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V pondělí 8. 10. 2018
proběhnou pravidelné 

prodejní trhy na centrálním 
parkovišti.

Jubilejnímu ročníku Tanvaldských 
slavností sluníčko přálo

 Druhý víkend v září proběhl 25. 
ročník Tanvaldských slavností. Stejný 
počet let trvá i partnerská spolupráce 
s německým městem Wittichenau, 
proto mezi návštěvníky nechyběli ani 
němečtí přátelé. Slavnostního zahá-
jení se v pátek ujal starosta Tanvaldu 
Vladimír Vyhnálek a spolu se starostou 
z Wittichenau Marcusem Poschem 
i starostou Wieslawem Ziolkowskim 
z polského města Lubomierz přednesli 
zdravici. Bezchybného překladu se ujal 
tajemník Richard Seidel. Pak už násle-
dovalo vystoupení učitelů a žáků ze 
ZUŠ Tanvald. Zlatým hřebem večera 
byl recitál zpěvačky Leony Machálkové, 
která si svým milým přístupem získala 
sympatie většiny posluchačů. Na klavír 
ji doprovázel Petr Berki.
Sobotní maraton odstartoval 23. ročník 
hasičské soutěže O pohár starosty 

města Tanvaldu. Bohatý kulturní pro-
gram se odehrával po deseti letech 
opět ve sportovní hale a na své si přišly 
všechny generace. Ke spokojenosti při-
spěla Dechovka Jablonečanka, country 
skupina Nonstop z Liberce, staročeská 
kapela Kontušovka, Svijanka Ládi 
Petříčka, talentovaný písničkář Pokáč 
i vystoupení žáků Střediska volného 
času Tanvald a ZUŠ Tanvald. V odpo-
ledních hodinách zas potěšil soubor 
Swing Grass revival a rocková kapela 
Mandragora. Do programu se svým 
vystoupením zapojil i ekumenický sbor 
trubačů a pěvecký sbor Kolpingchor 
z partnerského města Wittichenau. 
Celý program v hale pak večer uzaví-
rala Hudba Tanvald.
A protože celý den provázelo slunečné 
počasí, i v okolí haly proudily davy 
návštěvníků, které se mohly pokochat 

výstavou veteránů Muzea socialistic-
kých vozů Velké Hamry, zúčastnit se 
pravé tankové bitvy modelů, potěšit se 
prezentací kroužků SVČ Tanvald, nebo 
se rozhýbat na přilehlém víceúčelovém 
hřišti. Nechyběla ani pohádková lout-
ková představení na schodech u školy. 
Ani místní řemeslníci se nenechali 
zahanbit. V nabídce bylo nepřeberné 
množství výrobků od kabelek přes 
mýdla, polštáře, šátky, až po nejrůz-
nější třpytivé doplňky. Pokud mlsné 
jazýčky neuspokojily laskominy u jed-
notlivých stánků, pak jistě nezklamala 
nabídka ve školní restauraci Scolarest. 
Velkolepý ohňostroj s hudbou na 
téma Vltava od Bedřicha Smetany byl 
skvělou tečkou za stříbrným ročníkem 
Tanvaldských slavností. 

-red-

Město Tanvald v souladu s 
Pravidly pro mobilní sběr 
nebezpečných odpadů a ve 

spolupráci s firmou FCC Liberec 
provede v sobotu 6. 10. 2018 
mobilní sběr nebezpečného 
odpadu. Seznam stanovišť a 

časová rozmezí sběru naleznete 
na straně 6 a na www. tanvald.cz.

Dynamické vystoupení tanečnic ze SVČ Tanvald.
Foto Antonín Bělonožník

TS Ohňostroj.
Foto Antonín Bělonožník

Zástupci partnerských měst při slavnostním zahájení.
Zleva: Tajemník Richard Seidel, starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek, starosta Wittichenau 

Marcus Posch a starosta Lubomierze Wieslaw Ziolkowski.
Foto Antonín Bělonožník

HAF 2018
Ve dnech 5. a 6. října se uskuteční 

50. ročník přehlídky Humor 
v amatérském filmu HAF 2018. 

Oficiální zahájení hlavní soutěže 
je v sobotu 6. října ve 13.30 v Kině 

Jas Járy Cimrmana Tanvald.
-red-

Podzimní zájezdy
do Polska

První zájezd se uskuteční 18. 
října 2018 do polského městečka 
Kudowa Zdroj. Cena zájezdu je 
200 Kč. Odjíždí se v 6:30 hodin 
z centrálního parkoviště. Další 

zájezdy se uskuteční 15. listopadu 
a 6 prosince do Jelení Hory. Odjezd 

je v 8 hod. a cena zájezdu je 120 
Kč. Platba je nutná nejdéle tři dny 

před odjezdem! Přihlašovat se 
můžete v Infocentru Tanvald. 

-red-

Rocková skupina Mandragora.
Foto Antonín Bělonožník
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Slovo starosty města k 25. výročí  partnerství měst Tanvald-Wittichenau.
 Před 25 lety, 19. června 1993 tehdejší 
starostové pan Peter Schowtka a pan 
Petr Polák podepsali smlouvu o part-
nerství mezi Wittichenau a Tanvaldem. 
Bylo to nedlouho po významných poli-
tických změnách ve střední a východní 
Evropě.  Partnerství v uplynulých letech 
pomáhalo odstraňovat předsudky mezi 
občany obou měst a bylo i malým pří-
spěvkem k sjednocování Evropy.
Spolupráce mezi našimi městy se 
postupně vyvíjela a byla budována na 

dobrých osobních vztazích. Starostové 
Peter Schowtka, Udo Popella a Petr 
Polák věnovali partnerství velkou 
pozornost a přízeň. Organizačních 
věcí se ujali pánové Walter Kochta a 
Richard Seidel. S kolegou starostou 
Markusem Poschem si partnerských 
vztahů mezi Wittichenau a Tanvaldem 
ceníme a chceme je i nadále společně 
rozvíjet. Za 25 let se uskutečnilo 
nesčetně setkání, a to nejen na oficiální 
komunální úrovni, ale i mezi občany a 

spolky. Pravidelně jsou organizovány 
zájezdy pro naše seniory, setkávají 
se hasiči, udržují se kontakty mezi 
školami a probíhají sportovní akce za 
účasti sportovců z našich měst. Byly 
navázány osobní kontakty a přátelství 
mezi občany měst. Na začátku stála 
myšlenka navázání vzájemných vztahů 
v co možná nejširším spektru obyvatel, 
hledání porozumění napříč všemi 
generacemi, výměna zkušeností a pro-
hlubování společných zájmů. Dnes lze 

s radostí konstatovat, že se tuto myš-
lenku podařilo aktivním a neformálním 
přístupem mnoha lidí v Tanvaldě a ve 
Wittichenau postupně realizovat.
Po dvaceti pěti letech je také na místě 
poděkovat všem, kteří se v minulosti i 
v přítomnosti angažovali a angažují ve 
prospěch partnerství měst.

-Vladimír Vyhnálek-

Sexta a soutěž
handicapovaných sportovců

 V průběhu prázdninových měsíců 
budova tanvaldského gymnázia prošla 
několika zásadními změnami k lepšímu 
a své žáky přivítala v kultivovanějším 
prostředí jak v rovině viditelné, tak v té 
virtuální. 
Díky získaným finančním podporám 
ze strany města a zřizovatele a vlast-
ním zdrojům byla zrekonstruována 
kanalizační přípojka objektu a s ní i 
prostor školního dvora. Uvnitř došlo na 
novou výmalbu chodeb a vybraných 
učeben. Vyučující a studenti se mohou 
těšit z kapacitního rozšíření a hlavně 
zrychlení počítačové sítě. V pokročilém 
stádiu jednání je i výměna oken – 
původem z 80. let 20. století – za okna 
nová, s podstatně lepšími technickými i 
vzhledovými parametry.
Pokud jde o samotný vzdělávací 
proces, gymnázium sází na stabilní 
profesní tým, v jehož složení nedošlo 
k zásadním změnám. Cílem zdejších 
pedagogů zůstává činit vzdělávací 

proces živým, atraktivním a zároveň 
vůči gymnaziálním požadavkům při-
měřeně náročným nejen pro všechny 
současné žáky, ale i pro budoucí ucha-
zeče. Ti se mohou těšit na tradiční akce 
„Den s…(češtinou, matematikou a 
dalšími předměty)“ a na zážitkové akce 
zajištěné zdejšími tělocvikáři. Právě 
v oblasti tělovýchovné došlo mimo 
jiné k dalšímu pozitivnímu posunu, 
kdy žáci naší školy v rámci výuky Tv 
budou moci využívat tělocvičné zázemí 
Masarykovy základní školy – sportovní 
halu i venkovní hřiště. Z již minulého 
školního roku se totéž týká i městského 
atletického areálu na Výšině.
Nezbývá, než popřát všem žákům a 
jejich pedagogům pevné nervy a oprav-
dový zápal do nového školního roku a 
rodičům žáků spokojenost s výsledky 
jejich ratolestí při studiu na zdejším 
gymnáziu.

