
Vydává MěÚ Tanvald 
XXXVI. ROČNÍK
Cena: 7 Kč

6
červen 2018

Z obsahu čísla

Pohár běžce Tanvaldu

Slavnosti Járy Cimrmana 

Krimi

10

11

4

str.

www.tanvald.cz

Školství 3

Starosta diskutoval s občany
 V květnu se opět uskutečnila setkání 
se starostou v různých částech města. 
Vladimír Vyhnálek obšírně seznámil 
občany nejen s děním ve městě, ale i 
s některými investicemi a akcemi. Mezi 
nejvýznamnější patřil nákup nového 
klavíru, na který velkým obnosem 1 
milion korun přispěl tanvaldský občan. 
Byla zmíněna právě probíhající roz-
sáhlá revitalizace parků, při které zdů-
raznil význam demolice „domu hrůzy“ 
a nového vnímání příjezdu do města 
od Jablonce n/N. Nutno podotknout, 
že slova starosty naprostou většinu 
přítomných přesvědčila o správnosti 
těchto kroků. 
Další větší investice, která město čeká, 
je výměna oken na radnici. Zpráva, že 
bude zachován styl i materiál, z kterého 
budou okna zhotovena, byla souhlasně 
přijata. Vylepšení se nedočká pouze 
radnice, ale nová okna by mohla dostat 

i budova gymnázia, rekonstrukcí projde 
i topení a klimatizace ve Scolarestu. 
Významné bude i zbourání části býva-
lého Domu služeb se zkulturněním 
celého území až ke škole. Nemalou 
investicí je i rozsáhlá rekonstrukce 
veřejného osvětlení v některých čás-
tech Tanvaldu, stejně tak významné je i 
vybudování kanalizace a vodovodu na 
Šumburku. Vybudováním parkoviště 
v ulici Mánesova a rekonstrukcí řady 
silnic město potěší motoristy, výstav-
bou chodníků přispěje k bezpečnému 
pohybu chodců. Na všech besedách 
byl zmíněn i varovný výstražný systém, 
který zatím funguje ve zkušebním 
provozu. 
V diskuzi na prvním setkání, které 
bylo na Českém Šumburku, se kromě 
jiného opět řešil problém bezohledných 
jízd motorkářů po lese. I na dalších 
besedách na Výšině, Šumburku, 

Žďáru i Horním Tanvaldu probíhala 
živá diskuze. Bylo zmíněno například 
nevhodné umístění laviček, nedostatek 
kontejnerů na textil a plasty, občané 
chtěli znát i důvod odstranění zábradlí 
kolem paneláků. Řešil se i zdánlivý 
nedostatek bytů a také byla nastolena 
otázka, co udělat pro to, aby mladí dál 
zůstávali v Tanvaldě. Starosta zdůraz-
nil nutnost pokračovat v intenzivním 
rozvoji turistického ruchu. Informoval 
o zastupitelstvem schváleném zahá-
jení řízení, které umožní výstavbu 
lanovky na Špičák, která povede už od 
Autokempu.
Na některé dotazy byla odpověď jed-
noduchá, na některé složitější. Ale i 
když témat k diskuzi bylo hodně, vše 
probíhalo ve velmi přátelském duchu .

-red-

V pondělí 11. června 2018 
proběhnou pravidelné 

prodejní trhy na centrálním 
parkovišti.

CESTA LESEM 
POHÁDEK

v neděli 3. 6. 2018
V rámci akce

PŘELEZ, PŘESKOČ, RECYKLUJ.
Startujeme průběžně od 

9:00 – 11:00 hod. 
v areálu autokempu Tanvaldská kotlina.

Na 4,5 km trase jsou připravena 
pohádková zastavení s drobnými 

úkoly, za které děti získají odměny. 
V cíli děti obdrží diplom a medaili 

a opět nebude chybět brambračka 
– misky a lžíce s sebou!!! 

Vstupné 20 Kč na osobu.

Setkání na Českém Šumburku. Foto Vlaďka Koďousková

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti 
radnice se uskuteční ve 

středu 13. 6. 2018 od 16 hod. 
jednání zastupitelů města.

Informace ke komunálním volbám
 Městský úřad Tanvald, jakožto 
registrační úřad podle ust. § 21 odst. 
4 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, v souvilosti s přípravou konání 
voleb do zastupitelstev obcí, které se 
uskuteční 5. – 6. října 2018, již stano-
vil a zveřejnil potřebný počet podpisů 

na peticích podporujících kandidaturu 
volebních stran typu nezávislý kandi-
dát a sdružení nezávislých kandidátů. 
Městský úřad Tanvald je registračním 
úřadem nejen pro Tanvald, ale i pro 
obce Albrechtice v Jizerských horách, 
Jiřetín pod Bukovou, Kořenov, Plavy 
a Zlatá Olešnice, proto v TZ uvádíme 
čísla pro všechny jmenované obce. 

Potřebné (minimální) počty podpisů 
MěÚ Tanvald stanovil dle přílohy k 
zákonu o volbách do zastupitelstev 
obcí ve vazbě na počty obyvatel obcí 
podle stavu k 1. lednu roku 2018. 
Povinné náležitosti petice upravuje § 
21 odst. 4 zák. o volbách do zastupi-
telstev obcí.

Beseda v hasičské zbrojnici Šumburk n. D. Foto Vlaďka Koďousková

Zájezd  pro tanvaldské 
seniory na státní

zámek Frýdlant, do Hejnic 
a Libverdy se uskuteční 

12. června 2018.
Přihlašovat se můžete 

od pondělí 4. června 2018 
v Infocentru Tanvald.



Tanvaldský zpravodaj    2

Tanvaldský zpravodaj / červen 2018Školství, kultura

2. a 3. koncert Tanvaldského hudebního jara

Foto archiv MŠ Tanvald

 V mateřských školách se stále něco 
děje. Zde je malá ukázka. 
Děti z MŠ Wolkerova se vydaly na 
svoji tradiční „Stonožkovou výpravu“, 
jejíž náplní bylo tentokrát pozorování 
domácích zvířat a jejich mláďat. Cílem 
bylo malé hospodářství na Světlé, kde 
nám majitel nejen o zvířátkách a jejich 
péči o ně vyprávěl, ale děti měly mož-
nost si prohlédnout a nakrmit kromě 
ovcí, jehňátek, slepic, králíků i skotské 
(chlupaté) krávy.
 Ve SVČ Tanvald proběhlo vyhodno-
cení výtvarné soutěže “Má vlast“. Pro 
děti z MŠ Radniční a MŠ U Školky bylo 

uskutečněno v rámci keramických dílni-
ček, na kterých děti vyráběly dárky pro 
maminky a pro děti z MŠ Wolkerova. 
Vyhodnocení bylo spojené s promítnu-
tím pohádky. Všichni ocenění obdrželi 
drobné dárky.
 Ani o sport není nouze. Děti ze 
všech tří školek se zúčastnily dalšího 
závodu PBT – tentokrát Běhu do vrchu. 
Všechny to zvládly na jedničku. Nyní 
už trénují na další závody – atletický 
trojboj a maraton. 
 Ve spolupráci s Městskou policií 
Tanvald proběhla pro děti z MŠ 
Wolkerova na hřišti pod parkem akce 

„ Dopravní školička“. Malí cyklisté byli 
příslušníky MP seznámeni s bezpeč-
ností při jízdě na kole, se správným 
vybavením, dopravními značkami, 
skládali puzzle, určovali dopravní 
značky, opakovali důležitá telefonní 
čísla.  Nechyběla jízda na kole s dodr-
žováním předpisů, ani zastavování 
před přechodem. Na závěr byly děti 
odměněny drobnými dárky a mohly si 
prohlédnout auto, které MP používá. 
 Ve všech školkách jsme se chystali 
na Den matek nácvikem písniček, 
básniček a v MŠ Wolkerova a Radniční 
výrobou dárků a přáníček. V MŠ U 

Školky vyráběli dárky pro maminky 
tatínkové společně se svými dětmi na 
tzv. „Tatínkovských dílnách“.
 Vláčkem do nedaleké Desné se 
vydaly děti z MŠ Wolkerova. V zahradě 
Riedlovy vily pozorovaly dokončovací 
práce dřevosochařů, kteří z obyčej-
ného stromu pomocí různého nářadí 
vytvářeli krásná díla. Samy si v koutku 
Dětských dílniček vyrobily náramek z 
korálků a dřevěnou sovičku.
 Do konce školního roku se mohou 
děti těšit ještě na další akce, a dou-
fáme, že na ně budou rády vzpomínat. 

Kolektiv zaměstnanců MŠ Tanvald

Anička Prašivková za doprovodu Jany Hanischové.  Foto Antonín Bělonožník

Střípky z akcí
v mateřských školách Tanvald

 2. koncert Tanvaldského hudeb-
ního jara 2018 se konal 27. dubna. 
Předcházela mu nemilá zpráva, že 
ohlášené Klavírní kvarteto Josefa 
Suka nepřijede. Naštěstí na to vstřícně 

zareagoval Jan Páleníček a nabídl 
vystoupení Smetanova tria ve složení 
Jitka Čechová, Jan Páleníček a Radim 
Kresta. Ještě před tím, než jsme se 
zaposlouchali do tónů klavíru, houslí a 

violoncella, zahrála na housle studentka 
ZUŠ Tanvald Anička Prašivková, kterou 
na klavír doprovázela její učitelka Jana 
Hanischová. 
 3. koncert jsme si užili ve zcela 

zaplněné Schovánkově vile v Jiřetíně 
pod Bukovou, kdy se tóny skvělého 
Moravského klavírního tria střídaly s 
nádherným hlasem Valérie Zawadské.

Foto archiv MŠ Tanvald

Smetanovo trio Foto Antonín Bělonožník
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 Ve středu se v MŠ Radniční konal 
zápis nových dětí do mateřských škol v 
Tanvaldě. Malé děti ve věku 2-3 let při-
vítaly v krásně vyzdobené herně školky 
milé  paní učitelky v čele s ředitelkou 
MŠ Tanvald Blankou Bryscejnovou. 
Zatímco ona s rodiči řešila nezbyt-
nou administrativu, její kolegyně 
Mirka Erbenová se věnovala nově 

příchozímu dítěti a seznamovala ho s 
prostředím školky. Po pár minutách v 
herně plné hraček ztrácely děti ostych 
a ve školce se jim opravdu líbilo. Domů 
si pak každé odneslo na památku malý 
dáreček, které pro ně paní učitelky 
připravily.

