• skákání do neznámé vody
(většina takto způsobených
úrazů mívá fatální následky),
• požívání alkoholu při koupání
a vodních sportech,
• ponechávání malých dětí bez
dozoru a plaveckých pomůcek
(plavecká vesta, kruh, rukávky),
• používání správných záchranných
pomůcek při sjíždění řek,
• plavidla a provoz na vodních
plochách.

Pozor proto především na:
• dodržování základních bezpečnostních pravidel při pohybu v neznámém
terénu,
• pohyb ve skalách, blízkosti řek
a vodních ploch,
• přeceňování sil a vlastních
schopností (především při provozování extrémních sportů),
• správné a odpovídající vybavení,
• přehled o tom, kde a s kým se pohybují vaše děti a co mají v plánu dělat.

Vznik škod v domácnosti
V létě se často ze svých domovů
vzdalujeme na delší čas. Před odjezdem
na dovolenou bychom neměli zapomenout zkontrolovat, zda máme vypnuty
všechny spotřebiče, uzavřeny hlavní
přívody plynu a vody. Domácnost nezapomeňte zabezpečit i proti vloupání.
Pozor proto především na:
• ponechání otevřených oken, puštěné

Jak přivolat pomoc
Pokud se Vám přes veškerou
opatrnost situace vymkne kontrole,
volejte hasiče nebo záchranné složky
prostřednictvím tísňové linky 150 nebo
112, při poranění nebo zdravotních
komplikacích zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155, v případě
trestného činu policii na čísle 158. Při
ohlášení vždy nejdříve řekněte, co a
kde se stalo a uveďte důležité okolnosti
události. Nikdy nezavěšujte jako první
a řiďte se pokyny operátora. Pokud
cestujete do zahraničí a ocitnete se
v nouzi, dovoláte se pomoci záchranářů
prostřednictvím
jednotného
evropského čísla tísňového volání
112, které platí v celé Evropské unii.
Iva Michalíčková,
HZS Libereckého kraje

V červenci a srpnu 2017
oslaví životní jubileum
Červenec
Lidmila Jelenová
Ladislav Kolesa
Václav Lánský
Květa Nehillová
Jana Jeřábková
Milada Janatová
Anna Galbavá
Marie Drahošová
Brigita Chvojková
Vítězslav Potocký
Marie Šoltýsová
Michal Kalina
Vlasta Šticová
Genowefa Nováková
Božena Koldovská
Srpen
Miloslav Rainiš
František Doležal
Ludmila Vedralová
Františka Lexová
Markéta Radkovičová
Marie Koldovská
Jaroslav Patočka
Karel Hubený
Marie Iwanská
Jana Fiedlerová
Josef Preisler
Hana Čermáková
Helena Hrdličková
Václav Krumphanzl
Blažena Bedrníková
Zdeněk Gregor
Alena Proboštová
Alena Šlechtová
Jaroslav Filipovský
Anna Hloušková

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!)

Senior Pasy
10. července od 9:00 do 10:00
budou v Infocentru Tanvald vydávány
senior pasy zájemcům, kteří se hlásili
v první vlně a nebyli na červnovém
senior klubu! Pokud jste si o senior
pas ještě nezažádali, tak si můžete
kdykoliv v tanvaldském infocentru
vyzvednout formulář.
Senior
pasy
jsou
unikátním
projektem, který vznikl na podporu
obyvatelstva s věkem od 55 let.
Zapojení do projektu je ZDARMA.
Projekt přináší ucelený a jednotný
systém na výrobky a služby
poskytovaný držitelům karet. Nabízené
slevy ve výši 5 - 50% jsou primárně
zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství,
wellness,
cestování,
stravování,
ubytování, vzdělání, muzea, galerie,
ale i spotřební nákupy. Zařízení,
kde lze uplatnit slevu, je u vchodu
u pokladny označeno logem s heslem
Senior Pas.
-red-
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Závěr školního roku v mateřských školách Tanvald
Poslední dva měsíce školního roku
bývají plné různých aktivit. Je tomu tak
i letos.
V květnu proběhl zápis dětí do
Mateřské školy Tanvald na školní rok
2017-18. Přijato bylo všech 47 dětí,
které se k zápisu dostavily.
V tomto měsíci zakončili v plaveckém bazénu v Jablonci předškoláčci
„ plaveckou školičku“. Absolvovali
celkem 7 lekcí a všichni si odnesli
diplom za zvládnutí svých osobních
výsledků.
V květnu se také děti ze všech
tří školek zúčastnily posledních
dvou závodů PBT – běhu do vrchu
a maratonu. Ti nejlepší sportovci slavnostně převezmou poháry a medaile,
ale všichni si zaslouží velkou pochvalu
za zvládnutí různých disciplín, které
během roku absolvovali.
Svým maminkám ke Dni matek v MŠ
Radniční a v MŠ U Školky krátkým
vystoupením popřály a dárky (v MŠ U
Školky za pomoci tatínků, dědů,..na
Tatínkovských dílničkách vyrobené)
předaly děti na malém posezení

v mateřské škole. MŠ Wolkerova
pozvala maminky k jejich svátku i s
dětmi na nedělní Tajný výlet. Cestou
společně plnily různé úkoly a před
opékáním děti také zazpívaly a předaly
dárky. A aby to nebylo tatínkům líto,
chystají v této školce i v MŠ Radniční
pro ně a děti také společnou oslavu
mimo školku.
Hravé putování jarní přírodou – tak
zněl název akce, které pro děti z MŠ
každoročně připravuje SVČ Tanvald.
A protože nám přálo počasí, děti ze
všech tří školek si to náramně užily.
Na hudební pohádku Divadla
Harmonika si udělaly malý výlet děti
z MŠ Radniční a MŠ Wolkerova
do nedaleké Desné – do kina Alfa.
Za pomoci loutek, harmoniky a našich
malých diváků měly děti možnost
shlédnout pohádku Kouzelný hrnec.
Cestování vláčkem se dětem z MŠ
Wolkerova tak zalíbilo, že si ho zopakovaly ještě dvakrát - do Desné na
dřevosochání (a připravené dílničky
pro mateřské školy) a do Plavů na
návštěvu tamní mateřské školy.

Co budoucí školáky bude čekat po
prázdninách si vyzkoušely děti z MŠ
Wolkerova ve Škole nanečisto. Celé
dopoledne strávily společně se školáky
v první třídě základní školy Šumburk
a odpoledne ve školní družině.
Oslava Dne dětí probíhala v každé
školce jinak. MŠ U Školky pojala tento
den sportovně na školní zahradě, MŠ
Wolkerova pohádkově „ Večerníčkův
dětský den „ v parku při plnění různých
pohádkových úkolů a MŠ Radniční
formou Stopované. Ve všech školkách
nechybělo na závěr hledání pokladu
a trocha toho mlsání.
Další akcí, které se děti ze všech
tří školek zúčastnily, bylo vystoupení
jejich kamarádů ze ZUŠ Tanvald
v kině. Nejen že shlédly krásné taneční
vystoupení, poslechly si krásné písničky v podání sboru, seznámily se
s mnoha hudebními nástroji, ale také
měly možnost si společně zazpívat,
zatleskat, zadupat,…
A co nás ještě čeká?
Předškoláci z MŠ Radniční a MŠ
U Školky se chystají na Stezku les-

ních skřítků, kterou pro ně připravilo
Gymnázium Tanvald.
A s končícím rokem se děti těší na
školní výlety – MŠ U Školky do Výletního
areálu Pěnčín, MŠ Wolkerova do
Liberce na letiště LZS, kde se zúčastní
projektu Zachraňujeme s Kryštofem
a pak do vratislavického Nisaparku, kde
na ně budou čekat děti z MŠ Radniční,
klaun a mnoho herních prvků.
A na úplný závěr nastane loučení
s předškoláky – v MŠ Radniční čeká
předškolní děti Spací párty s pasováním na školáky, v MŠ U Školky pro děti
a rodiče budoucích prvňáčků slavnost
na školní zahradě v námořnickém stylu
„Vyplouváme na prázdniny, na obzoru
škola volá „ a v MŠ Wolkerova zahradní
akce s opékáním pro všechny rodiče
a děti na ukončení školního roku
a společné rozloučení s předškoláky,
letos na téma Knoflíková slavnost.
A pak už Hurá na prázdniny.
Krásné léto přeje všem
kolektiv učitelek MŠ

Foto archiv MŠ.

Foto archiv MŠ.