IN

Veselé soutěžení 
s Vlastimilem Harapesem

Foto Vlaďka Kolářová

 Školní rok 2018-19 začal pro žáky 
třídy sexty tanvaldského gymnázia 
pro ně nezvyklým způsobem. Převzali 
totiž štafetu po současné oktávě, 
která byla několik let pravidelně nápo-
mocna při organizaci akce pořádané 
v areálu Autokempu Tanvald pro 
handicapované.
Na deseti stanovištích čekaly naše 
nové kamarády různé sportovní úkoly, 

do kterých se všichni vrhali s nadše-
ním. Vůbec žádnou překážkou nebyl 
menší ani větší handicap. Možná, že 
bychom si z nich my ostatní mohli vzít 
leckdy příklad.
Počasí nám přálo, podpořilo úžasnou 
atmosféru celého dopoledne, a tak 
jsme všichni odcházeli plni nových 
zážitků a zkušeností.

Vlasta Dittrichová a studenti sexty

 ABB Elektropraga a spolupořadatelé 
z SK Sluníčko a Společnosti pro pod-
poru lidí s mentálním postižením mají 
buď neuvěřitelnou kliku, anebo mají 
nějaké tajemné spojení do nadoblač-
ných výšin. Jinak si neumím vysvětlit, 
že z devíti dosavadních ročníků 
handidesetiboje pro hendikepované 
sportovce jim hned v osmi případech 
vyšlo počasí na jedničku. A letos bylo 
přímo letně, takže se soutěžilo opět 
v areálu autokempu. Ve hře byla 
lezecká stěna, střelba ze vzduchovky, 
hasičská soutěž, jízda na koloběžce 
a řada dalších tradičních disciplín 
podněcujících obratnost, šikovnost i 
dobré nápady. Mezi rozličnými těles-
nými a mentálními postiženími se jen 
těžko hledá spravedlivé měřítko jak 
ohodnotit různé sportovní výkony, ale 
při tomto desetiboji nejde ani tak o 
výkony samotné, jako spíše o to, aby 
si závodníci vyzkoušeli, jak na to a že 
to vůbec jde. Nakonec vyhrává každý, 
kdo se klání účastní, a to je na tom 
to nejdůležitější: radost z vlastního 
pohybu, zdolávání překážek a nakonec 
i to setkávání vždycky po roce a navíc 
v krásném prostředí.

Příjemná byla opětovná účast pana 
Vlastimila Harapese, legendy čes-
koslovenského baletu a někdejšího 
filmového herce, který není žádná 
primadona a s trpělivostí sobě vlastní 
vyhověl všem zájemcům o společné 
foto a přispěl tak svým dílem k milé 
pohodě celého sportovního dne. Pro 
všechny soutěžící pěkná památka i 
vzpomínka na hezké chvíle.
Za organizaci celé akce patří abso-
lutorium paní Zdeně Synovcové a 
samozřejmě i všem spoluorganizá-
torům z ABB Elektropraga. Jen tak 
mimochodem, firma v těchto dnech 
slaví neuvěřitelné 150. výročí založení. 
No řekněte, uhádli byste, že tak dlouho 
už v českých zemích slouží elektrická 
energie? Pochopitelně pomáhali také 
studenti Gymnázia Tanvald, sponzoři 
Desko a.s. a pan Martin Vávra a pocho-
pitelně i město Tanvald, které poskytlo 
zdarma prostory a občerstvení. Za rok 
opět na shledanou, doufejme znova 
v areálu autokempu a za pěkného 
počasí. Tentokrát při jubilejním 10. 
ročníku.

-vho-

Začátek školního roku na 
tanvaldském gymnáziu

Foto Vlaďka Kolářová

Foto Vlaďka Kolářová
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Rychlá pomoc 
při požáru pane-

lového domu.
Poděkování

 Velký dík za lidský přístup a per-
fektně odvedenou práci patří všem 
složkám IZS – tedy Hasičskému 
záchrannému sboru Libereckého 
kraje, Zdravotnické záchranné službě 
a Polici ČR  při řešení požáru v domě 
Horská 577.  Zvláštní poděkování patří 
firmě FEEL, s.r.o. Václava a Tomáše 
Feixových a technikům ČEZ, a.s. 
pánům Šibalovi a Chlumeckému za 
rychlou a profesionálně odvedenou 
práci při obnově dodávek elektřiny do 
objektu.

-Vladimír Vyhnálek, starosta Tanvaldu -

 Městský stadion Výšina se v sobotu 
8. září proměnil v hasičský areál pro 
soutěž v požárním útoku. Sbor dob-
rovolných hasičů Horní Tanvald ve 
spolupráci s městem Tanvald pořádaly 
již 23. ročník soutěže „O pohár starosty 
města Tanvaldu“ a přivítali zde celkem 
40 soutěžních družstev ve čtyřech 
kategoriích.
Již po čtvrté se tato soutěž pro hasič-
ská družstva konala na městském mul-
tifunkčním stadionu, za což patří velké 
poděkování vedení města Tanvald, 
vedení ZŠ Sportovní Tanvald a správci 
stadionu p. Karlu Soldátovi. 
Soutěž začala slavnostním nástupem 
za účasti pochodu čtyř vlajkonošů. 
Zahájil jí starosta pořádajícího sboru 
pan Karel Bukvic ml., starosta města 
Tanvaldu Mgr. Vladimír Vyhnálek, 
starostka Okresního sdružení hasičů 
Jablonec nad Nisou Ing. Jiřina Brychcí, 
a další pozvaní hosté. Ti zde přivítali 26 
soutěžních družstev v kategorii mužů a 
žen. 
Kategorii žen ovládly ženy z Bratříkova, 
s časem 19,95 braly zasloužené první 

místo z celkových 6 startujících druž-
stev a obhájily tak loňské prvenství. 
Na místě druhém se umístily ženy 
z libereckých Jeřmanic s časem 21,22 
a bronzovou příčku vybojovaly ženy 
z SDH Zlatá Olešnice s časem 21,83.
V kategorii mužů odstartovalo celkem 
18 družstev a absolutním vítězem se 
stali muži z Frýdštejna, kteří s časem 
14,72 brali nejcennější medaile a na 
rok se stali držitelem putovního poháru 
této soutěže. Na druhém místě se 
umístili muži z Jílového u Držkova 
a třetí stupeň vítězů patřil mužům 
z Velkých Hamrů.
Odpolední část soutěže patřila dětským 
kategoriím, kde mimo soutěž odstarto-
valo družstvo přípravky SDH Lučany 
n/N (věk od 2 do 4 let) a dále se na start 
postavilo celkem 8 družstev mladších 
žáků a 8 družstev starších žáků. 
Z těch nejmladších účastníků soutěže, 
kteří se radovali z prvního místa, bylo 
družstvo z Bratříkova s výsledným 
časem 28,12, druhé místo obsadilo 
družstvo z Lučan n/N a třetí byl SDH 
Jablonecké Paseky. Ve starších žácích 

vybojovalo prvenství družstvo z SDH 
Těpeře s časem 17,18, stříbrné medaile 
si odváželo družstvo z Velkých Hamrů 
a na třetí stupeň vítězů se postavilo 
družstvo z Tanvaldu - Šumburku. 
Na 23. ročníku Tanvaldského poháru 
odstartovalo celkem 40 soutěžních 
družstev. Pořadatelský sbor dobrovol-
ných hasičů Horní Tanvald byl potěšen, 
že se soutěž mohla opět konat na 
městském stadionu a že ji navštívilo 
mnoho diváků, čemuž dopomohlo i 
hezké počasí. A jak uvedl starosta 
pořádajícího sboru a hlavní organizátor 
soutěže p. Karel Bukvic ml.: “Soutěž 
takového rozsahu se připravuje více 
než dva měsíce, snažíme se, aby byli 
spokojeni jak všichni závodníci, tak i 
diváci této akce. Velké poděkování patří 
všem 68 sponzorům, bez kterých by se 
tato akce nemohla konat. Poděkování 
patří i všem, co se podíleli na reali-
zaci a průběhu letošního 23. ročníku 
Tanvaldského poháru. Pořadatelé se 
už teď těší na ročník 24. ročník, který 
se bude konat 7. září 2019.

-Karel Bukvic-

Na 23. ročníku Tanvaldského poháru 
odstartovalo 40 soutěžních družstev

Foto Antonín Bělonožník

Tanvaldští senioři navštívili Senát

Slavnostní položení věnce 
u příležitosti 

100. výročí Dne vzniku 
samostatného 

československého státu 
v roce 1918.