-red-

Blížící se konec školního roku 
2017/2018 na Gymnáziu 

a Obchodní akademii Tanvald

Zápis nových dětí 
do mateřských škol v Tanvaldě

Foto Antonín Bělonožník

 Do konce školního roku zbývá 
zhruba měsíc, a tak nastal vhodný 
čas na malé ohlédnutí a hodnocení 
školního roku 2017/2018. Úkolem 
střední školy našeho typu je na prvním 
místě poskytnout žákům všeobecné 
vzdělání a dobře je připravit k dalšímu 
studiu na vysokých školách. Ale samo-
zřejmě nejen to, pobyt na střední škole 
by je určitě měl připravit i do běžného 
života. Pokud se zamyslíme nad tímto 
školním rokem z pohledu vzdělávání a 
přípravy na další studium, je příjemné 
konstatovat, že všech 25 studentů 
oktávy řádně ukončilo na konci dubna 
poslední ročník studia a může na 
konci května skládat ústní maturitní 
zkoušky. Písemné maturitní zkoušky 
profilové části (tj. připravené školou) 
i společné části (tedy ty „státní“) 
už mají všichni za sebou. Ke dni 
napsání tohoto článku sice výsledky 
písemných slohových prací ještě 
neznáme, ale didaktické testy z jazyka 
českého, anglického, německého a 
francouzského a z matematiky všichni 
maturanti úspěšně složili. Zbývá 
studentům ještě popřát, aby si stejně 
dobře vedli i při ústních zkouškách. 
Vždyť jejich výběr vysokých škol pro 
další studium je opravdu zajímavý. 
Pevně věřím, že většina oktavánů se 
na svoji vysněnou VŠ dostane. Mnohé 
z nich pak čeká náročné studium, 
například na lékařské fakultě UK, 

na Matematicko-fyzikální fakultě UK, 
na přírodovědných oborech UK či 
UPOL a na ČVUT a TUL.
 V rámci dobré přípravy na další 
studium se mnoho našich studentů 
účastní vědomostních soutěží a 
olympiád. Jsme velmi spokojeni, že 
i v tomto školním roce naši studenti 
uspěli. Tradičně výborných výsledků 
v rámci okresu i kraje dosahují naši 
žáci v přírodovědných oborech, 
zejména v biologii a chemii, kde za 
dobrou přípravou studentů na sou-
těže stojí vyučující pan Týl a paní 
Bendová. V letošním roce jsme měli 
také výborné výsledky v krajských 
kolech zeměpisné olympiády.  Josef 
Trdla, žák kvarty, dokonce postoupil 
do celostátního kola a obsadil v něm 
výborné 7. místo. A šikovné žáky 
máme i v jazycích, ať už mateřském, 
či cizích, a dokonce i v obávané mate-
matice.  I v těchto oborech dosáhlo 
Gymnázium Tanvald v okresních 
a krajských kolech velmi pěkných 
výsledků. Chtěla bych touto cestou 
poděkovat všem žákům za příkladnou 
reprezentaci školy a také pedagogům 
za jejich práci v rámci přípravy žáků na 
soutěže.  Nejúspěšnější žáci budou na 
konci školního roku oceněni. Odměnu 
za reprezentaci školy jim jako tradičně 
předá ředitel školy s panem starostou 
na MÚ v Tanvaldě. 

Iva Herrmannová

Tanvaldský Špičák zdolaly děti 
po transplantaci kostní dřeně

 V rámci 3. ročníku společného výstupu 
přátel a příznivců Transplantační jed-
notky KDHO Fakultní nemocnice Motol 
a spolku Donor v sobotu Tanvaldský 
Špičák zdolaly děti po transplantaci 
kostní dřeně.
 Nad akcí pod názvem Spolu na Špičák 
převzal patronát starosta Albrechtic 
v Jizerských horách a místní senátor 
Jaroslav Zeman a zúčastnil se ho i mís-
tostarosta Tanvaldu Antonín Bělonožník. 
 Na 250 účastníků z celé republiky 
se nejprve zaregistrovalo v knihovně 
obecního úřadu v Albrechticích v 
Jizerských horách, kde si pro ně 
pořadatelé připravili účastnická trička 
s názvem akce a drobné upomínkové 
předměty. Poté se všichni účastníci, 
které tvořili především bývalí pacienti 
po transplantaci kostní dřeně na Klinice 
dětské hematologie a onkologie 2. 
lékařské fakulty Univerzity Karlovy a 
Fakultní nemocnice Motol, v doprovodu 
svých rodinných příslušníků, dárců 
kostní dřeně i kamarádů vydali vzhůru 
na vrchol Tanvaldského Špičáku. Tam 
pro ně členové pořádajícího spolku 
Donor v čele s paní doktorkou Petrou 
Keslovou a také dobrovolníci z obce 
Albrechtice  připravili řadu soutěží a 
her pro malé účastníky. Nechyběl ani 
výstup na rozhlednu a skvělý oběd 
v místní restauraci. Akci svou účastí 
podpořila lékařka dětského onkologic-
kého oddělení FN Motol a tanvaldská 
rodačka Dana Humlová. Ta na vrchol 
vystoupala v doprovodu svých rodin-
ných příslušníků i s kočárkem, ve 
kterém si vezla svého několikaměsíč-
ního synka Vojtíška.  
 Po krásném dopoledni stráveném na 
vrcholu Špičáku se účastníci odebrali 
zpět do Jiřetína, kde navštívili Muzeum 

dřevěných hraček Detoa včetně krea-
tivních dílen. Pro několik dobrovolníků 
pak pan senátor Zeman za asistence 
členů horské služby připravili výstup 
na 60metrový komín v areálu továrny. 
Tento nezapomenutelný zážitek absol-
vovala i paní doktorka Keslová a také 
dva její osmnáctiletí bývalí pacienti. 
Ke svému výstupu nám paní doktorka 
řekla: „Musela jsem i já projevit určitou 
statečnost, se kterou se každodenně 
setkávám u svých malých pacientů." Ti 
také její sportovní výkon ocenili potles-
kem. „Chtěla bych moc poděkovat 
všem, především panu Zemanovi za 
sebe i své kolegy a za přítomné děti. Je 
to pro všechny nezapomenutelný záži-
tek, dodala zjevně dojatá paní doktorka 
těsně po svém náročném sportovním 
výkonu."
 Spokojený byl i samotný patron 
akce Jaroslav Zeman. Ten vyjádřil 
radost z toho, že mu bylo umožněno, 
aby společně se svými kolegy přispěl 
k radosti těchto obdivuhodných lidiček. 
„Jsem moc rád, že místní rodačka, 
paní doktorka Keslová se na nás 
obrátila, abychom se spolupodíleli 
na uspořádání této bohulibé akce. S 
kolegou, místostarostou Bělonožníkem 
si vysoce ceníme práce spolku Donor, 
kterou pro své malé i velké kamarády 
dělá," dodal Jaroslav Zeman závěrem.
 Donor, z.s. je dobrovolným nevlád-
ním neziskovým sdružením občanů a 
právnických osob, které spojuje pro-
gram podpory a psychosociální pomoci 
pacientům po transplantaci kmenových 
buněk krvetvorby a/nebo závažných 
akutních i chronických onemocnění, 
jejich rodinám a zdravotnickému 
personálu.

Květinový den
 Ve středu 16. 5. se uskutečnil další 
ročník Českého dne proti rakovině. 
Tuto akci pořádá výbor organizace Liga 
proti rakovině. Dobrovolníci po celé 
republice nabízejí k prodeji symbolický 
žlutý kvítek. Výtěžek této sbírky je 
použit na dlouhodobé programy pre-
vence a výzkum léčby onkologických 
onemocnění.  Sbírku již tradičně pořá-
dáme i my na ZŠ Tanvald, Sportovní 
576. Dobrovolníci z letošních deváťáků 
vybrali celkem 14 781 Kč. Poděkování 
patří nejen jim, ale i všem, kteří přispěli

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

Policie ČR: 158

Emoce jsou emoce, někomu vládnou
 Tři rozkurážení chlapi, z toho jeden 
již dříve odsouzený za výtržnictví a v 
partě s ním dva mladiství, si zpestřili 
květnové sváteční dny u sportovního 
stadionu na Výšině. Nejprve strčili 
do jednoho muže a připravili ho tak o 
pivo, kterým se z kelímku polil. O to 
nic, mohla to být náhoda, žádný úmysl, 
dohromady se nic nestalo a větší 
konflikt z toho nevznikl, ovšem o pár 
chvil a pár kroků dál titíž pánové bez 
sebemenší příčiny již přímo fyzicky 
napadli dalšího muže a začala mela. 
Napadenému přispěchal na pomoc 
pivem politý muž a došlo ke kontaktu 
verbálnímu i neverbálnímu. Skončilo to 
zničenými kalhotami a drobným pora-
něním, nikoliv však na straně útočníků, 
bohužel. Situaci naštěstí zaznamenali 
asistenti prevence kriminality dohlí-
žející na pořádek na hřišti, takže brzy 
na místo konfliktu dorazila policie. 
Výsledkem je zajištění pana I. H., 
proti kterému bylo zahájeno trestní 
stíhání, jež mu může vynést až tři roky 
natvrdo. Další dva, mladiství P. H. a N. V. 
budou řešeni v odděleném trestním 
řízení. Takže zásah rychlý, škody malé, 
leč viníkům toto banální, a především 
malicherné extempore může přijít 
pěkně draho. Inu, kdo nedokáže krotit 
své emoce, k tomu přijde zákon. A ten 
je zkrotí, aspoň na pár let, když nic 
jiného.

Policie pátrá
 Dne 27. dubna, což byl pátek, 
kolem půl osmé ráno zatím nezjištěný 
pachatel zasáhl neznámým předmě-
tem, pravděpodobně kamenem, u 
výjezdu z tunelu osobní vlak směřující 
na Jablonec. Útočník naštěstí rozbil 

pouze vnější skleněnou tabuli, takže k 
poranění osob nedošlo, přesto je toto 
jednání krajně nebezpečné a Policie 
ČR žádá případné svědky, aby si své 
poznatky nenechávali pro sebe. To, 
co zdánlivě vypadá jako klukovina, by 
příště mohlo dopadnout mnohem hůře.

Policie sleduje
 Také někdy spěcháte a podlézáte 
stažené závory? Nebo si občas krátíte 
cestu přes koleje? O tom, že takové 
počínání je nejen pošetilé, ale i krajně 
nebezpečné, jsme se přesvědčili 
dokonce i u nás v Tanvaldu. Stačí malé 
podklouznutí, nedostatek pozornosti, a 
neštěstí je hotovo. Srážka vlaku s chod-
cem zřídkakdy dopadne dobře. Policie 
ČR se zaměřuje na kritická místa a 
může se vám docela klidně stát, že sice 
ušetříte minutku, dvě, ovšem pak vás 
policista zdrží podstatně déle a navíc si 
budete muset pěkně hluboko sáhnout 
do peněženky. Tak pozor, nestojí to 
za to. Peníze sice se skřípěním zubů 
vysolíte a později zase doplníte, ovšem 
s životem to tak snadno nejde.

Policie měří
 Městská policie začala s měřením 
vybraných úseků v Tanvaldě. Ti, kteří 
dodržují pravidla, nemají se čeho bát, 
ale závodníci, kteří se někdy prohánějí 
sídlištěm a s větrem v zádech si připa-
dají jako mistři světa, ti by se bát měli. 
Když už se nebojí toho, že jim do cesty 
vběhne malé dítě, nebo starší člověk 
nestačí před jejich koly včas uskočit, 
pak by je měla umravnit tučná pokuta, 
případně trest odnětí řidičského 
oprávnění.