Tabys vybudoval nové odpočinkové
místo na Šumburku nad Desnou

Předávání maturitního vysvědčení

Foto Antonín Bělonožník.
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31. května byly na tanvaldské radnici předány maturitní vysvědčení studentům Obchodní akademie Tanvald.
Všem dnes už absolventům přejeme mnoho úspěchů v dalším životě a těm, kteří plánují ve studiu pokračovat,
přejeme úspěšné složení přijímacích zkoušek na vysněné vysoké školy.
Foto: Lenka Hájková.
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CYKLOBUS�-�JIZERKA
530795 Jablonec�n.Nisou�-�Bedřichov -�Tanvald�-�Kořenov,�Jizerka
Provoz:��29.4. -�1.10.2017�-�soboty,�neděle�a�svátky
*Provoz:�1.7.�-�3.9.2017�- soboty,�neděle�a�svátky
Spoj�101��směrem�na�Jizerku�vyčká�v�Bedřichově příjezdu
spoje�540395/101�od�Liberce�(odjezd�z�Liberce,
Fügnerova v�9:35)�-�cestující�při�přestupu�doplatí�pouze
jízdné�za�osoby�(poplatek�za�kolo/zavazadlo/zvíře�bude
uznán�už z�autobusu�od�Liberce).
Na�lince�neplatí�tarif�IDOL,�ale�ceník�jízdného�stanovený
dopravcem.�Uznávány�jsou�jízdenky�LIBNET+,�LIBNET5+,
LIBNET�Kolo�a�celodenní�jízdenka�pro�jízdní�kolo�vydaná
dle�tarifu�IDOL.

Comfort in Time

www.busline.cz�-�tel. 481�368�701

*111
101
103
105 Zastávky
7:30
9:30
...
... ��Jablonec n.Nisou,Pražská
<
9:37
...
... ��Jablonec n.Nisou,Mšeno,škola
<
9:42
...
... ��Jablonec n.Nisou,Janovská Silka
<
9:47
...
... ��Janov n.Nisou,hotel Praha
<
10:10
...
... ��Bedřichov
<
10:20
...
... ��Janov n.Nisou,Hrabětice,kaplička
<
10:30
...
... ��Josefův Důl,žel.st.��
<
10:35
...
... ��Albrechtice v Jiz.h.,pošta
7:40
<
…
…
Lučany n.Nisou,Blaník
7:45
<
...
...
Smržovka,nám.TGM
7:55 10:50
...
... ��Tanvald,Terminál u žel.st.��
8:00 10:55
...
... ��Desná,centrum
8:05 11:00
...
... ��Desná,Černá Říčka,u Švýcar
<
*11:03
...
... ��Desná,Souš
8:10 11:05
...
... ��Kořenov,Polubný,kostel
<
<
14:10 16:10 ��Kořenov,žel.st.��
8:25 11:20 14:25 16:25 ��Kořenov,Jizerka
* spoj zastavuje jen pro vystupování

CENÍK NA ÚSECÍCH
Jablonec n. N. - Jizerka (přes Smržovku)
Jablonec n. N. - Jizerka (přes Bedřichov)
Jablonec n. N. - Bedřichov
Bedřichov - Jizerka
Tanvald - Jizerka
Kořenov - Jizerka

*112
9:25
<
<
<
<
<
<
<
9:12
9:10
9:00
8:55
8:50
<
8:45
<
8:30

osoby nad 15 let
40,60,25,50,25,10,-

102
...
...
...
...
...
...
...
...
…
...
...
...
...
...
...
13:40
13:25

104
...
...
...
...
...
...
...
...
…
...
...
...
...
...
...
15:40
15:25

106
19:10
19:03
18:58
18:53
18:45
18:30
18:20
18:15
<
<
18:05
17:55
17:50
<
17:45
17:40
17:25

děti 6-15 let
20,30,13,25,13,5,-

Kapacita�cyklobusu�19�cestujících�s�jízdními�koly.���-��Děti�(0-6�let)�=�zdarma��-��Kolo,zvíře,zavazadlo�=�20,-�Kč
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Letní příloha

Tanvaldský zpravodaj / červenec - srpen 2017

Víte jak naložit s tím, co nám příroda nadělí?
V letošním letním dvojčíslí jsem se zaměřila na zajímavé recepty z přírody. V současné době se všichni snaží žít „zdravě“ a využívat „dary přírody“.
Veškeré knížky, ze kterých jsem čerpala do letní přílohy, si lze zapůjčit v naší tanvaldské městské knihovně, kde je také mnoho jiných podobných knih.

Tak hurá do vaření!
Malý letní salátek

Ilustrační foto. Zdroj: http://www.igurmet.cz/recepty/salaty/
zeleninove/rukolovy-salatek-6202/.

50 g netřeskových listů
50 g listů rozchodníku bílého bez květů
20 g květů hrachu
10 g obraných jetelových květů
2 lžíce jemného ovocného octa
½ kávové lžičky soli
Pepř
3 polévkové lžíce olivového oleje
Postup:
Netřesk a rozchodník dobře omyjte.
Rozchodník pokrájejte na drobné
kousky. Listy netřesku zbavte špiček
a nakrájejte na jemné plátky. Obě
„zeleniny“ prosolte, ochuťte octem
a nechte odpočinout minimálně
10 minut, nejvýše však 2 hodiny.
Jetelová květenství rozeberte na
jednotlivé květy. Vybírejte jenom ta
rozkvetlá a vyvinutá poupata. Jetel
kvete dlouho a jeho květenství zpravidla obsahuje odkvetlé květy a maličká
poupátka. Nedejte se zmást a vytrhejte
z šišky jen růžové části květenství.
Květy fazolu se používají celé, včetně
zeleného kalichu.
Zkontrolujte, zda v květech hrachu není
hmyz, a případně ho vytřepejte.
Z netřesku a rozchodníku slijte přebytečnou tekutinu. Přidejte olivový olej
a opepřete podle chuti. Zamíchejte.
Nakonec přidávejte květy Promíchávejte už jen velmi šetrně, těsně
před podáváním.
Salát se výborně hodí k popencovému
nákypu.

Květinová pavlova
4 bílky
1 polévková lžíce
Špetka soli
100 g krystalového cukru
100 g moučkového cukru
1 polévková lžíce kukuřičného škrobu
500 ml šlehačky
500 g čerstvých jahod
Svazeček máty
Hrst růžových květů podle dostupnosti
Postup:
Oddělte bílky od žloutků a nechte je
aspoň hodinu stát v teple, aby získaly
pokojovou teplotu. Žloutky naopak
odložte do lednice a použijte je např.
do semifreda. Bílky by měly mít pokojovou teplotu.

Tanvaldský zpravodaj

10

Začněte předehřívat troubu na 130 °C
Ušlehejte bílky s octem a špetkou soli
do tuha. Měl by tvořit pevné špičky a na
řezu držet tvar. Přisypte krystalový cukr
a dále šlehejte, až bude sníh hladký,
vláčný a pevný (na metličce bude
tvořit na znatelnou dlouhou špičku).
Kukuřičný škrob promíchejte s práškovým cukrem a stěrkou opatrně spojte
se sněhem.
Plech vyložte pečícím papírem.
Cukrářským sáčkem na něj nastříkejte
košíčky nebo jeden velký dort.
Nejdřív vytvořte na papíru základní
kolo a pak přidejte zvýšený okraj, aby
se dortíčky dobře plnily šlehačkou.
Pečte půl hodiny ve vyhřáté troubě, pak
stáhněte na 90 °C a dosoušejte další
hodinu. Povrch těsta by měl zrůžovět,
vnitřek košíčku přitom zůstane vláčný.
Košíčky můžete péct s předstihem až
tří dnů. V takovém případě je skladujte
na suchém místě.
Těsně před podáváním ušlehejte
šlehačku, jahody nakrájejte na kousky,
lístky máty natrhejte nadrobno. V misce
smíchejte jahody s mátou.
Plňte košíčky šlehačkou, na ni aranžujte jahody s lístky máty a nakonec
zdobte okvětními plátky růží.
Podávejte ihned.

Králík na řebříčku
Pro 4 osoby
1 mladý králík (2 kg) nebo 4 stehna
10-12 středních květenství řebríčku
2 polévkové lžíce hladké mouky
1 litr suchého bílého vína
3 polévkové lžíce oleje na osmažení
Sůl
Pepř
Postup:
Předehřejte troubu na 180°C. Králíka
naporcujte. Pokud máte králičí stehna,
použijte je vcelku. Rozehřejte pánvičku
a vlijte do ní tři lžíce oleje. Kousky králíka lehce poprašte moukou a zprudka
opečte ze všech stran. Opečené maso
naskládejte do pekáče, do kterého
se tak akorát vejde a kterému máte
druhou část na zakrytí. Na pánvičku
k přípečkům vlijte malou skleničku
vína a promíchejte. Uvolní se tak šťáva
z masa. Přilijte ji do pekáčku k masu
a dolijte zbylým vínem tak, aby maso
bylo ponořené. Zakryjte horním dílem
pekáče, dejte do přehřáté trouby.
Pečte alespoň hodinu, nebo podle stáří
a velikosti králíka. Maso je hotové, když
zapíchnete vidličku do nejsilnějšího
místa a poteče čirá šťáva nikoli krev.
Maso by nemělo odpadat od kosti.
Přidejte květenství řebříčku, vraťte
na 40 minut do trouby. Pak odklopte
horní část pekáčku, vytáhněte řebříček
a šťávu slijte do rendlíku. Na plotýnce ji
pak provařte, aby zhoustla. Podávejte
teplé s vařenými brambory nebo dušenou zeleninou. V horkém létě chutná
králík výborně i studený.