Shromáždění proběhne 
v pátek 26. 10. 2018 

u pomníku T.G.M. 
na Šumburku v 16 hodin.

Vystoupí žáci ZUŠ.
Srdečně zveme širokou 

veřejnost, školy a spolky.

 Tímto děkuji všem zasahujícím hasi-
čum, záchranářům a policistům, kteří 
zasahovali dne   5.9.2018    u požáru 
panelového domu čp. 578 ul. Horská 
v Tanvaldě. Dále děkuji Městu Tanvald 
za nabídnutou pomoc náhradního uby-
tování, která naštěstí nebyla využita, 
firmě FEEL ELEKTRO  -  p. Václav  a  
Tomáš Feixovi  a  pracovníkům ČEZ 
za rychlé  obnovení dodávek elektrické 
energie do všech bytů.
Jsem přesvědčen, dle vyhodnocení 
skutečností a faktů, že k požáru došlo 
souhrou nahodilých okolností. Jsem 
rád, že nedošlo ke ztrátám na životech 
a zdraví a že nikdo z evakuovaných 
osob nemusel být  hospitalizován.
Také děkuji všem,  co v této události 
nehledají senzaci a snaží se společ-
nými silami obnovit běžný chod domu.

-Milan Kašperek, předseda 
představenstva SBD Špičák-

 V druhé polovině září navštívili 
tanvaldští senioři spolu se starostou 
Vladimírem Vyhnálkem i s místosta-
rosty Antonínem Bělonožníkem a 
Hanou Preislerovou Senát Parlamentu 
České republiky. Přivítal je senátor 
Jaroslav Zeman a předal slovo průvod-
kyni, která je seznámila s historií zaří-
zení a výzdoby Valdštejnského paláce. 
Senioři navštívili i zasedací místnost a 
na vlastní kůži si vyzkoušeli, jaké to je 
zasednout v senátorském křesle. Zde 
se slova opět ujal Jaroslav Zeman a za 
své poutavé vyprávění sklidil vděčný 
potlesk. Jak jemu, tak i organizátorům 
–patří velký dík za možnost nahlédnout 
trochu „pod pokličku“ politického dění.

-red-

Foto Antonín Bělonožník
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Krimi okénko 
Městská policie:

725 095 123, 483 394 575
Policie ČR: 158

Na Výšině hořel panelák
Požár v panelovém domě v Horské 
ulici zmobilizoval složky IZS. Ono 
když začne hořet ve vysokopodlažní 
budově, není to žádná legrace a může 
to skončit hodně tragicky. Naštěstí byl 
požár včas zjištěn, ohlášen a záhy i 
lokalizován. Hořelo v elektroinstalaci a 
podle dosavadního šetření se nejspíš 
jedná o technickou závadu. Sedm lidí, 
včetně dvou dětí, se nadýchalo zplodin 
v zakouřeném prostoru, ale po ošetření 
jsou v pořádku.

Nářadí zmizelo v temné noci
Zatím neznámí pobertové se vloupali 
do truhlárny v Údolí Kamenice, odkud 
si odnesli nářadí za více než 80 tisíc 
korun. Pozor tedy, kdyby vám někdo 
pod rukou nabízel levně zboží od firem 
Bosch, Oleomac, Makyta, Narex, Black 
and Decker nebo Dewalt. Mohlo by být 
kradené. Anebo si někdo za pět prstů 
vybavuje vlastní dílnu?

Krádež za bílého dne
Ke krádeži notebooku došlo na nádraží 
ČD v Tanvaldě. Stalo se tak 3. září 
odpoledne a noťas zmizel z odpočin-
kové místnosti. Jak se pachatel dostal 
dovnitř i ven, to je zatím v šetření, ale 
pokud někdo spatřil toho dne cokoliv 
podezřelého, nechť se se svým poznat-
kem obrátí na obvodní oddělení PČR 
v Tanvaldě.

-vho-

Máte zájem pracovat u policie? 
 Krajské ředitelství policie 
Libereckého kraje přijímá do služeb-
ního poměru nové uchazeče. 
V současné době na Jablonecku chybí 
celkem 10 policistů (údaj k 20. 8. 2018). 
Pro službu zde hledáme ženy a muže 
se zájmem stát se policistkou či policis-
tou, kteří žijí v našem regionu.

Základní  podmínky  pro  přijetí 
do služebního poměru:

• občanství České republiky
• věk nad 18 let
• bezúhonnost
• střední vzdělání s maturitní zkouškou
• fyzickou, zdravotní a osobní způso-

bilost k výkonu služby
• není členem politické strany nebo 

politického hnutí
• nevykonává živnostenskou nebo 

jinou výdělečnou činnost a není 
členem řídících nebo kontrolních 
orgánů právnických osob, které 
vykonávají podnikatelskou činnost

Fyzická,  zdravotní  a  osobnostní 
způsobilost se prokazuje v průběhu 
přijímacího řízení, jehož součástí je 
i vyšetření zaměřené na zjištění pří-
tomnosti omamných a psychotropních 
látek. Fyzická způsobilost se prokazuje 
testy tělesné zdatnosti, zdravotní 
způsobilost je posouzena policejním 
lékařem a osobnostní způsobilost se 
prověřuje psychologickým vyšetřením.
Při přijetí do služebního poměru je 
příslušník ustanoven na služební 
místo, pro které je stanovena služební 
hodnost vrchní  referent (TT 02) se 
zařazením na oddělení hlídkové služby, 
obvodním oddělení nebo dopravním 
inspektorátu. Po nástupu je následně 
příslušník vyslán do kurzu základní 
odporné přípravy, kde je vyškolen a 
vycvičen.

A co nabízíme?

• jistotu zaměstnání a garanci trvalého 
příjmu

• možnost profesního růstu a celoži-
votního vzdělávání

Pokud máte i Vy zájem stát se poli-
cistou či policistkou v jabloneckém 
regionu kontaktujte nás telefonicky na 
číslech 974 474 229 nebo 724 103 
035, případně písemně prostřednictvím 
e-mailu  jn.uo.podatelna@pcr.cz .

nprap. Dagmar Sochorová
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ
RODÁKŮ A SPOLUŽÁKŮ Z ÚDOLÍ KAMENICE

 Dovolte, abychom Vás osobně pozvali 
na toto setkání rodáků a spolužáků 
ZŠ(dříve z HorníhoTanvaldu), které se již 
potřetí uskuteční v sobotu 10. listopadu 
2018 v restauraci „ U DUBU “ Údolí 
Kamenice 216, od 15:00 hod.
Ochota se dostavit pro rodáky i spolu-
žáky z přilehlých obcí docházející na 
první stupeň ZŠ v Horním Tanvaldu, 

není ničím omezena ani podmíněna, 
věříme, že se osobně zúčastníte této 
pěkné akce druhé generace. Čeká 
nás společné foto a příspěvek 20,-Kč 
na pozvaného hosta. Zveme všechny 
společně s vašimi nejbližšími, tedy 
manželkami, manželi, přítelkyněmi, 
příteli, nebo v doprovodu svých dětí. 
Abychom na nikoho nezapomněli, 

prosíme, abyste tuto pozvánku vzali 
za tu, že platí pro všechny, kteří se cítí 
být rodáky a dětmi, které docházely na 
první stupeň ZŠ v Horním Tanvaldu. 
Rozmezí narození 1940 až 1968.
Na Vaši účast se těší a jsou 
s pozdravem 
Rudolf Papírník a Ivan Vulterýn
Info: h.tanvaldrodaci@seznam.cz