-who-

Výzva
 V pátek 13. dubna se ve 21.20 hodin 
stala dopravní nehoda v Tanvaldě v ulici 
Krkonošská v místě před kinem Járy 
Cimrmana. Řidička s vozidlem Subaru 
WRX V1 jela ve směru  do Desné a na 
nepřesně dosud neustanoveném místě 
jí do jízdní dráhy ze zatím nezjištěné 
strany vstoupila 74letá chodkyně. 
Seniorka při střetu s uvedeným vozi-
dlem utrpěla zranění, se kterým byla 
z místa nehody převezena vozidlem 
zdravotnické záchranné služby do 
liberecké nemocnice. Charakter jejího 
zranění a doba léčení jsou předmětem 
probíhajícího šetření. Alkohol byl u 
řidičky vyloučen provedenou dechovou 
zkouškou, která měla negativní výsle-
dek. U chodkyně byl ke zjištění případ-
ného alkoholu vyžádán odběr krve v 
nemocnici. Policisté nyní šetří veškeré 
okolnosti této dopravní nehody a zjiš-
ťují také to, ze které strany chodkyně 

do vozovky vstoupila a na jakém místě 
k jejímu střetu s vozidlem došlo – zda 
se tak stalo na přechodu pro chodce 
nebo mimo něj.
 Policisté z Dopravního inspektorátu 
v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou 
dopravní nehodu šetří, žádají případné 
svědky celé události, aby se přihlásili 
na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné 
lince 158. Občané mohou policisty 
kontaktovat také písemně prostřednic-
tvím e-mailu jn.di.podatelna@pcr.cz. 
Policisté přivítají především jakékoliv 
informace k průběhu uvedené dopravní 
nehody – na jakém místě k dopravní 
nehodě došlo (přechod pro chodce 
nebo mimo něj) a z jaké strany chod-
kyně do vozovky vstoupila.

nprap. Dagmar Sochorová
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

 Já a můj pes jsme nerozlučná 
dvojka. Znáte to, kam jde pán, tam 
musí i pes. A někdy i naopak. Když 
přijedu do svého rodného města, jen 
stěží hledám restauraci, kam nemají 
psi vstup zakázán. Snad že by někte-
rým hostům vadilo, že to zvíře zpod 
stolu na ně nějak divně loudivě kouká? 
Anebo mají majitelé strach, aby jim do 
koberce třebas nepřeskočila blecha? 
Takový pes je ale kolikrát čistotnější 
než leckterý host. No schválně, myjí 
si všichni štamgasti srst šampónem 
každý měsíc? Asi jak kdo. Nevím, 
příčiny averze ke psům neznám a 
neřeším to. Kde nemají zájem o moje 
peníze, tam prostě nechodím. A svým 
přátelům doporučuji totéž.
 Až donedávna byl Tanvald městem 
zaslíbeným pejskařům. Dokonce i v 
hotelu, kam psi normálně nesmějí, má 
můj malý český stříbrný vlkodav VIP 
statut do sportovní bowlingové části. 
Ovšem časy se mění a móda „raději 
špinavého ochlastu na dvou nohách 

nežli čistotného čtyřnožce“ nám zaví-
tala i do našeho malého městečka 
pod horami. Být to okázalé zařízení se 
čtyřmi hvězdami nade dveřmi, těžko 
proti tomu protestovat, že, leč cedulka 
s přeškrtnutým nejlepším přítelem člo-
věka se objevila dokonce v zaplivané 
putyce páté cenové skupiny kdesi pod 
rozvrzanými schody. V hospodě, kde 
dvacet let utrácím a nechávám slušný 
tringelt, v hospodě, kde je můj pes šta-
mgastem štamgastů a zná svoje místo 
pod stolem málem víc než doma.
 A závěr? Kdo nemá rád mého 
psa, nemyslí to se mnou dobře, a už 
vůbec nemůže být mým přítelem. 
Pejskaři, choďte jen tam, kde mají 
pejsky rádi. Tam, kde je nechtějí, 
škoda každé koruny. A to i v případě, 
že váš pes s vámi do hospody nechodí. 
Nepodporujme nepřátele našich 
nejlepších přátel. Asi mají nahrabáno 
dost, když o nás nestojí.

Václav Hošek

Pejskaři všech zemí spojte se

S Klárou smutně i vesele
 Plná společenská místnost a židle 
snesené z chodeb a balkonů penzi-
onu, to bylo odpoledne, které připravil 
Senior klub Šumburk na 17. duben. 
Vzácným hostem byla MVDr. Klára 
Hoffmanová. Představila svou nejno-
vější knihu Cesty. Její vyprávění bylo 
velmi osobní, dojemné, vyvolalo veselí, 
ale i slzy u přítomných. Ukázala, že i 
když jsou v životě bolestné okamžiky, 
někdy až na hranici zoufalství, je život 
velký dar a jako takový ho musíme brát. 
Přečetla také ukázku z připravované 
nové knihy. Už z tohoto uvedeného 
krátkého textu je znát, že se můžeme 
zase těšit na krásné počtení. Beseda 
s touto výjimečnou ženou zanechala 
u všech hluboký dojem a Senior klub 
se bude snažit splnit přání občanů a 
setkání s Klárou Hoffmanovou někdy 
zopakovat.

Anna Lišková

Pietní akt
 Při příležitosti státního svátku Dne 
vítězství 8. května byl položen věnec 
u pomníku T. G. Masaryka. Věnec 

položil místostarosta Tanvaldu Antonín 
Bělonožník a hasiči z SDH Šumburk.

Foto Vlaďka Koďousková

Foto archiv Senior klubu Šumburk
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Čarodějnice ve škole 
v Horním Tanvaldu  Ve čtvrtek 16. 4. se vybraní žáci 

zúčastnili regionálního kola recitační 
soutěže Jizerská lyra, které se konalo 
na ZŠ Šumburk. Ve velmi příjemné 
atmosféře se děti neměly vůbec čeho 
obávat a své básničky, které si pečlivě 
nachystaly, přednesly s velikým nadše-
ním. Všichni recitátoři obdrželi diplomy 
a medaile, ti nejlepší pak drobná 
ocenění. Velice gratulujeme ke skvě-
lým výkonům našich žáků. "Bednová 
umístění" v kat. 1. tříd získala Terezka 
Pacholíková, Vašík Týl, Terezka 
Rydvalová, v kat. 2. a 3. tříd Nina 
Rozinková a v kat. nejstarších 4. - 5. 
tříd Zbyšek Baschke, Nikol Neťuková, 
Veronika Vernerová a Martina Tůmová. 
Děkujeme pedagogům ze ZŠ Šumburk 
za výbornou organizaci.
 V pátek 27. 4. proběhlo na našem 
fotbalovém stadionu oblastní kolo 
4. – 5. tříd celorepublikového turnaje 
Mc Donald Cup. V konkurenci škol 
z Kokonína, Zásady, ZŠ Mozartova 
skončili naši borci na 2. místě. Do 
okresního kola však postupuje pouze 
vítěz, tedy ZŠ Mozartova. Gratulujeme.
 Veliký úspěch slavila děvčata ze 4. - 
5. tříd, která se absolutním prvenstvím 
v turnaji ve vybíjené v okresním kole 
probojovala do kraje. Tady už byla 
konkurence opravdu veliká, a i přes 
odhodlání a velikou bojovnost skončily 
na 4. místě. Poděkování patří panu 

učiteli Ouhrabkovi, který se s děvčaty 
scházel ve svém volném čase tak, aby 
potrénovala a byla důkladně připra-
vena. Holky děkujeme.
 V pátek 4. 5. se vybraní žáci 8. - 9. 
ročníků zúčastnili atletického Poháru 
rozhlasu v Jablonci nad Nisou. 
Družstvo dívek i chlapců skončilo 
shodně na 4. místě z devíti škol jablo-
neckého okresu, což je skvělý výkon. 
Zářili jednotlivci, Adam Galbavý 1. 
místo skok vysoký, druhý ve vrhu koulí, 
Barča Štejfová svým vrhem též zvítě-
zila, Jakub Plánek rekordním časem 
na 1500 m získal další zlato, Gábina 
Černá na 800 m třetí. Gratulujeme a 
přejeme mnoho dalších sportovních 
úspěchů.
 Ve středu 2. května proběhl výběr 
děvčat a chlapců do sportovních tříd. 
Zúčastnilo se ho 30 dětí, z toho 10 dětí 
ze škol okolních. Budoucí šesté třídy 
nebudou mít o žáky nouzi. Počet dětí 
ve sportovní i nesportovní třídě bude 
cca 28 žáků.
 Závěr školního roku se blíží. V červnu 
nás čekají vodácké, outdoorové kurzy, 
školní výlety, 20. 6. pak vyhlášení spor-
tovce školy v kině JAS a úplný závěr 
patří slavnostnímu zakončení školního 
roku. Deváté ročníky svá poslední 
vysvědčení obdrží na tanvaldské rad-
nici. A pak HURÁ NA PRÁZDNINY...

Jana Tůmová

Dění na sportovce
 Víte, jak se létá na koštěti ve dvoji-
cích, co je to Vipera berus, jak se vaří 
nápoj lásky a jak vypadá pravá čaroděj-
nice? Děti ze školy na Horním Tanvaldě 

už to vědí. Tohle a ještě mnohem víc se 
dozvěděly a vyzkoušely si na projekto-
vém dni Čarodějnický den.

Lenka Machová

Foto archiv ZŠ Horní Tanvald

Den Země na Horním 
Tanvaldu

 V rámci celodenního školního pro-
jektu ke „Dni Země“ se žáci zapojili do 
úklidu a zvelebení jak prostor školy, tak 
i jejího okolí.
 Uhrabali a vyčistili parčík kolem 
pomníku K. T. Kornera a prostranství 
kostela Sv. Petra a Pavla.
 Sesbírali odpadky podél řeky 
Kamenice a v blízkosti školy. Na škol-

ním pozemku, o který se vzorně starají 
děvčata v hodinách pracovního vyučo-
vání, zryli záhonky, zasadili nové keře a 
okrasné květiny a shrabali zahradu.
 Projektový den se opravdu povedl 
i díky krásnému počasí. Všichni pra-
covali s elánem a zaslouží si velkou 
pochvalu za píli a pracovitost.