Ilustrační foto.
Zdroj: https://www.smartpress.cz/kvetinova-kucharka.

Fuchsová

(neboli meruňkový
koláč s levandulí)
Na jeden pekáč (8-10 řezů)
Na těsto:
100 g tuku na pečení
100 g cukru
1 vejce
300 g polohrubé mouky
½ prášku do pečiva
30 cl mléka
1 kg meruněk
2 polévkové lžíce květů levandule
Na drobenku:
70 g másla
100 g cukru písek
100 g hrubé mouky
Postup:
Mouku a cukr nasypeme do mísy,
zamícháme prášek do pečiva. Heru
rozpustíme, zchladíme mlékem a vlijeme do mouky. Přidáme vejce a vše
dobře promícháme. Není třeba dlouho
ani intenzivně šlehat, stačí, aby vznikla
homogenní hmota.
Těsto rozetřeme do pekáče vyloženého
pečícím papírem. Meruňky rozpůlíme,
vypeckujeme a naklademe na těsto.
Rovnoměrně posypeme levandulovými
květy.
Z másla, mouky a cukru vyrobíme
drobenku. Nasypeme na koláč a dáme
do trouby vyhřáté na 200°C. Pečeme 5
minut, pak teplotu stáhneme na 160°C
a pečeme asi 40 minut, podle velikosti
plechu, resp. výšky koláče.
Zdroj: VLKOVÁ, Jana. Květinová
kuchařka: jedlé kvítí a býlí na vaření
i zdobení. Praha: Smart Press,
2015. ISBN 9788087049761.

Lišky po zahradnicku
4 porce
800 g čerstvých lišek
1 velká cibule
350 g mražené zeleninové směsi
70 g másla
2 lžičky koření Vegeta nebo 1 kostka
zeleninového bujonu
Sůl
150 ml plnotučného jogurtu
1 lžíce polohrubé mouky

Postup:
Lišky očistíme, nakrájíme na větší
kousky (malé lišky necháme celé)
a opereme. V kastrolu rozpustíme
máslo, přidáme najemno nakrájenou
cibuli a necháme zesklovatět. Přidáme
papriku a kmín, krátce zpěníme
a přisypeme okapané lišky. Když pustí
šťávu a změknou, přidáme mraženou zeleninu a dusíme asi 15 minut.
Podle potřeby přilijeme vroucí vodu
tak, aby vznikl hustý guláš. Přidáme
Vegetu nebo bujon, 5 minut povaříme
a zahustíme jogurtem rozmíchaným
s moukou a trochou vody. Dosolíme
a za častého míchání, aby se omáčka
nepřipálila, povaříme ještě asi 5 minut.
Servírujeme teplé s knedlíky, vařenou
rýží nebo těstovinami.

Maminčina hříbková omáčka
4 porce
600 g pravých bílých hřibů
800 ml vody
100 g másla
3 lžíce polohrubě mouky
Sůl
Postup:
Hříbky očistíme, opereme, nakrájíme
na drobnější kostičky či plátky a vaříme
v osolené vodě asi 15 minut. Na másle
krátce osmažíme mouku a odstavíme
ji, než začne růžovět. Jíšku necháme
vychladnout, teplá nebo horká by
v omáčce hrudkovatěla. Když jsou
hříbky měkké, vmícháme do vroucí
omáčky jíšku a povaříme ji několik
minut, až omáčka zhoustne. Můžeme
dosolit, ale jinak omáčku nedochucujeme, vychutnáme si výjimečné aroma
pravých hřibů.
Zdroj: VLKOVÁ, Jana. Květinová
kuchařka: jedlé kvítí a býlí na vaření
i zdobení. Praha: Smart Press,
2015. ISBN 9788087049761.

Mátové želé

Ilustrační foto. Zdroj: http://www.publicdomainpictures.net/
view-image.php?image=193682&picture=&jazyk=CS.

Velká hrst máty
250 g zelených jablek
1 lit vody
Šťáva z poloviny citronu
Cukr
Zelené barvivo
Postup:
Mátu důkladně omyjte. Jablka také
omyjte a nakrájejte je na čtvrtky, ale
neloupejte je ani nevykrajujte ohryzky.
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Do velkého hrnce dejte jablka, mátu
vodu a citronovou šťávu, přiveďte
k varu a pomalu vařte, dokud jablka
nezměknou. Proceďte dvěma vrstvami
mušelínu, nejlépe přes noc. Tekutinu
odměřte do kastrolu a na každých 500
ml přidejte 400 g cukru. Přiveďte k varu
a míchejte, dokud se cukr nerozpustí,
pak přimíchejte najemno nasekanou
mátu. Prudce povařte 10-15 minut a ž
začne hmota želírovat. Seberte pěnu
a přidejte dvě kapky zeleného barviva.
Nalejte do teplých suchých sklenic,
přikryjte kolečky voskovaného papíru
a až vystydne, uzavřete celofánem.

Meduňkové máslo k rybě

Ilustrační foto. Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Medu%C5%88ka,_melissa.jpg

1 hrst meduňkových listů
100 g másla
Sůl a černý pepř
Postup:
Meduňkové listy omyjte, odstraňte
řapíky a najemno je nasekejte. Máslo
dejte do misky a rozetřete vařečkou.
Vidličkou do něj zamíchejte nasekané listy a přidejte sůl a černý pepř.
Vytvarujte do válečku a dejte ztuhnout
do lednice. Před použitím otřete
hnědou šťávu, která vytekla z listů,
a nakrájejte na kolečka.

minut pomalu vařte, občas promačkejte
vařečkou. Zvažte znovu, odečtěte váhu
prázdného kastrolu a na každých 450
g ovoce přisypte 350 g cukru. Pomalu
přiveďte k varu a míchejte, dokud se
cukr nerozpustí. Za stálého míchání
vařte do zhoustnutí asi 10-15 minut.
Nalejte do teplých suchých sklenic,
přikryjte kolečky voskovaného papíru
a po vychladnutí uzavřete celofánem.

Pampelišková polévka
4 porce
2/3 cedníku pampeliškových listů
25 g másla
1 malá cibule
1 střední brambor
0,75 ml slepičího vývaru (i z kostky)
Sůl
Bílý pepř
Postup:
Odstraňte hořké prostřední žebro,
dobře listy omyjte a dejte okapat.
V hrnci rozpusťte máslo a opečte
na něm najemno nakrájenou cibuli.
Přidejte oloupaný a nakrájený brambor,
přikryjte poličkou a pět minut duste.
Přisypte pampeliškové listy a duste dalších 5 minut, zalejte vývarem, okořeňte
solí a pepřem a pomalu vařte 15 minut.
Podávejte horké s křupavým francouzským chlebem nebo krutony.

Pampeliškové víno
na starý způsob

Kousek zázvoru
10 hřebíčků
1,5 kg cukru
1 citron
Kousek pekařských kvasnic
1 plátek topinky
Postup:
Použijte jen pampelišková květenství,
která dejte do velkého kastrolu s vodou,
drceným zázvorem a celými hřebíčky,
a 30 minut vařte. Přidejte cukr, šťávu
a kůru z citronu, míchejte, dokud
se cukr nerozpustí a vařte dalších
30 minut. Přeceďte do kameninové
nádoby a po vychladnutí vložte topinku
po obou stranách pomazanou kvasnicemi. Přikryjte nádobu silnou čistou
látkou a nechte dva týdny fermetovat.
Víno přečerpejte do čistých lahví
a pevně zazátkujte. Nechte nejméně
měsíc uležet.

Čaj z čerstvých
podbělových listů
1 hrnek podbělových listů
250 ml vařící vody
Postup:
Listy
omyjte,
odstraňte
stonky
a všechna poškozená místa, dejte je do
džbánku, přelejte vařící vodu a podrťte
listy vařečkou. Přikryjte a nechte
5 minut louhovat. Přeceďte do šálku
a pijte horké.

Čaj ze sušených
listů podbělu
2 čajové lžičky sušených listů podbělu
250 ml vařící vody
Postup:
Listy v malém džbánu přelejte vařící
vodovou a nechte 5 minut louhovat.
Přece´dte do šálku a pijte horké s citrónem a medem.

Ostružinový
a bezinkový džem
1,5 kg bezinek
1,5 kg ostružin
Cukr
Ovoce umyjte a bezinky pomocí vidličky otrhejte ze stopek. Zvažte prázdný
kastrol, pak do něj nasypte ovoce a 20

Letní příloha

Ovocný pohár s rozmarýnem

Ilustrační foto. Zdroj: http://www.publicdomainpictures.net/
view-image.php?image=22373&picture=pampelisky.