ilustrační foto

Ohlédnutí starosty města za volebním obdobím 2014 – 2018
Vážení spoluobčané, dámy a pánové.
Dne 12. září se uskutečnilo poslední zasedání zastupitelstva Města Tanvald ve volebním období 2014-18. Z pozice starosty města mohu s radostí konstatovat, že v 
celém čtyřletém období zastupitelstvo pracovalo konstruktivně a zodpovědně. 
V průběhu tohoto období došlo několika změnám v zastupitelstvu. Daniela Doležala (kandidát za ČSSD) nahradil pan Miloslav Bém, kterého po úmrtí zastoupila paní 
Iva Svárovská. Odstoupivší zastupitele paní Anderovou a pana Maška (ANO 2011) nahradili Mgr. Strýček a MUDr. Buchar. Účast na jednotlivých zasedáních byla 
velmi dobrá.
Zrealizovaly se velké a významné investiční akce podporující rozvoj našeho města. Celková částka na investice se za volební období 2014-2018 přiblížila 140 mil. 
Kč. Největší investiční částka šla do školství (téměř 55 mil. Kč), sportovišť (21 mil. Kč), zajištění bezpečnosti (13,5 mil. Kč), kultury (12 mil. Kč), výstavby parkovišť a 
chodníků (11 mil. Kč). Do rozvoje a údržby zeleně bylo investováno 7 mil. Kč. Významnou částkou ve výši přes 8 milionů korun město podpořilo činnost společenských 
organizací.  
Takto vysoké částky bylo možno ve výdajové stránce uvolnit z důvodu vynikajícího hospodaření města. Základem toho byly dobře sestavené a reálné rozpočty. K 
výbornému hospodaření města přispívá i efektivní a profesionální činnost městského úřadu. I vývoj letošního rozpočtu vytváří reálný předpoklad, že výsledek hospo-
daření města bude přebytkový, a to v řádech milionů korun. 
Podařilo se udržet význam našeho města, jeho rozvoj a prosperitu.
Městský úřad se s výkonem svěřené státní správy vyrovnává velice dobře a i to i přes neustálé legislativní změny. O tom svědčí řada poděkování od těch, kteří služby 
městského úřadu potřebovali a naopak minimum stížností. Proto bych chtěl upřímně poděkovat zejména tajemníkovi městského úřadu Richardu Seidelovi, vedoucím 
odborů městského úřadu a všem ostatním pracovníkům úřadu za jejich práci a popřát jim mnoho úspěchů i v jejich další činnosti. Poděkovat bych chtěl za dobrou 
spolupráci ředitelkám škol a školských zařízení, představitelům bytové společnosti, teplárny i nemocnice. Děkuji všem členům výborů zastupitelstva a členkám komise 
pro občanské záležitosti. Děkuji i všem spoluobčanům, kteří nás v naší práci podporovali. V neposlední řadě patří poděkování oběma mým místostarostům, všem 
zastupitelům za práci, kterou odvedli v zastupitelstvu, v radě i v ostatních funkcích, které v zastupitelstvu zastávali. Přeji všem hodně zdraví a úspěchů v osobním 
životě i v další jejich činnosti.
Na závěr mi dovolte konstatovat, že v pozici starosty Tanvaldu končím své první volební období. Snažil jsem se klást důraz na rozvoj města, jeho prosperitu a prospěch 
občanů, kterým jsem vždy pozorně naslouchal. Nikdy jsem nepreferoval zájmy jednotlivců nebo různých skupin. Na velmi dobré úrovni byla vždy spolupráce ve vedení 
města a městského úřadu. Zejména tato skutečnost se odrazila i na dobrém postavení města Tanvald nejen v regionu, ale i v celém kraji.
Město předávám do dalšího volebního období ve velmi dobré kondici, nezadlužené a s volnými financemi na účtech v řádech desítek milionů korun (stav na účtech k 
12. září 2018 je 64 milionů Kč !!!).
Vážení spoluobčané, přeji i Vám zdraví, štěstí a spokojený život v našem městě.

Vladimír Vyhnálek, starosta

Odvoz a likvidace 
fekálií 

Štěpkování větví 
Mulčování trávy 
Tel: 777 822 890 

INZERCE



Tanvaldský zpravodaj    5

Tanvaldský zpravodaj / říjen 2018 Školství, informace

Seznamovací kurzy šesáků 
na tanvaldské sportovce

 Rozjezd na Masarykově škole je 
velmi rychlý a hektický. Z původních 
dvaceti pěti nových školáků zapsaných 
na individuální vzdělávání se nakonec 
jejich počet postupně rozšířil až na 
60. Třídy se tak naplňují a v průměru 
vychází přibližně 18 dětí na třídu. 
Věříme, že se díky tomu Masarykova 
škola stane centrem zajímavých 
setkání dětí, rodičů i celých komunit-
ních škol. 
Mimo získávání nových žáků se nám od 
září podařilo získat přibližně 1 100 000 
z fondů EU v rámci tzv. Šablon II. Díky 
tomuto projektu na škole působí asis-
tentka pro žáky druhého stupně, jejíž 
činnost má těžiště ve škole, ale je také 

prostředníkem mezi školou a rodinou. 
Dále pak v rámci Šablon II pro děti 
otevíráme čtenářský klub, badatelský 
kroužek a kroužek deskových her.
Díky mnohaleté spolupráci 
s Technickou univerzitou v Liberci 
budou na šumburském pracovišti 
probíhat semináře projektu „Učitelem 
moderně“. Plánované semináře se 
týkají efektivního učení s pomocí 
speciálních pomůcek,  projektového 
vyučování, uplatňování respektujícího 
přístupu k dětem, motivování dětí 
k bádání a hledání souvislostí.

Jana Duňková
ředitelka školy

Novinky na Masarykově 
základní škole Tanvald

ZUŠ Tanvald součást projektu 
O životě jedné republiky

 První měsíc školy máme za sebou. 
Úvodní dva týdny se nesly ve znamení 
přijímání nových žáků, domlouvání 
rozvrhů, vyplňování povinné doku-
mentace atd. Sestavit rozvrh hodin 
tak, aby vyhovoval “všem”, není vůbec 
jednoduché, ale nakonec se zadařilo 
a výuka je již v plném proudu. Trochu 
nám ten začátek komplikovalo pře-
stěhování budovy Hudebního oboru, 
kdy poslední úpravy, ladění klavírů a 
dovybavování učeben, probíhalo záro-
veň s rozbíhající se výukou. Například 
na chodbách chyběly nejen obrázky 
zdobící stěny budovy, ale i informační 
tabulky označující jednotlivé učebny. 
A tak najít svého vyučujícího nebylo 
zrovna jednoduché. Ještě že jsou naši 
žáci šikovní hudebníci, velice často se 
orientovali podle sluchu - ti, co si vybrali 
saxofon, to měli nejjednodušší, je v 
přízemí a nejvíc slyšet….
V tuto chvíli nám zbývá ještě dokončit 
Koncertní sál. Po té již budeme moci 
oficiálně slavnostně otevřít novou 
budovu a pozvat veřejnost k prohlídce 
školy. V průběhu slavnostního otevření 
samozřejmě zazní hudba a určitě se 
najde i čas poděkovat zástupcům 
Města Tanvald, kteří nám rekonstrukcí 
budovy umožnili vyučovat v krásných 
prostorách. O tom, kdy slavnostní ote-
vření proběhne, se určitě včas dozvíte 
na plakátech a webových stránkách 
školy.
Dosud tu byla řeč pouze o nové 
budově a zahájení výuky, ale je třeba 
vzpomenout i na Tanvaldské slavnosti, 
kterých se zúčastnila i naše škola. 
V pátek 7. září se v kině Jas jako 

“předskokan” Leony Machálkové před-
stavilo Saxofonové kvarteto a komorní 
kvarteto vyučujících ZUŠ Classicis. V 
sobotu pak ve sportovní hale na Výšině 
zahrál Big band a zatančily žákyně 
Tanečního oboru.
V pátek 14. září nás navštívila režisérka 
ojedinělého představení Základních 
uměleckých škol Libereckého kraje 
Linda Keprtová, abychom společně při-
pravili projekt O životě jedné republiky. 
Naší škole připadlo období 30. let.
“O životě jedné republiky povypráví 
deset uměleckých škol
Deset základních uměleckých škol 
Libereckého kraje se spojilo a vytvo-
řilo představení ke stoletému výročí 
vzniku Československa. Pořadatelem 
je ZUŠ Jablonec nad Nisou, režie se 
ujala operní režisérka a dramaturgyně 
libereckého Divadla F. X. Šaldy Linda 
Keprtová.
Premiéra pořadu O životě jedné 
republiky se odehraje v libereckém 
divadle F. X. Šaldy 1. října od 19 hodin. 
Reprízy budou v Městských divadlech 
v Železném Brodě (4. 10.), Turnově 
(8. 10.), Jablonci nad Nisou (9. 10.) a 
v Jiráskově divadle v České Lípě (23. 
10.) vždy od 19 hodin. Vstupenky 
3. září v pokladnách jednotlivých diva-
del.” 

Myslím si, že tento projekt, který 
osobně zaštítil krajský náměstek pro 
školství Petr Tulpa, je zcela výjimečný 
a bude nejen pro naše děti velkým 
zážitkem. Proto vás všechny srdečně 
zveme.

Petra Jedličková Šimůnková
ředitelka ZUŠ

Žáci u Maltézského kříže u Štěpánky. Foto Tomáš Zítko

 Lonští páťáci na ZŠ Sportovní měli 
možnost volby, kam dál budou směřo-
vat jejich kroky. Někteří si vybrali gym-
názium, jiní sportovní třídu a ti ostatní 
nesportovní třídu na ZŠ Sportovní. 
K tomu se přidali žáci z okolních škol 
a na sportovce vznikly dvě vcelku 
početné třídy (nesportovní třída čítá 28 
žáků, sportovní 30 žáků). Děti se ocitly 
v novém kolektivu. Aby se trochu „oťu-
kaly“ a lépe poznaly, hned ve druhém 
školním týdnu vyrazily na seznamovací 

kurz. V okolí Turnovské chaty, kde byli 
žáci ubytovaní, pro ně učitelé připravili 
řadu outdoorových aktivit. Největší 
ohlas sklidila lanovka na Bílé skále, 
nízké lanové překážky zaměřené na 
teamovou spolupráci, gumolezení a 
nechyběly ani seznamovací hry v teple 
chaty. Věříme, že se žáci blíže poznali. 
Přejeme jim, aby se jim v novém kolek-
tivu líbilo a našli si zde nové kamarády 
a fajn partu.