Hana Budínová

Čarodějnice na Horním Tanvaldu. Foto Archiv ZŠ Horní Tanvald

Oblastní kolo turnaje Mc Donald Cup v Tanvaldě. Foto archiv ZŠ Tanvald, Sportovní

Krajské kolo ve vybíjené děvčat v Jablonci n. N. Foto archiv ZŠ Tanvald, Sportovní
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 18. 04. 2018

*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
účetní závěrku města za rok 2017.
*RM po projednání návrhu Závěrečného účtu 
města Tanvald za rok 2017 doporučuje zastupi-
telstvu města schválit hospodaření města Tan-
vald za rok 2017 bez výhrad.
*RM souhlasí s výpovědí z nájmu bytu č. 555/41, 
Sportovní 555, Tanvald, který užívá pan H., z 
důvodu neplacení nájmu a služeb spojených s uží-
váním bytu. 
*RM: 
1/ souhlasí se zřízením pozemkové služebnosti 
ve prospěch města Tanvald, týkající se stavby 
„Tanvald, Šumburk – vodovod a kanalizace ve Ví-
tězné ulici k.ú. Šumburk nad Desnou“ na části 
pozemkové parcely č. 2674/1 v k.ú. Tanvald ve 
vlastnictví Libereckého kraje podle předložené-
ho návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
pozemkové služebnosti č.j. OPL/2116/2018;
2/ schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení pozemkové služebnosti č.j. OPL/2116/2018 
podle předloženého návrhu.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
výkup části stavební parcely č. 435 v katastrál-
ním území Tanvald označené podle geomet-
rického plánu č. 1732-105/2018 ze dne 26. 3. 
2018 jako pozemková parcela č. 2022 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 36 m2 
za kupní cenu 85 Kč/m2  tj. 3.060 Kč od man-
želů Š. za účelem narovnání majetkoprávních 
vztahů stavby chodníku.
*RM doporučuje zastupitelstvu města nesnižovat 
kupní cenu u prodeje pozemkové parcely č. 218/11 
(zahrada) o výměře 169 m2 v katastrálním úze-
mí Tanvald panu Š.
*RM projednala nabídku společnosti Cent-
ral European Wood a.s., se sídlem Americká 
340/31, Praha 2 – Vinohrady a doporučuje za-
stupitelstvu města vykoupit níže uvedené lesní 
pozemky v katastrálním území Šumburk nad 
Desnou:
pozemkovou parcelu č. 203/3 o výměře 8851 m2
pozemkovou parcelu č. 203/4 o výměře 2114 m2
pozemkovou parcelu č. 203/5 o výměře 4282 m2
pozemkovou parcelu č. 203/6 o výměře 441 m2 
za cenu maximálně 220.000 Kč.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
realizaci následujících investičních akcí a oprav 
majetku města:
1. Celoplošná oprava asfaltobetonové vozovky, 
ulice Horská 
2. Chodník v ul. Radniční od zastávky BUS po 
křižovatku s ul. Pod Špičákem
3. Oprava chodníku před zadními vchody do 
č.p. 615-619 ul. U Lesíka
4. Oprava odkanalizování objektu gymnázia 
č.p. 305 ul. Školní.
5. Rekonstrukce fontány a okolí
6. Kontejnerové stání křižovatka ul. Vítězná – 
Popelnická
7. Kontejnerové stání v ul. Popelnická u č.p. 44
8. Rekonstrukce VZT v objektu č.p. 589, ul. U Sta-
dionu
9. Rekonstrukce VO - program EFEKT 2018
10. Parkoviště ulice Palackého u objektu č.p. 552
11. Parkoviště ulice Mánesova před č.p. 461 a 463
12. Chodník pod domem č.p. 554, ul. Sportovní
13. Chodník pod domem č.p. 553, ul. Sportovní
14. Úprava plochy u č.p. 278 ul. Údolí Kamenice
15. Oprava kuchyně a sociálních zařízení v bu-
dově MŠ U Školky 579
a schválit rozpočtové opatření: 
BĚŽNÉ VÝDAJE
Odbor rozvoje a komunálních věcí +3.340.000 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Chodník v ul. Radniční od zastávky BUS po kři-
žovatku 
s ul. Pod Špičákem  1.209.000 Kč
Rekonstrukce fontány a okolí 1.050.000 Kč
Kontejnerové stání křižovatka ul. Vítězná – Po-
pelnická      770.000 Kč
Kontejnerové stání v ul. Popelnická u č.p. 44 

 84.000 Kč
Rekonstrukce VZT v objektu č.p. 589, ul. U Sta-
dionu   3.000.000 Kč
Rekonstrukce VO - program EFEKT 2018  
   2.800.000 Kč
Parkoviště ulice Palackého u objektu č.p. 552 
   1.162.000 Kč
Parkoviště ulice Mánesova před č.p. 461 a 463 
      544.000 Kč
Chodník pod domem č.p. 554, ul. Sportovní  
      250.000 Kč
Chodník pod domem č.p. 553, ul. Sportovní  
        90.000 Kč

FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
               + 14.299.000 Kč
*RM projednala žádost společnosti Hospic sv. 
Zdislavy o.p.s. a doporučuje zastupitelstvu 
města:
a) schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 
33.000 Kč
b) schválit rozpočtové opatření: 
BĚŽNÉ VÝDAJE 
ODBOR EKONOMICKÝ 
peněžní dar Hospic sv.Zdislavy, o.p.s.   
        33.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod z HV minulých let    
      +33.000 Kč
c) schválit Darovací smlouvu č. 26/2018 o 
poskytnutí peněžitého daru mezi společností 
Hospic sv. Zdislavy o.p.s., se sídlem Pod Perš-
týnem 321/1, Liberec IV – Perštýn dle předlože-
ného návrhu.
*RM projednala žádost spolku  DH-FR racing 
Tanvald, z.s. a rozhodla:
schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 
15.000 Kč
A) provést rozpočtové opatření č. 26/2018:
BĚŽNÉ VÝDAJE 
ODBOR EKONOMICKÝ 
peněžní dar DH-FR racing Tanvald, z.s   
   15.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA   
 -15.000 Kč
b) schválit Darovací smlouvu č. 27/2018 o poskyt-
nutí peněžitého daru mezi spolkem DH-FR racing 
Tanvald, se sídlem Krkonošská 536, Tanvald a 
městem Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 
18/207, Vítězná 593, Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou na dobu určitou do 31. 12. 2018.
*RM rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 
26, Vítězná 614, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou na dobu určitou do 31. 12. 2018
*RM souhlasí s prodejem osobního automobilu 
Renault Scénic RZ 2L5 9292 společnosti AU-
RES Holding a.s. Dopraváků 874/15, 184 00 
Praha 8 za cenu 50.000 Kč a schvaluje přísluš-
nou kupní smlouvu mezi společností AURES 
Holding a.s. Dopraváků 874/15, 184 00 Praha 
8 a městem Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM projednala žádosti paní J. Z. a spolku MuTa-
n,z.s. o peněžité dary a rozhodla:schválit poskyt-
nutí peněžitých darů ve výši 5.000 Kč paní J.Z. a 
ve výši 10.000 Kč spolku MuTan, z.s.
A) provést rozpočtové opatření č. 27/2018: 
B) BĚŽNÉ VÝDAJE 
ODBOR EKONOMICKÝ 
peněžitý dar paní J.Z.         5.000 Kč
peněžitý dar MuTan,z.s.      10.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA    - 15.000 Kč
c) schválit Darovací smlouvu č. 28/2018 o po-
skytnutí peněžitého daru mezi paní J.Z. a měs-
tem Tanvald dle předloženého návrhu a Darova-
cí smlouvu č. 29/2018 o poskytnutí peněžitého 
daru mezi spolkem MuTan, z.s. Na Balkáně 586, 
Tanvald, Šumburk nad Desnou a městem Tan-
vald dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Dohodu o používání služební-
ho motorového vozidla mezi městem Tanvald 
a starostou města Tanvald dle předloženého 
návrhu.
*RM doporučuje zastupitelstvu města za osob-
ní přínos při splnění významného úkolu, velmi 
dobrého hospodaření města v roce 2017 a za 
činnost a aktivity včetně účasti na různých kul-
turních, společenských a sportovních akcích, 
které vykonávali v roce 2017 ve prospěch města 
v době mimo úřední hodiny, ve svém osobním 
volnu nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pra-
covního volna a klidu, a které přímo nesouvisely 
s výkonem funkce člena zastupitelstva města, 
poskytnout v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích platném znění, mimořádné odmě-
ny starostovi, místostarostovi a místostarostce 
ve výši jedné jejich měsíční odměny.
*RM projednala návrh ředitelky Mateřské ško-
ly Tanvald, U Školky 579 na omezení provozu 
mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2018 
bez připomínek.
*RM schvaluje Smlouvu o spolupráci v oblasti 
poskytování sociálních služeb mezi příspěvkovou 
organizací Dům penzion pro důchodce, se sídlem 
Tyršova 1340, Smržovka, městem Smržovka a 
městem Tanvald dle předloženého návrhu.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 25. 04. 2018

I.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti rady 
města v období od 07. 02. 2018 do 04.04.2018.
II.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti kon-

trolního výboru, finančního výboru a školského 
výboru.
III.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti orga-
nizací s majetkovou účastí města:

1) Nemocnice Tanvald s.r.o.,
2) Teplárenství Tanvald s.r.o.,
3) TABYS s.r.o.
IV.
*ZM schvaluje účetní závěrku města za rok 
2017.
V.
*ZM po projednání závěrečného účtu za rok 
2017 vyjadřuje souhlas s celoročním hospoda-
řením bez výhrad.
VI.
K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo města:
1/ na základě vydaného a zveřejněného zámě-
ru rozhodlo prodat bytovou jednotku č. 555/25, 
vel. 1+2, byt běžný, ulice Sportovní, Tanvald 
včetně spoluvlastnického podílu 287/19410 na 
společných částech budovy čp. 555 a stavební 
parcele č. 1047 v katastrálním území Tanvald 
dle schválených pravidel veřejné soutěže panu 
V. za cenu 751.000 Kč;
2/ na základě vydaného a zveřejněného zámě-
ru rozhodlo prodat bytovou jednotku č. 558/41, 
vel. 1+1, byt běžný, ulice Větrná, Tanvald včet-
ně spoluvlastnického podílu 31/2525 na spo-
lečných částech budovy čp. 558 a stavební 
parcele č. 1208/2 v katastrálním území Tanvald 
dle schválených pravidel veřejné soutěže zá-
jemcům v pořadí:
1. panu Z. za cenu 666.666 Kč;
2. panu W. za cenu 412.000 Kč;
3. panu R. za cenu 360.000 Kč;
4. společnosti PROTEBYT s.r.o., se sídlem ná-
městí T.G. Masaryka 600, Smržovka za cenu 
341.000 Kč;
5. panu Z. ve výši 340.000 Kč.
3/ k žádosti pana Š. o snížení kupní ceny za 
prodej pozemkové parcely č. 218/11 (zahrada) 
o výměře 169 m2 v katastrálním území Tanvald 
rozhodlo kupní cenu za prodej uvedené pozem-
kové parcely nesnižovat;
4/ rozhodlo část pozemkové parcely č. 1847/1 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 
270 m2 v katastrálním území Tanvald neprodávat;
5/ rozhodlo pozemkovou parcelu č. 729/7 (trva-
lý travní porost) v katastrálním území Tanvald 
neprodávat;
6/ a) souhlasí s výkupem části pozemkové par-
cely č. 264/1 (lesní pozemek) v katastrálním 
území Tanvald, označené podle geometrického 
plánu č. 1718-351/2017 ze dne 21. 11. 2017 
jako pozemková parcela č. 264/6(lesní poze-
mek)  o výměře 114 m2,  za účelem narovnání 
majetkoprávního vztahu u stavby parkoviště 
v ulici Palackého Tanvald, a části pozemkové 
parcely č. 264/4 (lesní pozemek) v katastrálním 
území Tanvald, označené podle geometrického 
plánu č. 1718-351/2017 ze dne 21.11.2017 jako 
pozemková parcela č. 264/7 (lesní pozemek)  o 
výměře 878 m2,  za účelem vybudování parko-
viště pro osobní automobily u čp. 552, Palacké-
ho, Tanvald od Lesů České republiky, s.p., se 
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Krá-
lové, Hradec Králové za kupní cenu v celkové 
výši 178.000 Kč;
b) schvaluje rozpočtové opatření č.30/2018:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
pořízení části ppč. 264/1 a 264/4, k. ú. Tanvald 
 + 178.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
 + 178.000 Kč
7/ ve věci výkupu pozemků za kupní cenu ve 
výši 85 Kč/m2 od Nemocnice Tanvald s.r.o., se 
sídlem Nemocniční 287, Tanvald za účelem na-
rovnání majetkoprávních vztahů:
1) schvaluje výkup:
a/ pozemkové parcely č. 2012 (ostatní plocha – ostat-
ní komunikace) o výměře 5 m2 v katastrálním území 
Tanvald, na které se nachází stavba chodníku;
b/ pozemkové parcely č. 273/5 (ostatní plocha 
– ostatní komunikace) o výměře 52 m2v kata-
strálním území Tanvald, na které se nachází 
stavba chodníku;
c/ pozemkové parcely č. 273/6 (ostatní plocha 
– ostatní komunikace) o výměře 54 m2 v kata-
strálním území Tanvald, podle  geometrického  
plánu  č. 1700-185/2017 ze dne 09. 06. 2017, 
na které se nachází stavba chodníku;
d/ pozemkové parcely č. 273/4 (ostatní plocha 
– ostatní komunikace) o výměře 339 m2 v kata-
strálním území Tanvald,  podle geometrického  
plánu  č. 1700-185/2017 ze dne 09. 06. 2017, 
na které se nachází stavba parkoviště;
2) schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2018:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Pořízení p.p.č. 2012, 273/4, 273/5, 273/6, k.ú. Tanvald  