5 l pampeliškových květů
5 l vody

Hrst rozmarýnových vršků
3 polévkové lžíce cukru nebo 1 polévková lžíce medu
150 ml vody
450 ml zázvorové limonády

500 ml pomerančového džusu
Postup:
Vychlaďte
zázvorovou
limonádu
a pomerančový džus. Rozmarýn
omyjte a svařte ho v kastrolku s cukrem
nebo medem. Míchejte, dokud se cukr
nerozpustí a 5 minut povařte. Dejte
vychladit. Do velkého džbánu nasypte
hodně ledových kostek, přeceďte na ně
studený rozmarýnový sirup a doplňte

Ilustrační foto. Zdroj: http://www.publicdomainpictures.net/
view-image.php?image=77477&picture=&jazyk=CS.

zázvorovou limonádu a pomerančovým
džusem

Rozmarýnový
adstringentní roztok
6-7 polévkových lžic rozmarýnové vody
Půl čajové lžičky boraxu v prášku
1 polévková lžíce vody z vilínu
virginského
4-5 polévkových lžic vod z pomerančových květů
Postup:
Do mísy odměřte rozmarýnovou vodu
a borax a postavte ji do hrnku s horkou
vodou. Pomalu zahřívejte a míchejte,
dokud se borax úplně nerozpustí.
Nechte vystydnout. Do džbánku
odměřte vodu z pomerančového květu
i vodu z vilínu, přilejte roztok boraxu a
přelejte do lahviček. Zazátkujte nebo
uzavřete šroubovacím uzávěrem.
Zdroj: MICHAEL, Pamela. Bylinková
kuchařka: jedlé a léčivé rostliny a byliny.
Ilustroval Christabel KING, přeložil
Viktorie KOŠNAROVÁ. Praha: Brána,
2015. ISBN 978-80-7243-830-3.
-red-

BIKEPARK BOBOVKA OPĚT OŽIJE

V sobotu 29. 7. 2017 od 11:30 hod.
proběhne jubilejní pátý ročník legendárního, trochu jiného cyklistického

závodu Bobovka Cup. Srdečně zveme
Vás všechny, kteří máte chuť na vlastní
kůži zažít neopakovatelnou atmosféru

Bobovky a podpořit svojí přítomností
všechny závodníky. Jako vždy očekáváme dramatický souboj v kategorii
Masters Elite, kde se představí několik
špiček české a evropské downhillové
a fourcrossové scény. Akce se také
stala neformálním setkáním Vás všech,
ať už partnerů anebo Vás, kteří fandíte
tomu, co v našem regionu pro rozvoj
cyklistiky děláme.
Jako vždy jsme si připravili několik
novinek, které ale zatím neprozradíme.
A co k takové akci všude jinde na světě
patří? Pro všechny, kdo s námi a s
bikery vydržíte až do konce závodu,
jsme tradičně připravili nefalšovanou
bikovou afterparty v podobě živého
vystoupení naší domácí kapely Plán
B a libereckých Jovanera. Třetí kapelu
si pro Vás necháme jako překvapení...
Prosíme Vás, všechny Tanvalďáky
o shovívavost při omezení dopravy
a zvýšené hlučnosti v den akce v okolí
areálu. Předem se omlouváme a děkujeme za Vaší toleranci.

Vzhledem k tomu, že začala cyklistická sezóna a v bikeparku se začalo
již trénovat, žádáme všechny uživatele
Bobovky o dodržování provozního
řádu. Ten je umístěný na Základně
bikeparku – budova cíle. Apelujme
jak na pěší, tak bikery, abyste dbali
zvýšené pozornosti při pohybu v areálu
a ražení hesla ,,RESPEKTUJME SE
NAVZÁJEM,,. Na Bobovce naviděnou!!
kolektiv DH-FR racing
Tanvald z.s.

INZERCE

Snadná půjčka

Volejte 606 528 199

www.financenter.cz
Pražská 147/30, Liberec
Půjčíme Vám do 150 000 Kč
se splatností až 36 měsíců
Bez ručitele ● Půjčka na cokoliv ● Předčasné splacení ZDARMA

Spolupracujeme pro společnost TOMMY STACHI s.r.o.
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Projektové dopoledne
na G&OA Tanvald
V sobotu 10. června proběhla na
Gymnáziu a Obchodní akademii
Tanvald veřejná prezentace v pořadí již
desátého celoročního projektu, jehož
tématem bylo letos město Tanvald. Od
devíti hodin mohli návštěvníci zhlédnout mnoho zajímavostí, které si pro
ně žáci připravili.
Ti nejmladší, žáci z primy, zaujali
(a nejednou rozesmáli) prezentacemi
představujícími významné budovy
Tanvaldu, které navštívili. O rok starší
sekundáni také navštěvovali budovy,
nicméně se jednalo o rozhledny v okolí
Tanvaldu, o nichž poté žáci psali fiktivní příběhy a organizovali jimi inspirované soutěže. Třída tercie představila
svůj projekt na proměnu a nové využití
tanvaldského „brownfieldu“ – zavřené
továrny Seba. Žáci kvarty se soustředili na Járu Cimrmana (jehož jméno je
s Tanvaldem spojené) a ve své domovské třídě připravili výstavku věnovanou
tomuto géniovi. Světový nádech dodali
Tanvaldu kvintáni, kteří město představili kromě češtiny ve třech dalších
jazycích: angličtině, francouzštině
a němčině. Sexta podnikla exkurze do
Kutné Hory a mokřadů u Jablonného
v Podještědí; obojí žáci představili na
plakátech a nadto ještě návštěvníky
seznámili s horninami Tanvaldska

a Železnobrodska. Žáci druhého
ročníku na dnu aktivit (pátek
9. června) uspořádali dětem z tanvaldských mateřinek zábavné dopoledne
s vycházkou a soutěžemi. Septimáni
byli na prohlídce městského úřadu
(průvodci jim byli tanvaldský starosta
a tajemník) – na sobotu potom připravili kvíz o Tanvaldu a výstavu fotografií
nazvanou „Tanvald včera a dnes“,
představili také místopisný slang
(schválně, víte, kde je „na soudě“?)
a na plakátech ukázali rodičům
a dalším návštěvníkům, jaké akce
letošní rok škola pořádala.
Během celého dopoledne probíhala
výtvarná dílna, kde si příchozí vybrali
poloviční obrázek stavby typické
pro Tanvald (např. radnice, kino, ZŠ
Šumburk…) a následně ho podle fantazie či skutečnosti dokreslili. Nechyběla
ani kavárna s ochotnými baristy
a chutnými zákusky. Návštěvníci také
zatleskali hudebnímu a pěveckému
vystoupení; zazněla, mimo jiné,
i hymna Jizerských hor a v jedné písni
šli do hospůdky „kluci z Josefova Dolu“
a „holky z Tanvaldu“. Dvouhodinový
program byl zakončen v zaplněné
učebně číslo 17 již tradiční tombolou.
Tereza Herrmannová,
absolventka GYTA

Tisková zpráva
společnosti SILROC CZ, a.s.
Společnost SILROC CZ, a.s. se sídlem
v Tanvaldu se rozhodla prodat provoz
výroby silikonových brýlových dílů
největšímu dlouhodobému odběrateli,
italské firmě Visottica Industries S.p.a.
Představenstvo společnosti k tomuto
kroku přistoupilo poté, co Visottica
avizovala, že přestane odebírat silikonové brýlové výrobky od SILROC CZ
a zahájí vlastní výrobu v Číně.
Celá výroba brýlových dílů poběží
v SILROC CZ do konce roku 2017.
Následně bude v několika krocích
do konce června 2018 přesunuta do
Visotticy.