-Jana Tůmová-

Sportovní odpoledne
pro děti

 V pořadí již třetí sportovní odpoledne 
na Městském stadionu se pro tanvald-
ské děti stalo tradicí a jsme za to moc 
vděční.. V pátek 14. 9. se na stadionu 
sešlo cca 150 dětí, které sportovaly.  
Pořadatelé z TJ Tanvald, ZŠ Tanvald, 
Sportovní a SVČ Tanvald připravili pro 
děti 12 sportovních disciplín. Atletické 
disciplíny – 400 m, běh přes překážky, 
skok do dálky. Míčové hry – fotbal, 
basketbal, florbal, něco na obratnost 
a sílu – „opičí dráha“, přelézání sítě, 
boulder, horolezeckou stěnu u hasičů 
ze Šumburku se děti trefovaly prou-
dem vody na rozestavěné plechovky 
a na tzv. „gumítku“ se proháněly po 
vyznačené trati na koloběžkách a 
odrážedlech. Za splnění všech těchto 
disciplín si děti domů odnášely medaile 
zhotovené firmou Titan Multiplast, 
tatranky a sladké koláče napečené 
šikovnými maminkami a babičkami 
z pořádajících organizací. Výborné klo-
básy a párky v rohlíku zasytily hladové 
žaludky. Ozvučení a parádní muzika 
pana Josífka přilákala na stadion další 
a další sportující návštěvníky. Opravdu 
vydařené odpoledne. Děkujeme všem 
pořadatelům, organizátorům, pomoc-
níkům z řad rodičů, učitelů a žáků 
ZŠ Sportovní, děkujeme sponzorům, 
zvukaři, pekařkám, zkrátka všem, kteří 

přidali ruku k dílu a svůj volný čas věno-
vali sportovně strávenému odpoledni 
pro děti.

-Jana Tůmová-

Foto Tomáš Zítko

 VÝUKA ANGLIČTINY pro Tanvald a okolí, 

překladatelské služby 

http://northvalleyaj.webnode.cz 

+420 728 144 451 

     Na setkání s Vámi se těší     Mgr. Jana Mašková 

INZERCE
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 22.08.2018 

Rada města rozhodla:
1/ pronajmout pozemkovou parcelu č. 123/2 (tr-
valý travní porost) o výměře  154 m2   v  katastrál-
ním  území  Tanvald   obchodní  firmě  Tanvaldent  
s.r.o., IČ 01603043, se sídlem Poštovní 284, Tan-
vald  od  01.08.2018 za nájemné ve výši 6,00 Kč/
m2/rok, tj. 924 Kč;
2/  schvaluje nájemní smlouvu uzavřenou mezi 
městem Tanvald a obchodní firmou Tanvaldent 
s.r.o. podle předloženého návrhu.
*RM  souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy 
na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 
583, ul. Horská, Tanvald panu K. na dobu určitou 
do 30.09.2018.
*RM  bere  na  vědomí  žádost  paní  V. o  pro-
dej  bytové  jednotky č. 558/6, velikosti  0+2, byt 
běžný, ulice Větrná 558, Tanvald včetně spolu-
vlastnického podílu 469/32825 na společných 
částech budovy čp. 558 a stavební parcele č. 
1208/2 v katastrálním území Tanvald a konsta-
tuje, že zastupitelstvo města na svém zasedání 
dne 13.06.2018, usnesením č. IV/5/3 schválilo 
vložení tohoto bytu do základního kapitálu ob-
chodní firmy TABYS s.r.o., se sídlem Protifaši-
stických bojovníků 183, Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou.
*RM:
1/ doporučuje zastupitelstvu města schválit úplat-
ný převod pozemku - pozemkové parcely č. 78/1 
o výměře 174 m2, ostatní plocha, ostatní komu-
nikace v katastrálním území Tanvald, z vlastnictví 
státu do vlastnictví města Tanvald za kupní cenu 
ve výši 14.710 Kč;
2/  rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
65/2018 spočívající v uvolnění finančních pro-
středků ve výši 14.710 Kč na pořízení ppč. 78/1 
v k.ú. Tanvald.
*RM  vydává záměr na prodej části pozemkové 
parcely č. 328/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o 
výměře cca 135 m2 v katastrálním území Tanvald 
do podílového spoluvlastnictví, a to ideální polo-
vinu manželům K. a ideální polovinu manželům 
K. za účelem rozšíření zázemí u rodinného domu 
čp. 494, Radniční ul., Tanvald s podmínkou, že 
kupující zřídí věcné břemeno – služebnost ve 
prospěch města Tanvald na části pozemkové 
parcely č. 328/2 v katastrálním území Tanvald 
spočívající v právu oprávněného umístit na části 
pozemku podzemní kabelové vedení veřejného 
osvětlení a v právu oprávněného vstupovat na 
pozemek v souvislosti s opravou a údržbou pod-
zemního kabelového vedení veřejného osvětlení 
na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve 
výši 100 Kč za běžný i započatý metr liniové stav-
by o maximální šíři 1 m.  
*RM  schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti 
cesty mezi městem Tanvald a manželi V. podle 
předloženého návrhu. Služebnost  je zřizována 
na části pozemkových parcel č. 2248/1, č. 2250 
a č. 2251 v katastrálním území Šumburk nad 
Desnou ve prospěch každého vlastníka pozemku 
označeného jako stavební parcela č. 218, jehož 
součástí je stavba: Šumburk nad Desnou č.p. 
139, rodinný dům.
*RM  souhlasí s odstoupením od nájemní smlou-
vy uzavřené dne 18.08.1997 mezi městem Ta-
nvald a paní Š. týkající se pronájmu části po-
zemkové parcely č. 308/13 v katastrálním území 
Tanvald, ke dni 31. 10. 2018.
*RM  vydává záměr na pronájem stavební par-
cely č. 1621 o výměře 24 m2 v katastrálním 
území Tanvald, jejíž součástí je stavba: bez čp/
če garáž,  České republice – Úřadu práce České 
republiky, se sídlem Karlovo nám. 1, Praha 2, od 
01.10.2018.
*RM  rozhodla nájemní smlouvu s paní G. na 
pronájem bytu č.1, Poštovní 135, Tanvald nepro-
dlužovat.
*RM  rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 
27/305, dvougarsoniéru s příslušenstvím, Vítěz-
ná 593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou man-
želům D. na dobu určitou do 31.12.2018.
*RM  rozhodla schválit Smlouvu o dílo mezi 
městem Tanvald a firmou Okna Tanvald s.r.o., IČ 
27287107, se sídlem Krkonošská 179, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou na rekonstrukci oken 
v objektu gymnázia ul. Školní 305, Tanvald dle 
předloženého návrhu.
*RM  souhlasí s předáním křídla August Forster, 
inv. č. 363011/1 v pořizovací ceně 60.000 Kč pří-
spěvkové organizaci Základní umělecká škola 
Tanvald, Školní 351, Tanvald k hospodaření.
*RM  doporučuje zastupitelstvu města schválit re-
alizaci lávky přes MK ul. Horská propojující ulici 
Sportovní a 2.N.P. objektu č.p. 653, ul. Horská, 
Tanvald.
*RM  rozhodla uvolnit finanční prostředky na vy-