38.250 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
 + 38.250 Kč
8/ schvaluje výkup části stavební parcely č. 435 
v katastrálním území Tanvald označené podle 
geometrického  plánu  č. 1732-105/2018  ze  
dne  26.03.2018 jako pozemková parcela č. 
2022 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
výměře 36 m2,  od manželů Š. za kupní cenu 
85 Kč/m2  tj. 3.060 Kč, za účelem narovnání 
majetkoprávních vztahů stavby chodníku;
9/ k nabídce společnosti Central European 
Wood a.s., se sídlem Americká 340/31, Praha 2 
– Vinohrady na prodej lesních pozemků č. 203/3 
o výměře 8851 m2, č. 203/4 o výměře 2114 m2, 
č. 203/5 o výměře 4282 m2 a č. 203/6 o výmě-
ře 441 m2, vše v katastrálním území Šumburk 
nad Desnou schvaluje vykoupit uvedené lesní 

pozemky za maximální cenu 220.000 Kč;
10/ schvaluje uvolnění finančních prostředků 
ve výši 230.000 Kč na vypracování projektové 
dokumentace a energetického auditu na projekt  
„Realizace energetických úspor v objektu rad-
nice č.p. 359, Tanvald“  a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 29/2018:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

realizace energetických úspor v objektu radni-
ce č. p. 359, Tanvald    

230.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
    +230.000 Kč
11/ ve věci žádosti jednatelky společnosti Tan-
valdent s.r.o. MDDr. Daniely Šebestové rozhod-
lo prominout dluh ve výši 663.000 Kč vyplývající 
z Kupní smlouvy uzavřené mezi městem Tan-
vald a společností dne 19. 08. 2013.
VII.
*ZM schvaluje pro účely projednání Zprávy o 
uplatňování územního plánu Podnět k pořízení 
změny Územního plánu Tanvald, a to v rozsahu 
prověření vymezení koridoru pro umístění sjezdo-
vé tratě a lanovky včetně odstavné plochy v místě 
bývalé skládky, vše na jižním svahu Špičáku.
VIII.
*ZM vydává  Obecně závaznou vyhlášku města 
Tanvald č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla 
pro pohyb psů na veřejných prostranstvích ve 
městě a vymezují prostory pro volné pobíhání 
psů dle předloženého návrhu.
IX.
*ZM ve věci předloženého návrhu na realizaci 
investičních akcí a oprav města v roce 2018: 
1/ schvaluje realizaci následujících akcí:
16. Celoplošná oprava asfaltobetonové vozov-
ky, ulice Horská 
17. Chodník v ul. Radniční od zastávky BUS po 
křižovatku s ul. Pod Špičákem
18. Oprava chodníku před zadními vchody do 
č.p. 615-619 ul. U Lesíka
19. Oprava odkanalizování objektu gymnázia 
č.p. 305 ul. Školní.
20. Rekonstrukce fontány a okolí
21. Kontejnerové stání křižovatka ul. Vítězná – Popelnická
22. Kontejnerové stání v ul. Popelnická u č.p. 44
23. Rekonstrukce VZT v objektu č.p. 589, ul. U 
Stadionu
24. Rekonstrukce VO - program EFEKT 2018
25. Parkoviště ulice Palackého u objektu č.p. 552
26. Parkoviště ulice Mánesova před č.p. 461 a 463
27. Chodník pod domem č.p. 554, ul. Sportovní
28. Chodník pod domem č.p. 553, ul. Sportovní
29. Úprava plochy u č.p. 278 ul. Údolí Kamenice
30. Oprava kuchyně a sociálních zařízení v bu-
dově MŠ U Školky 579
2/ schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2018: 
BĚŽNÉ VÝDAJE
Odbor rozvoje a komunálních věcí   
                     +3.340.000 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Chodník v ul. Radniční od zastávky BUS po kři-
žovatku s ul. Pod Špičákem 1.209.000 Kč
Rekonstrukce fontány a okolí 1.050.000 Kč
Kontejnerové stání křižovatka ul. Vítězná – Po-
pelnická      770.000 Kč
Kontejnerové stání v ul. Popelnická u č.p. 44  
                             4.000 Kč
Rekonstrukce VZT v objektu č.p. 589, ul. U Stadionu 
                     3.000.000 Kč
Rekonstrukce VO - program EFEKT 2018  
                     2.800.000 Kč
Parkoviště ulice Palackého u objektu č.p. 552 
                     1.162.000 Kč
Parkoviště ulice Mánesova před č.p. 461 a 463 
       544.000 Kč
Chodník pod domem č.p. 554, ul. Sportovní  
       250.000 Kč
Chodník pod domem č.p. 553, ul. Sportovní  
         90.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
                 +14.299.000 Kč 
X.
Ve věci žádosti společnosti Hospic sv. Zdislavy 
o.p.s., Liberec zastupitelstvo města:
1/ schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 
33.000 Kč
2/ schvaluje rozpočtové opatření 32/2018:
BĚŽNÉ VÝDAJE 
ODBOR EKONOMICKÝ 
peněžitý dar Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.  33.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod z HV minulých let      +33.000 Kč 

3/ schvaluje Darovací smlouvu č. 26/2018 o 
poskytnutí peněžitého daru mezi společností 
Hospic sv. Zdislavy o.p.s., se sídlem Pod Perš-
týnem 321/1, Liberec IV – Perštýn a městem 
Tanvald dle předloženého návrhu. 
XI.
Zastupitelstvo města schvaluje za osobní 
přínos při splnění významného úkolu, velmi 
dobrého hospodaření města v roce 2017 a za 
činnost a aktivity včetně účasti na různých kul-
turních, společenských a sportovních akcích, 
které vykonávali ve prospěch města v době 
mimo úřední hodiny, ve svém osobním volnu 
nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovní-
ho volna a klidu, poskytnout v souladu s § 76 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích platném v znění, 
mimořádné odměny starostovi, místostarostovi 
a místostarostce ve výši jedné jejich měsíční 
odměny.

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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V červnu 2018
oslaví životní jubileum

Srdečně

blahopřejeme

oslavencům

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

Alena Kroutilová
Zdenka Bambušková

Helena Kuchová
Libuše Matoušková
Hanička Bartelová

Ingeborg Prokorátová
Bohumil Hasa

Marie Šebestová
Jaroslav Kopal
Anna Žáková

Vojtěch Horváth
Kristina Vondráčková

Rudolf Líbal
Zdeněk Harcuba

Ladislav Šír
Josef Kavalír

Jiří Šeps
Petr Ritter

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D. 

Vás zve na
povídání s Josefem Průchou

Putování na nejvyšší horu Řecka 
- Olymp

Nejvyšší hora Řecka Mytikas leží 
v pohoří Olymp, bájném sídle 

řeckých bohů. Vrchol dosahuje 
výšky 2917 m. Vyprávění doplněné 
fotografiemi míst, která mnozí z nás 

nenavštíví ...
Místo konání: Hasičská zbrojnice 

dobrovolných hasičů, Tanvald
Šumburk n. D. – společenská místnost
Datum konání: úterý 19. 6. 2018 

v 15:00 hod.
Srdečně zveme

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Vás zve na přednášku
Muzikoterapie

Prožitková přednáška s flétnistkou a 
muzikoterapeutkou 

Bc. Bohumilou Poznarovou
Co je to muzikoterapie, pro koho je a 
jak pomáhá? Jak nás hudba ovlivňu-
je? Ukázky hry na hudební nástroje, 
které se v muzikoterapii používají. 

Aktivní zapojení posluchačů s využi-
tím tónu, rytmu, zpěvu a dechu. 

Každý zažije pocit úspěchu z vlastní 
tvořivosti.

Místo konání: V prostorách MDC 
Maják, U Školky 579, Tanvald Výšina
Datum konání: ve čtvrtek 7. 6. 2018 

od 15:00 hod.