Ostatní provozy firmy SILROC CZ
jako výroba silikonových výrobků pro
odvětví automotive, medicinální účely
a farmaceutický průmysl nejsou tímto
prodejem nijak dotčeny.
Veškeré spekulace o ukončení činnosti společnosti SILROC CZ, a.s.
jsou neopodstatněné a nepravdivé!
Zvláště v oblasti medicínských a farmaceutických aplikací se SILROC CZ
v posledních letech rozvíjel a strategie
firmy se stále vice zaměřuje na tuto
oblast podnikání.
Jitka Procházková

V „novém“ Středisku volného
času Tanvald skončil školní rok
Školní rok 2016/17 jsme ve
Středisku volného času Tanvald alias
„domečku“ začali stěhováním do nově
zrekonstruované budovy, do krásných
nových prostor. Začátek byl hektický
a náročný, protože jsme se stěhováním
mohli začít až koncem září, ale vše
jsme zvládli a od října začaly kroužky
normálně naplno fungovat.
V tomto školním roce jsme zajišťovali 47 zájmových kroužků, v nichž se
svým zálibám věnovalo 501 účastníků
většinou z řad dětí, ale také dospělých.
Naší prací zajišťujeme nejen tuto pravidelnou zájmovou činnost, ale také
příležitostné akce, sportovní a jiná
soustředění a příměstské a pobytové
tábory.
Příležitostných
akcí
různého
zaměření (výtvarné, sportovní, přírodovědné, turistické) jsme připravili 113
pro více jak 6000 účastníků z řad dětí
předškolního a školního věku, dospělých a pořádali jsme i akce pro rodiče
s dětmi.
Spolupodíleli jsme se na organizaci
Poháru běžce Tanvaldu, Maškarního

karnevalu, Dětského dne se Zubačkou
v Kořenově, Cesty lesem pohádek.
Pořádali jsme výtvarnou soutěž
na téma „Naše město očima dětí“, ve
které jsme ocenili na stovku úžasných
dětských obrázků a výtvorů, z nichž
jsme uspořádali výstavu ve foyer kina
u příležitosti Tanvaldského hudebního
jara.
Náš školní rok jsme ukončili závěrečnou slavnostní Akademií v kině
Jas Járy Cimrmana, kde předvedly
své umění děti z kroužku drumbenů,
naši mladí divadelníci vystoupili
s pohádkou „Honza a kouzelník“
a děti a slečny z tanečních kroužků
p. Veroniky Bělonohé roztančily jeviště
zaplněného kina. Všichni sklidili veliký
a zasloužený aplaus. Odměněni byli
památečním DVD z tohoto vystoupení.
Toto všechno bychom nezvládli
bez našich externích pedagogických
pracovníků, pomocníků z řad dětí
a bez laskavé podpory Města Tanvaldu.
Za jejich obětavou práci a podporu
velice děkujeme!

Foto archiv G&OA Tanvald

Foto archiv G&OA Tanvald
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Foto archiv Středisko volného času Tanvald.

Libuše Kadeřábková
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Nevíte kam vyrazit
za kulturou či sportem?
Červenec
V sobotu 1. července
Rockfest Těpeře
Sokolovna Těpeře
od 16 h.
www.facebook.com/rockfest.tepere
Sešlost
Hudební léto v autokempu
Tanvaldská kotlina
Od 18.00. Vstupné zdarma.
V sobotu 1. – v neděli 2. července
Rally Bohemia
Mladá Boleslav
www.rallybohemia.cz
Hejnické slavnosti
Hejnice
www.mestohejnice.cz

literárně dramatický festival
Lomnice nad Popelkou
www.dstlomnice.wz.cz
V sobotu 22. července
Festival Dolánky
Kemp Dolánky u Turnova
www.festivaldolanky.cz
Harrachovské pivní slavnosti
Harrachov
www.sklarnaharrachov.cz
Anenská pouť na Jizerce
Jizerka
www.jizerka.cz
Oldies party
Hudební léto v autokempu
Tanvaldská kotlina
Od 20.00. Vstupné 60 Kč.

Oslava 115 let Zubačky
Tanvald
www.zubacka.cz
V sobotu 8. - v neděli 9. července
Historické slavnosti na hradě Kost
Hrad Kost
www.kost-hrad.cz
V sobotu 15. července
Okolo Elišky
14. ročník jízdy motocyklových a automobilových veteránů o pohár starosty
Josefův Důl
www.josefuvdul.eu
V pátek 21. – v neděli 30. července
Lomnické kulturní léto 2017

Veteránem za krtečkem
Od 9.00 hodin sraz u Muzea hraček
v Jiřetíně pod Bukovou
www.phsbrod.webnode.cz/akce/
za-krteckem-do-jizerskych-hor/
V pátek 28. července
Depozit
Hudební léto v autokempu
Tanvaldská kotlina
Od 18.00. Vstupné zdarma.
V sobotu 29. července
Rozmarné léto na plovárně
(oslava léta)
Areál Žluté plovárny, Malá Skála
www.sundisk.cz

Srpen
V sobotu 5. srpna od 10 h.
Pohádkový hrad (zábava pro děti)
Hrad Vranov – Pantheon, Malá Skála
www.vranov-pantheon.cz
Kaleidoskop
Hudební léto v autokempu
Tanvaldská kotlina
Od 18.00. Vstupné zdarma.
Ve čtvrtek 10. – v neděli 13. srpna
Křehká krása
Jablonec nad Nisou
www.svsb.cz
V sobotu 12. srpna
Račí stezka
Semily
www.kct.semily.cz
V pátek 18. – v neděli 20. srpna
Letní slavnost Eurion
Smržovka
www.smrzovka.cz
V sobotu 19. srpna
Skotské hry

Sychrov
www.skotskehry.cz
Nudličky
Hudební léto v autokempu
Tanvaldská kotlina
Od 18.00. Vstupné zdarma.
V neděli 20. srpna od 10 h.
Řemeslné loučení s prázdninami
Železný Brod
www.zeleznybrod.cz
Štěpánův jarmark na Štěpánce
Příchovice
www.turnovska-chata.cz
V sobotu 26. srpna
Oldies party
Hudební léto v autokempu
Tanvaldská kotlina
Od 18.00. Vstupné 60 Kč.
V neděli 27. srpna od 10 h.
Memoriál Václava Vele (cyklo závod)
Železný Brod
www.ssczb.cz

Informace, zajímavosti, inzerce

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
PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY V MAJÁKU
– 5 týdnů: 17. 7. – 18. 8., pro děti ve věku 4-10 let, základní program je od
7:30 do 15:30 hod., rozšířené hlídání 6:00 – 17:00 hod., realizováno za podpory Ministerstva vnitra z Programu prevence kriminality a města Tanvaldu,
místa jsou již obsazená
6. týden táborů v termínu 21. – 25. 8. - tématem je "příroda", realizováno
z projektu Sousední světy – Nachbarwelten, součástí dní budou tématické hry, kdy děcka pochytí nějaké to německé slovíčko, a výlet do Gorlitz do
minizoo. Denní provoz od 8:00 do 16:00. Cestovní pas pro dítě NUTNÝ!!
volná místa
PODĚKOVÁNÍ
MDC Maják tímto děkuje všem sponzorům a dobrovolníkům, co se podíleli na
realizaci akce Cesta lesem pohádek.
SPONZOŘI: LIDL ČR v.o.s. - pobočka Tanvald, Jan Mašek – Pekařství,
Pohřební služba M&M Matura, DETOA Albrechtice s.r.o., SK mobil (Šárka
Šimková), Preciosa, MUDr. Šťastný, MUDr. Šťastná, MUDr. Gazda, Billa,
COOP Dvůr Králové n. L., TENEO 3000, s.r.o., DESKO, a.s., MUDr. Michalík,
MUDr. Kutilová, 4soft (Michal Kubín), s. r. o., Pekárna Tanvald Schneider,
Teplárenství Tanvald s.r.o, Míla Hořejšová, Jan Blasche (bytová společnost),
Titan Multiplast, Pneu/Autoservis Tůma,s.r.o., Restaurace pod Špičákem,
Tenis Klub, provozní autokempu, Balička ovoce, zelenina, SATO tiskárna,
Portam – zdravá výživa, Špicarovi květinářství, Kartonážka Preussler,
Alena Klimperová-švadlenka Tanvald, papírnictví Zítek, Tanvaldent
– MDDr. Šebestová, Technické služby města Tanvald a 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., SVČ Tanvald, ZŠ Tanvald Sportovní, ZŠ Masarykova, studenti Gymnázia
Tanvald a řada dalších neorganizovaných jednotlivých dobrovolníků
Přejeme všem rodinám krásné léto!!!
INZERCE

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE
A SKLENICE S NÁPISY
ZRUŠENÝCH PIVOVARŮ
SBĚRATEL

TEL. 732 170 454
Tanvaldský zpravodaj
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Zajímavosti, informace