pracování energetického posudku, EŠOB, PENB 
v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na akci 
„Rekonstrukce VZT v objektu č.p. 589, ul. U Sta-
dionu“ a provést rozpočtové opatření č. 66/2018 
spočívající v uvolnění finančních prostředků ve 
výši 77.500 Kč  na rekonstrukci vzduchotechniky 
v objektu č. p. 589, ul. U Stadionu.
*RM  rozhodla:
1/ dát souhlas příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Tanvald, v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění s použitím 
prostředků rezervního fondu ve výši 190.000 Kč 
k posílení fondu investic;
2/ schválit příspěvkové organizaci Základní umě-
lecká škola Tanvald použití prostředků investiční-
ho fondu organizace v roce 2018 takto:
    • ve výši do 110.000 Kč na pořízení TZ budovy 
č. p. 351 – zabezpečovacího systému pomocí vi-
deotelefonů Easydoor
    • ve výši do 80.000 Kč na opravu klavírních 
křídel Koch & Korzet, Förster a Scholze.
*RM  souhlasí s podílem města na nákladech na 
opravě opěrné zídky u č. p. 437, ul. Palackého, 
Tanvald ve výši 85.000 Kč včetně DPH a rozhod-
la provést rozpočtové opatření č. 67/2018 spo-
čívající v uvolnění finančních prostředků ve výši 
85.000 Kč k tomuto účelu.
*RM  rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
68/2018:
PřIJATÉ TRANSFERY 
na projekt ZŠ Tanvald „Archeologie, historie a 
kreativita – Kdo tu žil před námi“ 5.875 Kč
na projekt ZŠ Tanvald „Cesta Kamene“  5.371 Kč
na projekt ZŠ Tanvald „Výroba šperku, kreativi-
ta“ 6.055 Kč
na projekt ZŠ Tanvald „Materiální vybavení pro 
pohybové hry 1. – 5. třídy“ 25.000 Kč
BĚŽNÉ Výdaje
ODBOR EKONOMICKÝ
projekt ZŠ Tanvald „Archeologie, historie a krea-
tivita – Kdo tu žil před námi“ 5.875 Kč
projekt ZŠ Tanvald „Cesta Kamene“ 
5.371 Kč
projekt ZŠ Tanvald „Výroba šperku, kreativita“ 
6.055 Kč
projekt ZŠ Tanvald „Materiální vybavení pro po-
hybové hry 1. – 5. třídy“ 25.000 Kč
*RM  rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
69/2018:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na zajištění výkonu agendy sociálně právní 
ochrany dětí  - 477.100 Kč
BĚŽNÉ Výdaje
ODBOR EKONOMICKÝ   - 78.980 Kč
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ  
  - 75.120 Kč
ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY 
DĚTÍ     - 68.000 Kč
ODBOR SPRÁVNÍ  - 255.000 Kč
*RM  rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
70/2018:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na výkon sociální práce + 181.115 Kč
BĚŽNÉ Výdaje
ODBOR EKONOMICKÝ + 155.615 Kč
ODDĚLENÍ SOC. PRÁCE A SOC. SLUŽEB  
   +  25.500 Kč
*RM  rozhodla schválit příspěvkové organizaci 
Masarykova základní škola a Obchodní akade-
mie Tanvald, Školní 416 použití prostředků inves-
tičního fondu organizace v roce 2018 ve výši do 
90.000 Kč na pořízení TZ budovy č. p. 416 – za-
bezpečovacího přístupového systému.
*RM  doporučuje zastupitelstvu města vydat Jed-
nací řád Zastupitelstva města Tanvald dle předlo-
ženého návrhu. 
*RM  schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dne 12.09.2018 s tím, že může být dle po-
třeby doplněn:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti rady města 
3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva 
města
4. Informace o činnosti společností s majetkovou 
účastí města
5. Majetkoprávní záležitosti 
6. Žádost Základní umělecké školy Tanvald o do-
taci na opravu klavíru
7. Revitalizace území Horská – Sportovní 
8. Nabídka na odkup objektů č.p. 140 a č.p. 159 
(bývalé ředitelství Seby) v Tanvaldě
9. Schválení Zprávy o uplatňování ÚP Tanvald a 
schválení pořízení Změny č. 3 ÚP Tanvald
10. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města 
Tanvald
11. Náměty, připomínky, diskuze 

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

Město Tanvald v souladu s Pravidly pro mobilní sběr nebezpečných odpadů a ve spolupráci 
s firmou FCC Liberec provede dne 6. 10. 2018 (sobota) mobilní sběr nebezpečného odpadu.
Seznam stanovišť a časová rozmezí sběru.
TANVALD
9,00 – 9,10 hod. ul. Radniční u bývalých skokanských můstků
9,15 – 9,25 hod. křižovatka ul. Palackého a U Stadionu (parkoviště pod sportovní halou)
ŠUMBURK NAD DESNOU
9,30 – 9,40 hod. křižovatka ul. Popelnická a Vítězná
9,45 – 9,55 hod. křižovatka ul. Na Balkáně a Příkrá
10,05 – 10,15 hod. křižovatka ul. Vítězná a Lesní (u autobusové zastávky Světlá)
ČESKÝ ŠUMBURK
10,25 – 10,35 hod. u školy
HORNÍ TANVALD
10,55 – 11,05 hod. křižovatka ul. K Dubu a Kostelní
11,15 – 11,25 hod. křižovatka ul. Údolí Kamenice a Valašská (u bývalé kovárny)
ŽĎÁR
11,35 – 11,45 hod. u bývalé hasičské zbrojnice 
11,50 – 12,00 hod. u střediska TS 
Občané města Tanvaldu mohou ve stanovený čas do sběrného vozu bezplatně odevzdat 
zejména následující druhy odpadů:
    • rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn …..)
    • zbytky barev, laků, nádoby a štětce se zbytky barev
    • akumulátory a baterie všech druhů
    • zbytky chemikálií (kyseliny a zásady, tmely, lepidla, fotoroztoky………..)
    • prostředky na ochranu rostlin (pesticidy, herbicidy, insekticidy)………)
    • olejové filtry, hadry znečištěné olejem, upotřebené oleje
    • zářivky, úsporné žárovky, výbojky
    • rtuťové teploměry a spínače
    • kosmetika
    • tlakové rozprašovače
    • léky
    • nádoby se zbytky škodlivin
Na sběrná místa je zakázáno odkládat odpad mimo stanovenou dobu.
Dále upozorňujeme občany, aby nenosili na stanoviště elektroodpad. Tento je možné 
odevzdat vždy poslední sobotu v měsíci od 8,00 do 11,00 hodin v České ulici nebo si 
objednat bezplatný odvoz větších elektrospotřebičů (televizory, radia, mrazáky, sporá-
ky mikrovlnné trouby, myčky, pračky apod.) na tel. 483 369 554.
Drobné  elektrospotřebiče  (vysoušeče  vlasů,  varné  konvice,  žehličky, mixéry,  radia, 
přehrávače,  kalkulačky apod.)  je možné odkládat do kontejnerů na drobný elektro-
odpad. Baterie a malé akumulátory je rovněž možno odkládat do samostatného boxu 
kontejnerů na drobný elektroodpad.

-MěÚ-

Hledáte pracovní jistotu? 
Chcete znovu šířit slávu a tradici textilního průmyslu? 
Pojďte posílit náš tým.
Společnost KÜMPERS TEXTIL s.r.o., provoz Plavy přádelna
Web http://www.kuempers.cz
hledá vhodné uchazeče na pozice: 

Pozice: Elektronik - Mzda po zaučení 22.000 až 23.000 Kč měsíčně 
Co u nás budete dělat? 
    • Pracovat v dvousměnném provozu 
    • Provádět údržbu zařízení a instalovat nová
    • Nastavení zařízení pro výrobu
Co musíte znát a umět?
    • Minimálně vyučen v  elektrotechnickém oboru 
    • Odborná způsobilost vyhláška 50/1978 min. §5
Uvítáme
    • Praxi v oboru a týmového ducha

Pozice: Obsluha textilních strojů - Mzda po zaučení 18.500 až 21.500 Kč měsíčně dle výkonů
Co u nás budete dělat? 
    • Pracovat v nepřetržitém 12 hodinovém režimu
    • Provádět obsluhu textilních strojů a manipulovat s výrobky
Co musíte znát a umět?
    • Ochota učit se novým věcem
Uvítáme
    • Praxi v textilním průmyslu nebo oboru

Pozice: Zámečník - Mzda po zaučení 22.000 až 23.000 Kč měsíčně 
Co u nás budete dělat? 
    • Pracovat v jednosměnném provozu 
    • Provádět údržbu zařízení a instalovat nová
    • Práce na obráběcích strojích
    • Svářet 
Co musíte znát a umět?
    • Minimálně vyučen v oboru 
Uvítáme
    • Praxi v oboru a týmového ducha
    • Svářečský průkaz

Benefity
    • Náborový příspěvek
    • Dále čtvrtletní a pololetní odměny
    • Příplatky za směnnost
    • Příspěvek na stravování
    • Dovolená nad rámec zákoníku práce
    • Odměny při životním výročí
    • Zajištění pracovního oděvu a obuvi 
    • Péče o nové zaměstnance 
    • Školení pro zvýšení kvalifikace

Kontaktujte nás: Pavlína Mrvová, e-mail: mrvova@kuempers.cz, tel: +420 483 368 811

Mobilní sběr nebezpečného odpadu

INZERCE

KÜMPERS TEXTIL s.r.o.
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V říjnu 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!)

Marie Jandová 

Jan Jerie

Věra Kučerová

Ludvík Kopal

Marie Kovářová

Augustin Zaplatílek

Jaroslav Kadrmas

Milada Sedláčková

Jaroslav Kolínský

František Jára

Dana Zahradníková

Jaroslav Malý

Božena Lufinková

Josef Matura

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D. 

Vás zve na
Sociálně aktivizační činnost pro 

seniory a veřejnost
Hrátky s pamětí XI.