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 09. 05. 2018

*RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy 
na byt č. 39/558 Větrná, Tanvald na dobu urči-
tou do 30. 06. 2018.
*RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-12-4012680/VB/5 
mezi městem Tanvald a ČEZ Distribuce, a.s., 
se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 
týkající se umístění stavby distribuční soustavy 
označené HPD4  JN, Tanvald, Krkonošská 658, 
Lidl-VN, TS, kNN na části pozemkových parcel 
č. 103/1, č. 218/17, č. 1831/4, č. 1986 a části 
stavební parcely č. 491 vše v katastrálním úze-
mí Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene ve prospěch Gas-
Net s.r.o., se se sídlem Klíšská 940/46, Klíše, 
Ústí nad Labem  a uděluje právo provést stav-
bu podle předloženého návrhu Smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
77001000801_2/BVB týkající se stavby plyná-
renského zařízení „REKO SKAO Tanvald, číslo 
stavby: 7700100080 (anodové uzemnění) na 
části pozemkových parcel č. 781/1, č. 786/5, č. 
1867/1 v katastrálním území Tanvald;
2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcné-
ho břemene č. 77001000801_2/BVB týkající se 
stavby plynárenského zařízení „REKO SKAO 
Tanvald, číslo stavby: 7700100080 (anodové 
uzemnění) na části pozemkových parcel č. 
781/1, č. 786/5, č. 1867/1 v katastrálním území 
Tanvald podle předloženého návrhu.
*RM rozhodla schválit pořízení sítí za fotbalové 
branky na víceúčelovém sportovním stadionu Vý-
šina, označení stadionu a nákup ocelových prvků 
pro instalaci závěsů na dělení tělocvičny sportovní 
haly, a provést rozpočtové opatření č. 33/2018:
BĚŽNÉ VÝDAJE
Odbor rozvoje a komunálních věcí   +12.000 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
sítě za fotbalové branky na městském stadionu 
Výšina       159.000 Kč
systém na rozdělení plochy sportovní haly  
         25.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA   -196.000 Kč 
*RM rozhodla schválit pořízení 4 ks fitness stro-
jů do zahrady senior klubu na sídlišti Výšina a 
provést rozpočtové opatření č. 34/2018: 
BĚŽNÉ VÝDAJE
Odbor rozvoje a komunálních věcí +100.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA   -100.000 Kč 
*RM rozhodla schválit opravu pietního místa – 
památníku obětem I. sv. války vedeného v cent-
rální evidenci válečných hrobů pod č. CZE5108-
8328 a provést rozpočtové opatření č. 35/2018: 
BĚŽNÉ VÝDAJE
Odbor rozvoje a komunálních věcí  +42.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA     -42.000 Kč 
*RM nesouhlasí s osvobozením od platby daně 
z nemovitosti u pozemkové parcely č. 1091/1 
(ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 
1041 m2 v katastrálním území Tanvald z důvo-
du nevyužitelnosti pozemku.
*RM nesouhlasí se snížením ceny za spotřebova-
nou el. energii za karavan umístěný v autokempu 
Tanvaldská kotlina v zimní sezoně 2017/2018 pro 
pana K.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Ta-
nvald a panem V. o prodeji bytu č. 555/25, vel. 
1+2, byt běžný, ulice Sportovní, Tanvald včetně 
spoluvlastnického podílu  287/19410 na společ-
ných částech budovy čp. 555 a stavební parcele 
č. 1047 v katastrálním území Tanvald dle před-
loženého návrhu.
*RM po projednání žádosti TJ Bižuterie, z s., se 
sídlem Pražská 4200/20, Jablonec nad Nisou 
doporučuje zastupitelstvu města schválit pro-
dloužení termínu splatnosti Smlouvy o zápůjčce 
ze dne 25. 07. 2014 mezi TJ Bižuterie, z s., se 
sídlem Pražská 4200/20, Jablonec nad Nisou a 
městem Tanvald do 30. 06. 2020.
*RM souhlasí s pokácením 4 jív nacházejících 
se pod parkovištěm u stadionu v ulici Radnič-
ní,  na pozemkových parcelách č. 375/104 a č. 
375/134 v k.ú. Tanvald, dle předloženého návr-
hu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude 

použito pro potřeby města nebo prodáno dle 
platného ceníku. 
*RM souhlasí s pokácením 1 ks túje a 1 ks smr-
ku nacházejících se na hřbitově na Horním Tan-
valdě, na pozemkové parcele č. 629 v k. ú. Ta-
nvald, dle předloženého návrhu odboru rozvoje 
a KV s tím, že dřevo bude použito pro potřeby 
města nebo prodáno dle platného ceníku.
*RM po projednání žádosti pana T. nesouhlasí 
se zřízením školního autobusu pro odvoz dětí 
do a ze základní školy v Horním Tanvaldu. 
*RM
1/ v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění a v souladu s ustanovením § 166 odst. 
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) v platném znění 
jmenuje paní Mgr. Janu Duňkovou na vedoucí 
pracovní místo ředitelky Masarykovy základní 
školy a Obchodní akademie Tanvald, Školní 
416, příspěvková organizace, s účinností od 01. 
08. 2018 na šest let, tj. do 31. 07. 2024;
2/ v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů odvolává 
Mgr. Janu Prokešovou z vedoucího pracovní-
ho místa ředitelky Masarykovy základní školy 
a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, 
příspěvková organizace s účinností od 31. 07. 
2018;
3/ schvaluje platový výměr ředitelce Masaryko-
vy základní školy a Obchodní akademie Tan-
vald, Školní 416, příspěvková organizace paní 
Mgr. Janě Duňkové s účinností od 01. 08. 2018.
*RM: 
1/ v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon) v platném znění jmenuje 
paní Mgr. Petru Jedličkovou Šimůnkovou na ve-
doucí pracovní místo ředitelky Základní umělec-
ké školy Tanvald, Nemocniční 339, příspěvková 
organizace, s účinností od 01. 08. 2018 na šest 
let, tj. do 31. 07. 2024;
2/ v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů odvolá-
vá Jiřího Lejska z vedoucího pracovního místa 
ředitele Základní umělecké školy Tanvald, Ne-
mocniční 339, příspěvková organizace s účin-
ností od 31. 07. 2018;
3/ schvaluje platový výměr ředitelce Základní 
umělecké školy Tanvald, Nemocniční 339, pří-
spěvková organizace paní Mgr. Petře Jedličko-
vé Šimůnkové s účinností od 01. 08. 2018.
*RM rozhodla, že provozovatelem areálu měst-
ského koupaliště v měsících červenec a srpen 
2018 bude paní H., a schvaluje Smlouvu o uží-
vání a provozování areálu koupaliště mezi měs-
tem Tanvald a paní H. dle předloženého návrhu.
*RM města vzala na vědomí Stanovisko rodičů 
a dalších relevantních osob ke konkurzu na ve-
doucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZUŠ Ta-
nvald doručené MěÚ Tanvald dne 18. 04. 2018.
*RM rozhodla neposkytnout dotace z rozpočtu 
města níže uvedeným organizacím z důvodu 
doručení žádostí po stanoveném termínu:
- společnosti Nadace Ivana Dejma-
la pro ochranu přírody, se sídlem Vaňurova 
20/465, Liberec 3;
- Centru pro zdravotně postižené Libereckého 
kraje, se sídlem Zahradní 415/10, Liberec;
- Divadelnímu spolku J. K. TYL Josefův Důl;
- Oblastní charitě Červený Kostelec, se sídlem 
5. května 1170, Červený Kostelec;
- IV- Nakladatelství s.r.o., smluvnímu partneru 
Českého červeného kříže, se sídlem Koněvova 
2660/141, Praha 3.

 Letos přišlo jaro skutečně brzo. V 
Senior klubu na Výšině ho přivítali 
veselým čtením a krásnými melodiemi. 
Nejdříve Zdena Synovcová promluvila o 
seniorských sportovních hrách a starosta 
Vladimír Vyhnálek přítomné seznámil 
s děním ve městě a vyslechl si i jejich 
připomínky a dotazy. Jeho odpovědi 
byly podloženy odbornými argumenty, 
ale navíc byly podány s humorem jemu 
vlastním, čímž byli posluchači příjemně 
naladěni na další program. Hudební 

výstupy dětí z Majáku se střídaly 
s veselým čtením z knížek známých 
autorů, jakými jsou Ivanka Devátá, 
Rudolf Křesťan nebo Jiří Žáček. Čtení 
se ujala členka tanvaldského diva-
delního souboru E. F. Burian Dana 
Hozdová a její vtipné vstupy rozesmály 
celé publikum. Příjemnou atmosféru 
umocnilo i sluníčko za oknem a domů 
všichni odcházeli s dobrou náladou.

Vlaďka Koďousková

 Děkujeme studentům a pedagogům 
Tanvaldské ZUŠ za jejich hudební a 
taneční vystoupení v neděli 6. května  
v Kulturním domě SKLÁŘ v Desné. 
Jejich pořad k oslavě DNE MATEK byl 

přjímán s velikým ohlasem a potles-
kem. Jmenovitě děkujeme alespoň 
pedagogům paní Pavlíně Dědkové a 
panu Jiřímu Lejskovi.
Za Desenské seniory Štefan Pustai.

Poděkování mladým
umělcům

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

Jaro v Majáku

Foto Vlaďka Koďousková
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Středisko volného času TanvaldMěstská knihovna Tanvald
Akce SVČ Tanvald v červnu 2018:
V sobotu 2. 6. spolupořádáme „Den dětí se Zubačkou“ v Kořenově. V prostoru 
nádraží budou pro děti připraveny zábavné soutěže, výtvarné tvoření a odmě-
ny. Začínáme v 10:30.
V neděli 3. 6. se koná tradiční „Cesta lesem pohádek“, na jejíž organizaci se 
také podílíme.
V neděli 10. 6. zveme děti na výtvarné dílničky a zábavné netradiční soutěže 
do šumburského parku v rámci akce Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrma-
na. Začátek akce v 9:30.

Nabízíme letní příměstské a pobytové tábory, na které se ještě děti mohou 
přihlásit:
2. - 13. 7. příměstský turistický tábor „Toulavé boty“ - lze se přihlásit na celý 
tábor nebo na jednotlivé výlety. Za absolvování všech výletů dostanou děti vel-
kou keramickou „Toulavou botu“ jako památku na tábor.
Program:
Pondělí 2. 7. Mumlavský vodopád. Vlakem do Harrachova, odtud pěšky 
k vodopádu, zpět autobusem. Sraz v 8:10 na hlavním vlakovém nádraží v Tan-
valdě, návrat ve 14.45 tamtéž. Cena: 100 Kč.
Úterý 3. 7. Kozí farma Pěnčín. Vlakem do Jablonce n.N., odtud auto-
busem do Pěnčína. Prohlídka kozí farmy, návštěva dílny, kde si děti něco vyro-
bí. Pěšky do Střední Smržovky na vlak. Sraz v 8.10 na hl. vlak. Nádraží v Tnv, 
návrat v 15.25 tamtéž. Cena: 210 Kč.
Středa 4. 7. zámek Hrubý Rohozec. Sraz na hl. vlak. nádraží v Tnv v 
8.05, návrat ve 14.40 tamtéž. Cena: 220 Kč.
Pondělí 9. 7. Zlatou stezkou Českého ráje - Hlavatice. Vlakem do Sed-
mihorek, odtud pěšky přes Hrubou Skálu a Valdštejn na rozhlednu Hlavatici 
a do Turnova. Sraz v 8.05 na hl. vlak. nádraží v Tnv, návrat v 15.27 tamtéž. 
Cena: 130 Kč.
Úterý 10. 7. hrad Trosky. Vlakem. Sraz v 8.05 na hl. vlak. nádraží v Tnv, 
návrat v 15.27 tamtéž. Cena: 210 Kč.
Středa 11. 7. rozhledna Bramberk. Vlakem na Smržovku, odtud pěšky 
přes Vyhlídku na Bramberk a do Lučan. Sraz v 8.10 na hl. vlak. nádraží v Tnv, 
návrat ve 14.25 tamtéž. Cena: 90 Kč.
Čtvrtek 12. 7. Bílé  (Sloní) kameny v Jitravě. Vlakem do Rynoltic, odtud 
pěšky do Jitravy a zpět. Sraz v 7.40 na hl. vlak. nádraží v Tnv, návrat ve 14.25 
tamtéž. Cena: 150 Kč.
Pátek 13. 7. vodopády Černé Desné.  Vlakem do Kořenova, odtud pěš-
ky přes Souš a vodopády do Desné. Sraz v 8.10 na hl. vlak. nádraží v Tnv, 
návrat ve 13.23 tamtéž. Cena: 90 Kč.