Středisko volného času Tanvald
Na letní prázdniny jsme pro děti připravili několik táborů:
3. - 14. 7. - příměstský tábor „Toulavé boty“:
Pondělí 3. 7. - rozhledna Nad Prosečí. Sraz v 8:15 na hl. vlak. nádraží
v Tanvaldě, návrat v 15.25 tamtéž. Vlakem do Proseče n.N., odtud na rozhlednu
a do Vratislavic n.N.na vlak.
Úterý 4. 7. - zámek Lemberk. Sraz v 7.45 na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě,
návrat ve 14.25 tamtéž. Prohlídka zámku a Zdislaviny studánky.
Pátek 7. 7. - Tanvaldský vyhlídkový okruh. Sraz v 8.30 u SVČ, návrat okolo
14.00 tamtéž. Pěšky do Desné, odtud k lesoparku u rozhledny Maják, aktivity
v lesoparku a přes Světlou zpět do Tanvaldu.
Pondělí 10. 7. - Včelí naučná stezka Harrachov. Výlet autobusem !!! Sraz
v 8.05 na autobusovém terminálu ( u vlakového nádraží) v Tanvaldě, návrat
ve 14.37 tamtéž. V Harrachově si projdeme 3,5 km dlouhou naučnou stezku
o včelách. Výlet není vhodný pro děti alergické na včely!
Středa 12. 7. - rozhledna Nisanka a Muzeum obrněné techniky ve Smržovce.
Sraz na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě v 8.15, návrat ve 14.25 tamtéž. Vlakem
do Jabloneckých Pasek, odtud pěšky okolo Kynastu na Nisanku, výstup na
rozhlednu, návštěva Muzea ve Smržovce.
Čtvrtek 13. 7. - vodopády Kamenczyka ve Sklářské Porebě. Sraz v 8.15 na
hl. vlak. nádraží v Tnv, návrat v 15.23 tamtéž. Vlakem do Sklářské Poreby, odtud
pěšky k vodopádům a zpět do Poreby.S sebou pas nebo občanský průkaz.
Pátek 14. 7. - Dlaskův statek v Dolánkách. Sraz v 8.15 na hl. vlak. nádraží
v Tanvaldě, návrat ve 14.40 tamtéž. Prohlídka Dlaskova statku a okolí Dolánek
– pramen Boží voda.
Úterý 11. 7. - zámek Zákupy. Sraz v 7.45 na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě, návrat
v 16.25 tamtéž. Prohlídka zámku a výstavy „Pohádkové princezny ve sklepení“.

Tanvaldský zpravodaj / červenec - srpen 2017
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
V měsíci červnu naši knihovnu navštívili prvňáčci ze ZŠ Masarykovy - Tanvald
Šumburk a žáci 7.třídy ze ZŠ Sportovní Tanvald. Prvňáci se nejprve proměnili
ve vagónky a projeli si celou knihovnu. Pak jsme si ukázali značení a hledání knih v dět. oddělení a děti si při poslechu pohádky o Machu a Šebestové
vybarvily záložky do knížek. Sedmáci si také prošli knihovnu a seznámili se
s různými formami vyhledávání knih. Následně rozděleni do skupinek vyhledávali knihy dle zadání. Ve zbývajícím čase si děti sami vybíraly knihy dle svých
zájmů. Fotografie z těchto akcí naleznete na našich internetových stránkách
ve fotogalerii.
Přejeme našim čtenářům slunné a klidné prázdniny.

Městská kulturní kancelář Tanvald

9. - 15. 7. - pobytový tábor pro mládež od 10 do 15 let
na Lyžařské boudě v Krkonoších
17. - 21. 7. - příměstský výtvarný tábor
(různé výtvarné techniky v dílnách SVČ Tanvald)
26. 8. - 2. 9. - pobytový turistický tábor Plzeňsko – Plasy
(ještě jsou v nabídce volná místa)
Bližší informace o všech táborech obdržíte na tel. č. 483 394 301, 483 396 946,
778 158 035, dále na webu ddmtanvald.cz a Facebooku.
V novém školním roce začínají kroužky 2. 10. 2017. Zápis do keramických
kroužků a výtvarně-keramického kroužku pro předškoláky a 1. třídu proběhne 11. 9 od 16:00 pro děti, které již tyto kroužky navštěvovaly a 12. 9. 2017
od 16:00 pro nové zájemce.
Do ostatních kroužků se mohou děti přihlašovat během září.
Nabídka kroužků na nový školní rok:
Sport - florbal (Tanvald, Desná), plavání (bazén v Gymnáziu), volejbal, lyže
běh, turistika (Tanvald, Desná), taneční, šachy, relaxační cvičení pro seniory
Estetika – výtvarně-keramický pro předškoláky a prvňáky, výtvarný speciál
(různé výtvarné techniky - pro děti od 9 let), výtvarný zaměřený 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)
Přírodověda – rybářský
Logopedie (Tanvald, Plavy)
!!! Na nový školní rok nabízíme nově výuku anglického jazyka pro děti
i pro dospělé, jak začátečníky, tak různé úrovně znalostí !!!
Všem přejeme krásné léto plné pohody a nevšedních zážitků
a těšíme se na vás v novém školním roce!
Kolektiv SVČ Tanvald

Městská knihovna Tanvald
„ZUŠKA  vystavuje“ – závěrečná výstava výtvarných prací dětí ZUŠ Tanvald
pod vedením Jany Hadravové ve výstavním sálku
od 26.6.2017 – 31.8.2017
„Jak využít pokladů z přírody“ – výstavka knižních titulů z našeho fondu ve
vstupní části knihovny po celé prázdniny
„E-knihy“ – prima společníci na dovolenou, půjčit si je můžete prostřednictvím
naší knihovny. Podrobné informace najdete na našich webových stránkách
nebo u pultu v knihovně.
„Prší ?....... nevadí, s námi se nudit nebudete“ – krom knih a časopisů si
v naší knihovně můžete vypůjčit také audioknihy a společenské hry. Kompletní
nabídku včetně popisů si můžete prohlédnout u pultu nebo na našich webových stránkách v on-line katalogu po zadání signatury HR nebo CD.

Připravujeme na září:
14. 9. 2017 od 19 hodin v Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald
Divadelní představení: SBOROVNA
Sborovna je původní česká komedie, která řeší problematiku učňovské mládeže prostřednictvím učitelského sboru. Je to nemilosrdná mozaika celé
naší společnosti, která nejen pobaví, ale přinutí diváka se zamyslet v čem to
vlastně žijeme.
Hrají: Pavel Trávníček, Luboš XAVER Veselý, Petra Jindrová, Uršula Kluková,
Kateřina Kornová, Hana Tunová, Monika Fialková
Předprodej od 11. 8. v pokladně kina vždy před filmovým představením nebo
možnost rezervace na odkazu www.tanvald.cz nebo www.disdata.cz.
Vstupné: předprodej 250 Kč a na místě 300 Kč.

Tanvaldský zpravodaj
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červenec 2017

Kultura

srpen 2017

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

FILMOVÉ TIPY
Spider-Man: Homecoming

Mladý Peter Parker nadšený ze svých zážitků s Avengers,
se vrací domů, kde žije se svou tetou May (Marisa Tomei)
pod bedlivým dohledem svého nového učitele Tonyho
Starka. Peter se snaží vrátit ke svému běžnému životu
- což mu komplikuje touha dokázat, že by Spider-Man
mohl konat mnohem větší skutky, než kterých se zatím odvážil - ale když se objevuje
nový padouch Vulture, ocitá se v ohrožení vše, co je pro Petera skutečně důležité.

Válka o planetu opic

Válka o planetu opic začíná dva roky po událostech
předchozího snímku Úsvit planety opic. Z inteligentního
šimpanze Caesara se stal vůdce rozrůstajícího se
společenství opic, a když se s ním nyní setkáváme, je mu
okolnostmi vnucena nová role válečného generála
Situace opičího klanu je totiž katastrofální. Jejich skupina ustoupila do lesů, kde
se často utkávají v bitvách s lidskou armádou, vedenou nelítostným plukovníkem
McCulloughem. Caesar nastupuje na cestu pomsty, na níž se nevyhnutelně střetne
s plukovníkem v epické bitvě, která určí, kdo se stane vůdčím druhem, jenž bude
určovat další osud těch druhých, poražených.

Letíme

Příroda umí být krásná i krutá zároveň, o tom se přesvědčil
mladý vrabčák Richard už v den svého narození. Byl to
krásný jarní den, kdy slunce svítilo a kdy jeho otec sehnal
pro svou ženu a nevylíhlé mládě celou sušenku. Byl to však
také den, kdy si lasička vyhlídla ke svému obědu
osazenstvo jednoho vrabčího hnízda. Tak přišel Richard o své rodiče. Když se
mu podařilo vyklubat se na svět, první, koho spatřil, byla majestátní čapí
paní - Aurora. A tak se Richard stal členem čapí rodiny. Když však přišel podzim,
čápi se začali připravovat na svou cestu do Afriky za sluncem. Zde nastal obrovský
problém, protože čápi v Evropě přes zimu nepřežijí a vrabčák zase nedokáže
přežít dlouhý let do Afriky. Richard je však přesvědčený o tom, že on to jako
správný čáp zvládne, a tak se poté, co jeho rodina bez rozloučení odletí, vydává na
dlouhou a strastiplnou cestu, během které se seznámí s nečekanými spojenci...

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

FILMOVÉ TIPY
Emoji ve filmu

Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa
uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá
Textopolis, bujná metropole, ve které žijí vaši oblíbení Emoji
v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Každý z Emoji má
jen jeden výraz, až na smajlíka jménem Gene, který má výraz vícevýznamový. To je
ovšem problém, a tak se Gene rozhodne stát „normálním." Pomocnou ruku mu
nabídne Hi-5 a nechvalně proslulá hackerka Jailbreak. Společně se vydají na cestu
skrz aplikace, které jsou každá vlastním, zábavným světem, aby našli Kód, který
může Gena opravit.