Místo konání: 
Dům pro seniory Šumburk 

nad Desnou 593, Tanvald, - 
společenská místnost

Datum konání:
16. 10. 2018 v 15:00 hod.

Vezměte sebou:
(brýle, tužku a dobrou náladu)

Na již jedenácté setkání s Vámi se 
těší p. Zdeněk Choura, pracovník 
v sociálních službách, člen České 

alzheimerovské společnosti

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Vás zve na povídání a video 
O životě včel

Beseda na téma života včel, celého 
jejich životního cyklu, o medu a 

včelařství.
Povypráví Petr Haba z Popelnic.

Místo konání: 
MDC Maják, U Školky 579, 

Tanvald Výšina
Datum konání: 

Čtvrtek 4. 10. 2018, od 15:00 hod

Srdečně zveme

Zlatá svatba
 Manželé Ladislav a Alena Vonkovi 
z Tanvaldu oslavili 21. září 2018 zlatou 
svatbu.

Do dalších společných let přejeme 
hodně zdraví, lásky a spokojenosti.

Promiň, Arnolde!

Foto Vlaďka Koďousková

 První čtvrtek v září patřil v MDC 
Maják opět seniorům. Úvodního slova 
se ujala Zdena Synovcová a poté 
starosta Vladimír Vyhnálek seznámil 
přítomné s děním ve městě. Program 
doplnily děti z Majáku skvělou recitací.
Hlavním bodem programu bylo čtení 
s vynikající herečkou místního souboru 
DS E. F. Buriana Danou Hozdovou, 
která si připravila monolog ze hry 

Promiň, Arnolde od Jiřího Justa. Dana 
se tentokrát nespokojila s pouhým 
čtením z knihy, ale své vystoupení 
pojala více divadelně i s nezbytnými 
rekvizitami. Vtipný text podtržený diva-
delními gesty vykouzlil úsměv na tváři 
všem posluchačům. Svoji spokojenost 
vyjádřili senioři nejen bouřlivým potles-
kem, ale i vřelými slovy pochvaly.

-red-

Týdny duševního zdraví
 Týdny duševního zdraví (TDZ) jsou 
celorepublikovou akcí, která probíhá 
v měsících září, říjen a jejím cílem je 
prostřednictvím kulturních a vzděláva-
cích programů informovat veřejnost o 
problematice duševního onemocnění a 
psychiatrické péče v ČR.
V Tanvaldu od října 2017 sídlí na 
adrese Protifašistických bojovníků 183 
pobočka organizace Fokus Liberec 
o.p.s., která poskytuje řadu služeb 
právě lidem s duševním onemocněním 
(schizofrenie, bipolární porucha, bludy, 
deprese …)
V rámci Týdnů duševního zdraví v říjnu 
jsou připraveny 2 akce. Čtvrtek 11. 
10. od 14,00 hod Přednáška “ Zdravý 
životní styl pro tělo, mysl, duši“. 
Prožitková přednáška, která nabídne 
kroky k životní rovnováze. Témata se 
dotknou správné výživy, preventivních 
prohlídek, muzikoterapie, trénování 
paměti, cvičení. 

Čtvrtek 25. 10. od 14,00 hod „Herní 
odpoledne“. Odpoledne plné známých 
i méně známých společenských her 
(deskové, karetní, puzzle). Akce 
proběhnou v zasedací místnosti na 
adrese.
Akce jsou určeny nejen lidem s dušev-
ním onemocněním, jejich rodinám, 
přátelům, ale i široké veřejnosti. Smysl 
tedy mají dvojí. Pro nemocné nabízí 
zajímavé volnočasové aktivity, ve kte-
rých naleznou společenská setkávání a 
možnosti vyžití. Veřejnost se nenásilně 
dozví o existenci a problematice dušev-
ního onemocnění. Při setkáních se obě 
skupiny vzájemně obohatí. Mnohé 
aktivity budou dále pravidelně probíhat 
(muzikoterapie, relaxační cvičení, 
workshopy
Za Fokus Liberec o.p.s Bc. Bohumila 
Poznarová vedoucí pobočky a Bc. Martina 
Chlumecká 

INZERCE

Před akcemi Senior klubů přijde zástupce Domova důchodců ve Vel-
kých Hamrech seznámit přítomné s chodem tohoto zařízení a zodpoví 
případné dotazy.

INZERCE

Potřebujete zhubnout k plánované operaci kloubů?

 Pomůžeme Vám. Vedení a poradenství zdarma. 

Týdně 1-2 kg. Výsledek je garantovaný klienty.

 Více na https://hubneme7.webnode.cz

       
     
    
   Hledáte nové uplatnění v atraktivním oboru? 

     Informujte se o příležitosti podnikání z domu. 

             Více na

https://privydelek-z-domova-8-12-tis-kc.webnode.cz 

                    mob.: 603 534 427
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Kultura, informace

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

8. - 14. 10. – PODZIMNÍ BURZA OBLEČENÍ : 
pondělí: příjem věcí v 8:00-17:30 hod.
úterý:   příjem věcí v 8:00-17:30 hod. 
středa: příjem věcí v 8:00-11:00 hod. a prodej v 13:00-17:30 hod.
čtvrtek: prodej v 8:00-11:00 hod. a v 13:00-17:30 hod.
pátek:  prodej v 8:00 -11:00 hod. v 13:00-16:00 hod. 
sobota: třídení věcí
neděle: výdej a vyúčtování v 9.00-11.00 hod.
Věci přijímáme čisté a nepoškozené !!!
Za každý kus se účtuje 1,50 Kč+10% z prodeje. Na bleší trh lze pronajmout 
stůl za 100 Kč.
Tabulky k rozepsání kusů si vyzvedávejte v Majáku. Stará čísla nelze použít, 
vyzvedněte si v Majáku čísla nová !!!

V rámci Kampaně mít domov a rodinu „samozřejmost nebo vzácnost“ probíhá 
15. – 19. 10. v Libereckém kraji Týden náhradního rodičovství, v Tanvaldě 18. 
10. od 16:00 hod. „Rodinná cesta za pokladem“ – aktuální otázky k pěstoun-
ství, tematická výpravná hra pro rodiny s dětmi

23. 10. od 9:30 hod – seminář „Prsa&koule“ aneb jak správě a pravidelně 
vyšetřovat svá prsa a varlata a včas tak odhalit rakovinu  - na prevenci záleží!

31. 10. od 16:00 hod. „Dýňujeme“ v přilehlé zahradě u MDC Maják

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

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald:

6. 10. SO 13,30 hod 50. ročník HAF 2017 ( Humor v amatérském filmu )
Mezinárodní soutěžní přehlídka amatérských filmařů. 

Dne 5. 10. v 8,30 h. proběhne promítání pro žáky a studenty tanvaldských škol.
Soutěžní kategorie přehlídky jsou:
A/ filmy humorné a satirické do 15 minut
B/ filmy s neomezenou tematikou do 1 minuty (Minuta film)
C/ parodie na reklamu do 3 minut
Vstup zdarma.

9. 10. ÚT 19:00 Zdeněk Izer - „ Na plný coole “

Nový celovečerní zábavný program „ Na plný coole “, ve  kterém se diváci 
budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Z. Izera. Jako 
vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů 
a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. 
Vystoupení je opět obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kos-
týmy a převleky a světelnými efekty.
Vstupné: 350 Kč.
Předprodej  v  pokladně  kina  nebo  možnost  rezervace  na  odkazu 
www.tanvald.cz nebo  www.disdata.cz.

Středisko volného času Tanvald
Akce SVČ Tanvald v říjnu:
V týdnu od 1.10. začínají pracovat všechny kroužky. V některých máme ještě 
volná místa, takže je stále možnost se během října  přihlásit.