16.  -  20.  7.  příměstský „Výtvarný  tábor“. Denně od 8.30 do 16.00 bude 
ve Středisku volného času připraven pro děti výtvarný program (keramika, 
pedig, šití, různé výtvarné techniky), který prostřídají krátké výlety po oko-
lí za příznivého počasí. Pro děti bude zajištěn oběd, svačinu musí mít svoji.                                                                                                                     
Cena: 2000 Kč.

26. 8. - 1. 9. pobytový turistický tábor „Moravský kras“. Pro děti od 8 do 16 let. 
Tábor je zaměřen na turistiku a poznávání okolí Moravského krasu. Navštívíme 
Punkevní jeskyně a Macochu, moravskou metropoli Brno (Špilberk – kasematy, 
Petrov, historické jádro města), zámek Rájec nad Svitavou a mnohé zajímavos-
ti v okolí Adamova. Cena 3900,-Kč zahrnuje ubytování v penzionu, celodenní 
stravu a pitný režim, veškeré vstupy a jízdné, odměny za soutěže a táborové 
hry.
Kapacita táborů je omezena, proto se přihlašujte co nejdříve ve Středisku vol-
ného času Tanvald, tel.č. 483 394 301, 483 396 946, nebo přes Klientské cen-
trum na www.ddmtanvald.cz.

*„A to je ta krásná země“ - závěrečná výstava výtvarných prací dětí ZUŠ Ta-
nvald pod vedením Jany Hadravové ve výstavním sálku knihovny k 100. výročí 
založení Československé republiky.
26. 6. 2018 – 31. 8. 2018

*„VZPOMÍNKY NA SEBU“ - Senior klub I. vás srdečně zve na výstavu, která 
pokračuje ve výstavním sále Městské knihovny Tanvald do 14. 6. 2018.

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

*„Kam vyrazit na výlet po České republice“ – výstava titulů z našeho knižní-
ho fondu ve vstupní části knihovny po celý měsíc červen.

*„Báje a pověsti z našeho kraje“ – v květnu naši knihovnu navštívili páťáci 
ze ZŠ Masarykova Zásada, aby se prošli světem tajemných příběhů, kterými 
je opředen náš kraj. Na závěr si vytvořili lesní bytost dle své fantazie z přírod-
ních materiálů. Fotografie z této besedy si můžete prohlédnout ve fotogalerii 
na našich internetových stránkách https://www.tanvald.cz/kulturaasport/mest-
skaknihovnatanvald/fotogalerie.html

KLUB ZDRAVÍ v Tanvaldě 

se bude konat v úterý 12. června od 17 hodin ve Středisku volného času.

Téma - NARUŠENÁ PÁTEŘ - BOLAVÁ ZÁDA
Od správného fungování páteře přes funkční metody cvičení až po zlepšení 
kondice vaší páteře a zad.
První pobočka známého Kyjevského Centra EVMINOVA v ČR přináší unikátní 
metodu cvičení.
Praktická přednáška s ukázkami cvičení a zkušenostmi.
Nabídka tzv. FOTODIAGNOSTIKY páteře před přednáškou i po přednášce 
(délka 15 minut/osoba)
Pouze pro registrované předem na čísle 739 345 687.
Přednáší Roman Uhrin, cvičitel zdravotní tělesné výchovy, cvičitel metody EV-
MINOVA, ředitel EPIcentra zdraví EDEN v Lipníku

Zahájení výstavy „Vzpomínky na SEBU“. Foto Vlaďka Koďousková

Foto Valentyna Scheibe
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červen 2018

Pat a Mat znovu v akci
Přestěhovali se do nových domů, kde na ně 
čekají nové kutilské výzvy a nové příhody. Pro 
Pata a Mata není nic problém, ať již se jedná 
o boj s rojem včel, opravu elektrické sekačky, 
ucpaný odpad, boj s krtkem nebo stavbu 
nové skalky. Pro kutily není žádná komplikace 
překážkou a žádná výzva dostatečně velká. 
Vyčistit komín? Postavit nový plot? Naši kutilové 
si dokáži poradit s každým problémem...

Jurský svět: Zánik říše
Před čtyřmi lety nás dinosauři porazili. 
Alespoň na Isla Nubar, exotickém ostrově, 
kde prosperoval unikátní zábavní park Jurský 
svět, než se jeho exponátům podařilo utéct z 
klecí. Ve finále jednoho z nejúspěšnějších filmů 
všech dob opustili ostrov poslední lidé a nechali 
ostrov napospas prehistorickým tvorům. Jenže 
teď se za nimi musí vrátit. Proč? Protože...

Jsem božská
Renee je běžná žena s lehkou kolísavou nadváhou a s těžce kolísavým sebevědomím. 
Má kámošky, má práci, občas i kluka, občas i na delší dobu, ale když se podívá do 
zrcadla, vidí jenom to nejhorší. Znáte to asi taky. Při jedné z jízd ve fitku, kde na rotopedu 
marně stíhá nižší váhu, spadne a praští se do hlavy. Pro jistotu hned dvakrát. Když 
se pak probere, zjistí, že kouzla a spravedlnost přeci jen existují. Stala se z ní totiž 
neodolatelná krasavice, najednou vypadá jako 
božská supermodelka. Celý život se od základu 
změní. Má to jen jeden háček. Ve skutečnosti se 
nic nezměnilo, špíčky jsou přesně tam, kde byly, 
a ona je jediná, kdo se jako luxusní kost vidí. Ale 
to vůbec nevadí, Renee se cítí sexy, je božská, a 
život dostává grády...

FILMOVÉ TIPY 

Online předprodej vstupenek do kina Jas odkaz na www.tanvald.cz nebo na www.disdata.cz
Telefon do kina je: 483 394 324, internet: www.tanvald.cz

Program kina denně na RCL: 101,4 FM

INZERCE

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

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

Letní příměstské tábory v Majáku 
16. – 20. 7. Světem křížem krážem
23. – 27. 7. Harry Potter
30. 7. – 3. 8. Letní olympiáda
6. – 10. 8. – Safari
13. – 17. 8. – Tradice a řemesla
Tyto letní preventivní aktivity pro děti jsou financovány za podpory Města 
Tanvaldu a z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Návštěva včelařství – termín bude upřesněn na webu centra

Rodinné odpoledne v přírodě – termín bude upřesněn na webu centra

každá středa 9:00 – 12:00 hod. 
hravá a tvořivá dopoledne pro předškoláky (2-4 let, bez rodičů)
- informace L. Harcubová, tel: 607 916 131
nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel.: 774 825 085

Akce v červnu 2018 – Kino Jas Járy Cimrmana:
9. 6.  SO  19 hod  LIJAVEC
Představení Divadla Járy Cimrmana z Prahy. Předprodej vstupenek od 9. 5. 
pouze v pokladně kina vždy 1 hodinu před každým filmovým představením.
Vstupné: 400 Kč 
12. 6. ÚT  16,30  Akademie Střediska volného času v Tanvaldě
Vstupné: dobrovolné
21. 6. ČT  19 hod  Leo Rosten: Pan Kaplan má třídu rád
Divadelní představení konverzačně hudební komedie v podání Vlasteneckého 
divadelního spolku „Vlastík“ z Vrchlabí. Divadelní hra na motivy světoznámé 
knihy Leo Rostena v dramatizaci Miroslava Hanuše.
Vstupné: 60 Kč, pro majitele Senior pasu 40 Kč. Předprodej v pokladně kina 
nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.cz nebo www.disdata.cz.
26. 6. ÚT  19 hod  Francis Veber: DRAHÁ LEGRACE
Divadelní představení agentury Harlekýn z Prahy
v režii Petra Kracíka
Tato brilantní hra je volným pokračováním slavné-
ho Blbce k večeři.
Hrají: Josef Carda / Pavel Kikinčuk, Martin 
Zahálka, Jan Čenský / Jan Šťastný, Eva Číž-
kovská, Vlasta Žehrová / Kamila Špráchalová, 
Barbora Šťastná Petrová, Ladislav Županič / 
Miloslav Mejzlík.
Vstupné: 350 Kč. Předprodej v pokladně kina nebo 
možnost rezervace na odkazu www.tanvald.cz 
nebo www.disdata.cz.

Kulturní kancelář v Tanvaldě 
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Díky, Joe!
Dne 14. 4. 2018 se v klubovně Tomka 
oddílu TOM 2101 Zálesák při příleži-
tosti 50 letého výročí založení oddílu 
uskutečnilo setkání jeho členů. Ze 430 
registrovaných členů prezenční listinu 
podepsalo 102 (někteří darebové vnikli 
i bez podpisu)!
Díky, Joe, za bezchybně zorganizova-
né setkání těch, kterým jsi v době nor-
malizace i po ní umožnil prožít smyslu-
plné dospívání.
Naučil jsi nás chovat se v přírodě, tá-
bornickému umění, uzlům, topografii, 
zasvětil do knížek Jaroslava Foglara, 
E. T. Setona. Provedl na výpravách po 
blízkém i vzdáleném okolí pěšky, na 
kole, lyžích i v kánoi. Od Tebe víme, co 
je čestné slovo, slib, co znamená ne-
zištné kamarádství a zachování tajem-
ství party.
Otevřel jsi širokou náruč oddílu i těm, 
kteří se po zákazu Junáka bezcílně 
klackovali tanvaldskými ulicemi a tropili 
alotria, aby naplnili své chlapecké sny 

v zelené košili a krátkých kalhotách. S 
úctou si vzpomínáme na Tvůj postoj k 
chlapci z problémové rodiny, kterého 
ostatní členové nechtěli do oddílu při-
jmout. Svou autoritou jsi prosadil, že 
právě proto je nutné, aby se členem 
oddílu stal. Vyrostl z něho čestný muž, 
který má práci a vzorně se stará o ro-
dinu.
Za vše hovoří prvotřídní klubovna, re-
gál s 1,5 m oddílových kronik, filmoté-
ka, krabice diapozitivů, 60 zorganizo-
vaných táborů, 430 členů, neskutečné 
množství zážitků a vzpomínek.
Svůj život jsi upřímně a nezištně zasvě-
til dětem, pro které jsi a budeš navždy 
kamarádem a příkladem nejčistších 
morálních hodnot.
Z pověření dřívějších i současných čle-
nů (a bohužel i těch odešlých do věč-
ných lovišť) ještě jednou děkují