Po strništi bos

Osmiletý Eda je vytoužené, opatrovávané dítě, které
rodiče střeží víc, než je zdrávo, protože o jedno dítě už
přišli. Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe;
o pár let později, než se odehrává příběh filmu Po strništi
bos, sledujeme jejich poválečný život na pražském předměstí ve snímku Obecná
škola. Nový film uzavírá tematickou tetralogii tvorby Jana a Zdeňka Svěrákových,
do níž patří i snímky Kolja a Vratné lahve. S filmem Po strništi bos se vracíme
do Edova raného dětství. Do doby, kdy jeho tatínek odmítne příslušnost okupantům
Protektorátu Čechy a Morava, a celá rodina se musí vystěhovat z Prahy na venkov
k příbuzným. Rozměry válečného konfliktu, který rodině obrátil život naruby, vnímá
chlapec milosrdnou dětskou optikou, jež nabízí hlavně prostor pro tajuplná
dobrodružství. Po strništi bos je lyrický film o dětství a hrdinství v každém z nás.

Velká oříšková loupež 2

Po událostech prvního filmu musí veverčák Bručoun se svými
přáteli zabránit starostovi Oakton City zbourat jejich domov
kvůli plánované výstavbě pochybného zábavního parku.

Tanvaldský zpravodaj
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Tanvaldský sprint na kolečkových lyžích
Memoriál Karla Kaspera
3 Žáci starší, žáci mladší
(2006 – mladší)
4 Žákyně starší, žákyně mladší
(2006 – mladší)

Kdy a kde: sobota 26. 8. 2017 - Tanvald
Pořadatel: TJ TANVALD z. s.
a KL PŘI SG JABLONEC N. N.
Start: 14:00 u nemocnice
Cíl: bufet – sjezdovka Tanvald
Délka: 1km do vrchu – opakovaně
Kategorie - Hlavní závod klasicky:
1 Muži, junioři, dorostenci starší
(2001 – starší)
2 Ženy, juniorky, dorostenky starší
(2001 – starší)
Vložený závod skate a in-line brusle
1 Dorostenci mladší, žáci
starší (2002 – 2005)
2 Dorostenky mladší, žákyně
starší (2002 – 2005)
INZERCE
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Ceny: hlavní závod
– první tři v kategorii obdrží věcné nebo
finanční ceny od sponzorů
Vložený závod
– první tři dívky a první tři chlapci
v kategorii obdrží upomínkové ceny

po svolení pořadatelem) ostatní
startují mimo závod
2 Vložený závod - skate a in-line
– vlastní lyže černá gumová kolečka
max. do 100mm průměru (lyže
značky Marwe, Drlík, PRO SKI,
SWIX,…) a vlastní in-line brusle
Systém závodu a určení konečného
pořadí:
1 Hlavní závod (starší dorostenci,
junioři a dospělí) – 4x výjezd klasicky
1. jízda – kvalifikace individuální
intervalový start
2. jízda – rozjížďky 1.- 4. (1. - 6.)
5. - 8. (7. - 12.) … (počet závodníků
v rozjížďkách se určí na místě podle
počtu přihlášených)
První dva v rozjížďce postupují
o jízdu výše vyjma 1. rozjížďky,
poslední dva sestupují o jízdu níže
3.jízda – stejný systém jako druhá
jízda
4.jízda – konečné pořadí bude
určeno dle umístění ve 4 jízdách

Kolečkové lyže pro závod:
1 Hlavní závod - klasika – zapůjčené
lyže SWIX pro prvních 30 mužů
a 20 žen (výjimečně možno vlastní
lyže SWIX, PRO-SKI, „Drlík“ černá
gumová kolečka do 70mm – pouze

2 Vložený závod dorostenci mladší,
žáci starší (2002 – 2005) – 2x výjezd
skate
1.jízda – kvalifikace
2. jízda – rozjížďky 1. - 4. (1. - 6.)
5. - 8. (7. - 12.) … konečné pořadí

Občerstvení: v cíli u bufetu
Zázemí: bufet na sjezdovce a propagační stany v prostoru cíle
Přihlášky a startovné: hlavní závod
přes formulář …. do středy 23. 8. 2017
– 100 Kč
a v den závodu na místě 200 Kč
vložený závod dorostenci mladší a žáci
starší – 50 Kč a in-line závod 30 Kč na
místě
Prezentace a výdej startovních čísel:
v den závodu v prostoru cíle od 12:00
– 13:30

bude určeno v této finálové jízdě
3.
Vložený
závod
žáci
2006
a mladší -1x výjezd na in-line bruslích
pouze 1 jízda – hromadný start
Každý účastník závodí na vlastní
nebezpečí dle pravidel platných pro
závody na kolečkových lyžích
Další podmínky: povinná přilba a brýle
Trať závodu pro trénink otevřena
od 13:00
HARMONOGRAM:
1  Kvalifikace KL „Cl“ a „Sk“
2  Finále in-line – vyhlášení
3  2. jízdy KL „Cl“
4  3. jízdy KL „Cl“
5  Finále KL „Sk“ – vyhlášení
6  4. finálové jízdy KL „Cl“
Předpokládaný konec závodu a vyhlášení výsledků závodů do 17:00.
Činovníci závodu:
Předseda OV: Oldřich Douda
Ředitel závodu: Vladimír Vyhnálek
Hl. rozhodčí: Helena Beranová
Sekretář závodu: Jana Tůmová
Velitel tratí: Pavel Sixta
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Šumburští hasiči nezahálí

Archiv Sbor dobrovolných hasičů Šumburk nad Desnou.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
19.
5.
2017
se
konal
v Jablonci nad Nisou na Gymnáziu
Dr.Randy okresní přebor ve SG, kterého se zúčastnila i naše škola – ZŠ
Tanvald, Sportovní 576. Děvčata Hana
Masfeldová, Michaela Hloušková,
Barbora Nováková, Andrea Houfková,
Růžena Duštírová, Lucie Tůmová, Anna
Brunclíková, Nikola Musilová. Závodilo

se ve čtyřboji a jednotlivých disciplínách – prostná, kladinka, hrazda, přeskok. Celkový čtyřboj vyhrála Michaela
Hloušková – gratulujeme! Celkem jsme
získali 5x první místo, 2x druhé a 4x
třetí místo. Děvčatům gratulujeme
a děkujeme za výbornou reprezentaci
naší školy.
Marie Hujerová

Sbor dobrovolných hasičů Tanvald
Šumburk na své lednové výroční valné
hromadě hodnotil svoji práci v roce
2016 a připravil plán své činnosti na
letošní rok. Naši práci kladně hodnotili
jak starosta města pan Vyhnálek, tak
zástupci hasičského záchranného
sboru Libereckého kraje a okresního
sdružení hasičů v Jablonci nad Nisou.
Jednou z našich hlavních činností je
práce s mládeží. Naše vedoucí, slečna
Svárovská a paní Nigrinová, se pravidelně mládeži věnují. Na soutěžích je
to i významně vidět. Ve vyhodnocení
jablonecké ligy mládeže ročníku 20162017 se družstvo mladších umístilo na
celkovém 1. místě a družstvo starších
skončilo na 3. místě. Letos do konce
května se již družstva mládeže zúčastnila 5 soutěží, kde družstva mladších
obsadila 2. místo ve Bzí, 1. a 4. místo
v Desné, ve Velkých Hamrech 3. místo,
ve hře „Plamen“ v Jablonci nad Nisou
1. místo a 1. a 7. místo v Příchovicích.
Na stejných soutěžích družstvo starších obsadilo ve své kategorii 5. místo,
4. místo, dvakrát 6. místo a v
Příchovicích pro technickou závadu na
hadici soutěž nedokončilo. I dorostenci
se snažili a ve hře „Plamen“ v Jablonci
nad Nisou dosáhli v soutěži jednotlivců
pěkných výsledků. Jana Holčíková
skončila na 2. místě, Lukáš Dvořák
byl 3., Dominik Bergr obsadil 2. místo.
Všichni postoupili do krajského kola
soutěže.
Jako odměnu za činnost jsme nejen
pro naši mládež, ale i pro kolektivy
mládeže z celého okresu připravili již
4. ročník táboráku v kempu na tanvaldské kotlině. Zde mohou děti soutěžit
v netradičních disciplínách, opéci si
uzenky na ohni a zatancovat si při diskotéce pod širým nebem. Pro naše děti
připravujeme také letní soustředění,
které se bude opět konat na počátku
prázdnin v autokempu v Jablonci nad
Jizerou. Tady děti trénují požární útoky
a ostatní disciplíny požárního sportu.
Nácvik se jistě příznivě projeví na
výsledcích v soutěžích. Pro děti jsou
připraveny i výlety do okolí.
Do soutěží v požárním sportu se

zapojilo i družstvo mužů, které je
výrazně omlazené a začíná dosahovat
slibných výsledků. Na noční soutěži ve
Škodějově obsadili 12. místo, v Desné
4. místo a v Příchovicích 2. místo.
K naší činnosti patří i zásahy
u požárů a jiných mimořádných událostech. V letošním roce jednotka zasahovala zatím ve 4 případech. První výjezd
byl již 30. ledna. Jednalo se o záchranu
osoby z řeky Kamenice, bohužel osoba
již nejevila známky života. 9. 2. jednotka zasahovala při požáru rodinného
domu ve Velkých Hamrech. 21. března
pomáhala jednotka při transportu pacientky z panelového domu na Výšině.
Zatím poslední zásah byl 21. května při
požáru v bývalém internátu na Výšině.
Členové našeho sboru se při pravidelných parkových dnech i mimo ně
starají o přidělenou techniku a údržbu
hasičské zbrojnice.
V dubnu jsme tradičně provedli sběr
železného šrotu. Výtěžek z této akce
poslouží na zajištění letního soustředění mládeže.
Nyní se dostáváme k tomu, co se
staví u naší hasičárny. Při diskuzích
vznikl nápad na využití prostoru před
hasičárnou na vybudování minimuzea
naší historické techniky. Rada města
a zastupitelstvo tento záměr schválila
a vyčlenila finanční prostředky na
výstavbu. Proto jsme již v dubnu
začali s přípravou. Vykopání podkladu,
srovnání terénu, položení izolace
a opětovné položení zámkové dlažby
a výstavba podezdívky pod budoucí
zasklení si již vyžádalo více než 400
hodin práce. Doufáme, že se nám
tuto akci podaří do poloviny července
dokončit.
Tímto zveme občany Tanvaldu
na slavnostní otevření minimuzea,
které se bude konat 22. července od
14 hodin. Občerstvení bude zajištěno
a k poslechu bude hrát country kapela
Depozit.
Srdečně zvou hasiči
Michal Kottan

Foto archiv ZŠ Sportovní.
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Úspěšná sezóna

Zdravotní sestra
Jana Přibylová,
jak ji asi neznáte
Jana Přibylová se v mládí věnovala
krasobruslení v Chomutově. V roce
1978 začala pracovat na gynekologické
ambulanci v Tanvaldě, kde setrvala až
do odchodu do důchodu.
Od roku 2002 aktivně závodí na
kolečkových bruslích. Ve své kategorii
s přehledem vyhrává všechny závody
největšího středoevropského závodu
LiveInLine. Také je vítězkou EUROPA
Maratonu v Görlitz.
V loňském roce dcera Jany Přibylové
Jana Přibylová mladší, která je mimochodem dlouholetou členkou Holiday
On Ice, se zúčastnila v Oberstdorfu
závodu International ADULT Figure
Skating Competetion 2016 a následně
přemluvila matku, aby „potrénovala“

a jela s ní na tento závod v letošním
roce.
Příprava se podařila a matka
s dcerou vyhrály své kategorie Free
v největším světovém závodu, kterého
se zúčastnilo celkem 538 krasobruslařů (Adultů) z celého světa. Závody
probíhaly nepřetržitě celý týden od
22. 5. do 27. 5. 2017. V kategorii Artistic
obě shodně obsadily druhé místo.
Gratulujeme!
V zimních měsících, když přeje
počasí a mrzne, chodí Jana Přibylová
bruslit v Tanvaldě na upravené tenisové kurty – velice spokojené jsou
i malé dívenky, které tam učí základy
krasobruslení.

Foto Roman Houfek.

Družstvo tanvaldské minipřípravky
závěrečným turnajem pořádaným
v Hodkovicích v neděli 11.6.2017
ukončilo úspěšné účinkování ve své
první úplné sezóně okresního přeboru.
Za krásného slunečného počasí se
všech devět účastníků soutěže utkalo
ve vzájemných zápasech každý
s každým. Po čtyřech hodinách úžasných sportovních výkonů se tanvaldský
tým umístil po čtyřech vítězstvích,
jedné remíze a dvou prohrách na
vynikajícím třetím místě za vítězným
týmem FK Jablonec 2010 „A“ a druhým
družstvem Smržovky.
Tímto turnajem byl ukončen letošní
ročník okresního přeboru, při němž
se naši hráči zúčastnili celkem 18
turnajů.. Po započtení všech utkání
byly vyhlášeny výsledky celé soutěže
v následujícím pořadí:
1. FK Jablonec nad Nisou 2010 „A“
2. Smržovka „A“
3. Jiskra Tanvald
4. FK Jablonec 2010 „B“
5. Desná

6. Hodkovice
7. Smržovka „B“
8. FK Jablonec nad Nisou 2011 „A“
9. FK Jablonec nad Nisou 2011 „B“
Tímto blahopřejeme našim hráčům,
kteří v turnajích nastupovali ve složení:
Martin Bajzík, Míša Gombala, Petr
Řezníček, Dominik Duňka, Samuel
Šolc, Petr Dau Bao Anh, Patrik a Adam
Horvátovi k dosaženým výsledkům
a přejeme jim hodně dalších úspěchů
a radosti ze hry. Za podporu bychom
rádi poděkovali rodičům, bez jejichž
podpory bychom se neobešli, především M. Bajzíkovi a T. Šolcovi za
pomoc s dopravou na utkání a Hondovi
(Hung Le Manh) za dárky na posledním
turnaji. Za poskytnutí azylu v době
rekonstrukce stadionu děkujeme přátelům z fotbalového oddílu v Desné.
I v příštím ročníku se chceme úspěšně
účastnit turnajů okresního přeboru,
a proto v našich řadách rádi přivítáme
další kluky a holky, kteří nám v tom
pomohou.
Za oddíl Roman Houfek

INZERCE

Hledáme
nového kolegu do naší elektro prodejny v Tanvaldě.
Požadavky:
řidičský průkaz skupiny „B“, základní znalosti na PC,
komunikační schopnosti.
Více informací na telefonu 777 758 084
ELSA
František Princ - ELSAP
Jana Přibylová s dcerou Janou Přibylovou. Archiv Jany Přibylové.
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Tumba 79 cup

Foto archiv Tumba 79 cup.

V čele s bývalým reprezentačním
pivotem Romanem Baštou přijeli na
tradiční turnaj opět jako favorité basketbalisté ze spřátelených Kbel. Hrálo
se tentokrát na Smržovce, protože
sportovní hala na Výšině prochází
stavebními úpravami. Z Prahy přijeli
i hráči z Horních Počernic, kteří vytvořili
společný, a nutno říci že i velice silný
tým s domácí Smržovkou. Ve slabší
sestavě nastoupil Tanvald, jemuž chybělo několik hráčů základního kádru

a jako čtvrtý tým se zúčastnila mladá
záloha čerstvě druholigového libereckého Lynxu. Po zásluze zvítězily Kbely
bez jediné porážky, v domácím derby
pak byli v závěru utkání úspěšnější
Kajmani, kteří přehráli třetí Tanvald
a bez vítězství skončili liberečtí junioři, pro něž byli ještě letos zkušení
veteráni příliš tvrdým oříškem. Mezi
střelci vynikl Bašta mladší s 31 body,
o druhé místo se podělil za Kajmany
Salaba,
bývalý
hráč
Tanvaldu

INZERCE

a Jakub Kozák ze Seby, oba s 27 body,
ovšem mladšímu Kozákovi na to

stačily pouhé dva zápasy.
-vho-

INZERCE

REALITNÍ SLUŽBY
SMRŽOVKA
PRODEJ - PRONÁJEM
*
*
*
*
*
*
*
*

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

TEL.: 702 473 848
realityhaas@seznam.cz

NOVĚ OTEVŘENO

Krkonošská 90 (bývalá budova Seby)
PÁNSKÉ
KADEŘNICTVÍ

GALANTERIE,
KREJČOVSTVÍ

Bez objednání
Po - Pá 10.00 - 16.30
Tel. 604 871 688

Po - Pá 9.00 - 16.30
Tel. 725 830 518

HOTEL BON
přijme do nově zrekonsturované
provozovny v Tanvaldě

RECEPČNÍ
Své životopisy zasílejte na
e-mail: werea.lb@seznam.cz
nebo volejte na tel. číslo: 777 855 199
Tanvaldský zpravodaj
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PROFITUJTE Z TOHO,
CO PRÁVĚ NEVYUŽÍVÁTE.
Pronajímejte svůj dům, chalupu či apartmán. Připojte se k 16 000 majitelů
rekreačních objektů, kteří vložili důvěru v Interhome.

ü Více než 50leté zkušenosti
v rekreačním pronájmu

ü Zajistíme vše od prezentace ü Optimální obsazenost díky
po komunikaci s hosty

celosvětové rezervační síti

Interhome s.r.o. | Tel. +420 222 323 322
myhome@interhome.cz | myhome.interhome.cz
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