Ing. Josef Červinka

Ing. Miroslav Vacek

Za plechovými krasavci do muzea
 Letos to budou již čtyři roky, co parta 
nadšenců z Tanvaldu a okolí založila v 
sousedních Velkých Hamrech Muzeum 
socialistických vozidel. Myšlenka tak 
trochu bláznivá, ale nádherná. Co 
krásných vozů je tam k vidění: ško-
dovky všech možných typů, nádherně 
restaurovaná felicie, ale ne ta moderní, 
jak ji znají dnešní mladí, nýbrž původní 
kabriolet, který dnes už prakticky 
vídáme jen ve starých filmech, s řaze-
ním pod volantem. Mimochodem by 
mě zajímalo, jak tehdejší šoféři vměst-
nali své nohy pod volant a šaltrpáku, 
ale asi nebyli tak zhýčkaní, jako my 
dnes. Stařičké Jawy minor, tak trochu 
připomínající válečné mercedesky, 
pak modernější embéčka, stopětky 
a stodvacítky. Malá nákladní vozítka, 
mezi nimiž vyniká Škoda trekka, 
kdysi dávno exportovaná až na Nový 
Zéland. A protože se jedná o „sociali-
stická“ vozidla, nechybí tu ani klasika 
nejklasičtější, Trabant, někdejší pýcha 
NDR, Wartburg, polský Fiat, rumunský 
Oltcit i Dacia, milovníky východu pak 
potěší Žigulík, Volha, Gazík, a kdo 
nemá dost, může se pokochat Zilem, 
který ještě nedávno hasil požáry na 
Železnobrodsku. A jižní stranu býva-
lého RVHP tu reprezentuje autobus 
bulharské značky Čavdar. Tak tohle na 

našich silnicích už opravdu neuvidíte. 
Kromě osobních a nákladních vozů jsou 
tu k vidění i motorky všech možných 
typů. Něco nádherně zrestaurováno, 
něco ještě na svůj nový kabát teprve 
čeká. Ono udržet takovouhle parádu v 
provozuschopném stavu i po desítkách 
let není žádná legrace. A tak se člověk 
jen tiše kochá a vzpomíná. Tohle byl 
můj první vůz.....něčím takovým jezdil 
můj táta..... a čekal na něj několik let..... 
a praskly na to všechny úspory. Nu, 
přiznám se, že po ježdění Trabantem 
už netoužím, přeci jen, ty zimy v něm, 
teplá bunda a kulich, brrr, ale krása to 
je, to se musí nechat. Smekám před 
těmi chlapy, co dokáží svýma rukama 
zachránit takové nádherné kousky a 
přeji jim, aby se točilo ještě hodně filmů 
ze starých dob, kde si jejich krasavci 
ještě zahrají svoje sólo.
 Takže, kdo to chcete vidět na vlastní 
oči, najdete je v továrním komplexu 
za mostem přes Kamenici, kousek od 
Památníku svárovské stávky. Od 1. 
června otevřeno od úterý do neděle od 
10 do 16 hodin, včetně svátků, případně 
se můžete objednat na telefonním čísle 
736 769 179.

-who-

Děti z mateřských a základních škol z Tanvaldu 
a okolí vybíhaly místní sjezdovku…

 ...a to v rámci dalšího závodu 
PBT (Pohár běžce Tanvaldu). Běh do 
vrchu je první jarní disciplína celoroční-
ho seriálu závodů PBT, která následuje 
po zimním zápolení na běžkách a sjez-
dovkách. Na podzim již děti absolvovaly 
cyklokros a přespolní běh. Za všechny 
závody děti průběžně sbírají bodíky, nej-
úspěšnější z každého závodu pak obdr-
ží vánočku či sladké pečivo z Maškova 
pekařství a medaile zhotovené firmou 
Titan Multiplast. Atletický trojboj a závě-
rečný maratónský běh zakončil letošní 
soutěžní klání. Slavnostní vyhlášení 
těch nejúspěšnějších závodníků pro-
běhne v úterý 12. 6. v městském kině 
JAS od 16:30 hod.. Závěrem děkujeme 
pořadatelům ze ZŠ Tanvald Sportovní, 

SVČ a TJ Tanvald. Nadstandardní pří-
zeň sponzorů PBT vám i nadále umož-
ňuje bojovat o vánočky a sladké pečivo 
z Maškova pekařství, krásné medaile od 
firmy Titan Multiplast, za finanční pod-
pory firmy 4Soft a města Tanvald, tímto 
sponzorům velice děkujeme.
 Rodičové a pedagogové, jsme 
velmi rádi, že své děti a žáky vedete ke 
sportu a podporujete je. 
 Milé děti…užijte si prázdniny, 
sportujte, běhejte a po prázdninách se 
uvidíme na přespolním běhu U Lesíka. 
Veškeré informace, aktuality, propozi-
ce, fotogalerie naleznete na www.tjta-
nvald.cz a www.zstanvald-sportovni.cz.

Jana Tůmová

Archiv TJ Tanvald

Archiv TOM 2101 ZálesákMalý průřez muzejním inventářem. Foto archiv muzea
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 Suverénním způsobem prošli sku-
pinou B Jizerské ligy basketbalisté TJ 
Tanvald. Všechny 4 zápasy vyhráli a v 
konečném součtu se skupinou A letos 
obsadili 5. místo. Za zmínku stojí také 
první místo v soutěži slušnosti, které 
tanvaldští i letos uhájili.
 Poslední duel na tanvaldské palu-
bovce měl jediný otazníček, a to, zda 
Bižu 55 dokáže smazat výrazný náskok 
soupeře ve vzájemných zápasech. 
Ovšem již první čtvrtina ukázala, že to 
bude nad jejich síly. Tanvald nastoupil 
v nejsilnější sestavě a hned zpočátku 
si vypracoval výrazný náskok. Pod 
oběma koši kraloval mladý Kozák a 
soupeři nedovolil takřka nic. Teprve ve 
druhé polovině, když domácí stáhli ze 
hřiště své opory a nechali zahrát celou 
lavičku, dokázali hosté držet krok a v 
závěru ještě malinko snížili hrozivý 
rozdíl ve skóre.
 TJ Tanvald – Bižuterie Jablonec 55   
76 : 40 (24:6 16:7 20:10 16:17)
Střelci:  Kozák ml. 32, Harmanoš 10, 
Kozák st. 9, Sova 5.
Konečné pořadí JBL:

1. Slavoj Nebákov/Turnov
2. Basket Jilemnice
3. Draci Jablonec
4. Lynx Liberec B
5. TJ Tanvald
6. Bižuterie Jablonec 55
7. Bižuterie Jablonec 60

-who-

Basketbalisté zakončili 
vítězně

POZVÁNKA 
na Slavnosti pod Majákem Járy Cimrmana

a XIII. ročník Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana 
ve dnech 9. a 10. června 2018

Sportovní 
gymnastika

 4. 5. 2018 se konal ve SH okresní 
přebor ve sportovní gymnastice, kterého 
se zúčastnila i naše škola – ZŠ Tanvald, 
Sportovní 576. Děvčata – Michaela 
Hloušková, Hana Mansfeldová, 
Andrea Houfková, Růžena Duštírová, 
Lucie Tůmová, Anna Brunclíková, 
Nikola Musilová, Natálie Poseltová. 
Závodilo se ve čtyřboji a jednotlivých 
disciplínách – prostná, kladina, hrazda, 
přeskok. Celkem jsme získali 8x první 
místo, 8x druhé místo a 6x třetí místo. 
Děvčatům gratulujeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Marie Hujerová

XIII. ročník Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana letos opět proběhne v rámci dvoudenní slavnosti, 
která se stala novou tradicí. Můžeme se tak těšit na pestrý program na dvou místech a ve dvou dnech. 

Sobota 9. 6. 2018 - Slavnost pod Majákem Járy Cimrmana – Areál U Čápa, Příchovice 
V bohatém programu od 13.00 hodin si vyberou nejen děti, ale i dospělí:

        
V sobotu večer bude Divadlem Járy Cimrmana sehráno v Kině JAS Járy Cimrmana v 19.00 hodin představení „LIJAVEC“.

V neděli dne 10. 6. 2018 bude slavnost začínat v Tanvaldu programem pro děti u kostela sv. Františka z Assisi na Šumburku a v přilehlém parku. 
Program pro rodiny s dětmi bude zahájen v 9.30 hodin dílničkami a soutěžemi připravenými Střediskem volného času Tanvald. 

Klaun BILBO si pro děti připravil zbrusu nové představení „MARINGOTKA“, které předvede v 11.00 hodin.
Po celý den bude probíhat charitativní akce „Balónky s přáním do nebe“. 

Spanilá jízda 2018 bude ráno 10. 6. startovat na dvou stanovištích:
V 8.55 hodin započne SLAVNOSTNÍ START SPANILÉ JÍZDY v Návarově u mostové vyhlídky s možností stylového občerstvení v Penzionu Rusalka. 

Do Návarova se účastníci mohou dopravit i vlakem v 8:27 z Tanvaldu, ve kterém bude řazen „kolovůz“. 
Přeprava pěších účastníků i velocipedistů (včetně bicyklů) z místa startu rovnou do Tanvaldu je možná také rychlíkem z Prahy jedoucím do Tanvaldu, který 

mimořádně k této příležitosti zastaví v Návarově v 9:47.
Po slavnostním úvodním startu bude cyklistům nabídnuta možnost vyvezení jejich historických strojů až do místa mezistartu, do Zlaté Olešnice - Na Vrších, 

protože výškový rozdíl je značný. Ostatní stateční borci a borkyně šlápnou do pedálů směrem k místu mezistartu Na Vrších.
V 11.00 hodin bude spanilá jízda slavnostně odstartována také v místě MEZISTARTU ve Zlaté Olešnici - Na Vrších. 

Mezistart s překvapením a zdravicemi proběhne v místě druhého zastavení na Cyklostezce Járy Cimrmana – v „Místě vize“. Stanoviště mezistartu bude od hlavní 
silnice vyznačeno a občerstvení žíznivých zajištěno zlatoolešnickými hasiči.

Tradiční Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana na velocipedech všeho druhu přijede ke kostelu sv. Františka z Assisi v Tanvaldu – Šumburku kolem 
12. hodiny a 30 minuty.

Program bude zahájen přivítáním spanilých jezdců, uvítáním vážených hostů a zdravicemi herců Divadla Járy Cimrmana.
Program bude pokračovat vystoupením dětských pěveckých sborů ZUŠ Tanvald – Hlásky, Melodia, Harmonia a pěveckého sboru Gymnázia Tanvald. 

Pokračovat bude také slavnostním velkým defilé historických bicyklistů.
K dobré náladě hraje hudba O. V. J. DIXIE od 11.00 do 16.00 hodin.

K dobré hudbě bude možnost hojného občerstvení.
Nedělní slavnost připomíná 100. výročí vzniku Československé republiky! 

Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko. Kontaktní osoba: ing. Kateřina Preusslerová, tel. 737 761 659

INZERCE

INZERCE
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