NABÍDKA   KROUŽKŮ pro školní rok 2018-19
Florbal skupiny dle věku,Po16.00-18.00, tělocvična Masarykova ZŠ 
Plavání skupiny dle věku, čtvrtek 14:00-15:00, 15:00-16:00, bazén v Gymn. Tnv 
Volejbal středa, pátek 14:00-16:00 hala Výšina Tanvald 
Stolní tenis středa 15:30-17:00, tělocvična Masarykovy ZŠ 
Sportovní přípravka pro děti od 4 let, úterý 15:00-16:00, hala a stadion Tnv 
Lyže běh od 5 let, u Bobovky, pondělí, středa, pátek 15:00-16:00 
Turistika Tanvald, Desná,  víkendové výlety 
Šachy čtvrtek 14.30-16.00, SVČ Tanvald 
Taneční středa od 16:15, pátek od 15:00 skupiny dle věku 
Irské tance pro děti, středa 16:00-17:00, tělocvična ZŠ Šumburk 
Irské tance pro dospělé,  středa 17:00-18:00, tělocvična ZŠ Šumburk 
Výtvarně-keramický pro předškoláky, středa 16:30-17:30, SVČ Tanvald 
Výtvarný čtvrtek 14:00-15:30, SVČ  Tanvald 
Výtvarný speciál výtv. a řemesl. techniky, od 10 let, čtvrtek 16:00-17:30, SVČ 
Tiffany a mozaika od 10 let, úterý 16:00-17:30, SVČ Tanvald 
Šití pro radost ruční i strojové šití pro děti od 10 let, úterý 15:30-17:00, SVČ 
Keramický pro mladší děti, po, út 13:45-15:00, čt 14:15-15:30, SVČ Tanvald 
Keramický pro starší děti, po 15:15-16:30, SVČ Tanvald 
Keramický ZŠ Desná, pro starší děti, úterý nebo středa, ZŠ Desná
Keramická přípravka ZŠ Desná pro ml. děti, úterý nebo středa, ZŠ Desná
Kutilský drobné řemeslné práce se základními nástroji, úterý 16:00-17:30, SVČ
Youtubering pro děti od 10 let, úterý nebo čtvrtek 17:00-18:00, SVČ   
Divadelní čtvrtek 15:30 -17:00, SVČ Tanvald 
Vaření středa 15:30 – 18:30, skupiny dle věku,  SVČ  Tanvald 
Kytara k táboráku pro zač. i pokroč., po, út nebo st dle dohody, SVČ 
Drumbeny skupinové ruční bubnování, čt 14:15-15:15, SVČ
Rybářský pro děti od 3. třídy, středa 15:00-16:00, SVČ Tanvald 
Logopedie pondělí, úterý, SVČ Tanvald 
Relaxační cvičení pro dospělé a seniory Po 17:15-18:15, ZŠ Šumburk
Klub volného času pro děti školního věku (stolní a deskové hry, soutěže, tvo-
ření), denně 12.00-17.00,SVČ Tanvald, jednorázový poplatek 20 Kč nebo 500 
Kč na pololetí. Na 3. kroužek poskytujeme slevu 200 Kč.
Kroužky začínají pracovat 1. 10. 2018.

Přihlašovat se můžete buď osobně ve Středisku volného času Tanvald 
nebo přes Klientské centrum na našich webových stránkách www.svctanvald.cz.

Každý 1. a 2. čtvrtek v měsíci proběhne Kurz keramiky pro dospělé od 16:30 
v SVČ. Začíná se 4. a 11.10. Přihlášky u p. Humlové. 
Podzimní prázdniny 29.  a  30.  10.  2018: na tyto dny připravujeme pro děti 
atraktivní výlety.
Bližší informace obdržíte na tel.č. 778 158 035, 036, 037, 034.

AKCE NA ŘÍJEN V KLUBU VOLNÉHO ČASU:
2. 10.   SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KLUBU A HŘIŠTĚ Nové hřiště před klu-
bem! Soutěže a hry.
10. 10.   DĚTSKÁ OLYMPIÁDA - body za splněné disciplíny, účastníci obdrží 
diplom a malou odměnu
18. 10.   NERFF BITVA - v případě pěkného počasí proběhne venku. S sebou 
ochranné brýle, pokud nemáš, půjčíme 
24. 10.   VÝTVARNÉ DÍLNY - dones si vlastní textil a pomalujeme ho speciál-
ními barvami na textil, může být i tmavý. Vhodná jsou trika, tašky, ubrusy atd. 
10 Kč za výrobek
KLUB OTEVŘEN OD 2.10. SPOLU S NOVÝM VENKOVNÍM  HŘIŠTĚM
Klub volného času a ICM jsou otevřeny každý všední den od 12-17 hod
Vstup je 20 Kč za odpoledne nebo 500 Kč za pololetí 
info na tel: 778 158 034 Jakouběová

Městská knihovna Tanvald
První týden v říjnu 1. 10 – 4. 10. proběhne v naší knihovně 22. ročník 
celostátní akce „Týden knihoven“, kterou vyhlašuje SKIP ČR

Program:
• nová služba pro dětské čtenáře: „Tematické batůžky“ od října začneme půj-
čovat našim malým čtenářům „ Tematické batůžky“. Jsou to zatím dva batůžky 
zaměřené na Krtka a Dinosaury. V nich naleznou děti se svými rodiči knihy, hry, 
omalovánky, postavičky a další věci věnující se těmto dvěma okruhům.  
•  amnestie dlužníků
• prodej vyřazených knih a časopisů
• průkaz zdarma pro nové čtenáře
• besedy pro děti ze základních škol v Tanvaldě si na téma Pomníčky Jizer-
ských hor připravil p. Josef Kuna ze Spolku Patron.
Podrobnější informace a fotografie z akce naleznete na našich internetových 
stránkách a v příštím čísle zpravodaje.

„Má vlast “ výstava výtvarných prací dětí ze Střediska volného času Tanvald 
ve výstavním sálku od 1. 10. 2018 – 31. 10. 2018

„100. výročí vzniku Československé republiky“ -  výstavka ve vstupní části 
knihovny z knižního fondu knihovny

 

T J  T A N V A L D  z . s .  –  o d d í l  B A S K E T B A L U  
 

8.  PODZIMNÍ ZÁBAVA  
„PRVOREPUBLIKOVÁ“  

   

19. října 2018  
SPORTOVNÍ HALA ZŠ VÝŠINA OD 20.00  

 
                                                                   HRAJE:  

 
 

 

  

 
 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V INFOCENTRU TANVALD OD 8. 10. 2018 

VSTUPNÉ V PŘEDPRODEJI 100,- KČ NEBO NA MÍSTĚ 120,- KČ 

Vstup ve stylovém oblečení vítán. 
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PRVNÍ ČLOVĚK
Před padesáti lety se půl miliardy lidí mačkalo u televizí, 
aby v přímém přenosu sledovali přistání posádky Apolla 
11 na Měsíci. Krátce nato pronesl astronaut Neil Arm-
strong slavnou větu „Je to malý krok pro člověka, obrov-
ský skok pro lidstvo,“ a počin, který se stal možná nejod-
vážnější výpravou od plavby Kryštofa Kolumba, byl tímto 
úspěšně završen. Stejně fascinující ale byla éra, která tomuto letu předcházela, a 
životní příběh člověka, jenž dostal to privilegium udělat na Měsíci první „lidský“ krok. 
Příběh Prvního člověka začíná v roce 1962, kdy začal pracovat jako pilot pro NASA a 
kdy se musel vyrovnat s osobní tragédií, smrtí dvouleté dcery na nevyléčitelnou ne-
moc. Pro práci, která představovala permanentní koketování se smrtí si těžko mohli 
v NASA vybrat vhodnějšího aspiranta...

Když draka bolí hlava
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy 
v kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje i 
netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. Jed-
nou, když se děti chystají přespat v jeskyni společně s 
dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík, 
jehož jedna hlava mluví česky a druhá slovensky, začíná 
vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka, velké lásce princezny Adélky a 
prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi, o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale i o 
tajemství Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci a párku klokanů. Zajímá Vás, 
kdy draci tančí hip hop, jak se slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou moc má 
sto let nemytý dračí zub a hlavně proč draka bolí hlava? 

ČARODĚJOVY HODINY
Desetiletý chlapec Lewis se po smrti rodičů odstěhuje 
do panského sídla svého strýce Jonathana. Strýce i jeho 
sousedku si brzy oblíbí. V domě se však dějí podivné 
věci, strýček i jeho sousedka totiž ovládají kouzla. Lewis 
pomáhá svému kouzelnickému strýčkovi vypátrat hodi-
ny, které by svou kouzelnou mocí mohly způsobit konec 
světa. Film je natočen podle klasického fantasy románu 
Johna Bellairse. 

FILMOVÉ TIPY 

INZERCE

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

BATOLÁČEK
Dopolední klub pro děti od 1-3 let 

V SVČ Tanvald je pro Vás a Vaše
nejmenší otevřena hernička, kde si
můžou děti najít nové kamarády,
pohrát si s těmi starými, zatímco
Vy si v klidu vyřídíte pochůzky.  

Podle věku bude pro děti
připraveno tancování, hudební

dílna a kreslení.  
 

info:  778 158 034 - Jakouběová

Každé úterý od 9:30 do 11:00 
50.- Kč za dítě
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Zájezd
do Česko-Saského Švýcarska

 Tanvaldští turisté uskutečnili ve 
dnech 25. – 29. srpna zájezd do Česko-
Saského Švýcarska. Podnikli náročné 
výlety v okolí Jetřichovic, k Šauštejnu 
a Malé Pravčické bráně, Gabrielinou 
stezkou na Pravčickou bránu, ale 
také do oblasti Saského Švýcarska ke 
skalnímu mostu Bastei a lázeňského 
městečka Rathen. Poslední den už 

to byla odpočinková cesta Divokou a 
Tichou soutěskou kombinovaná plav-
bou na lodičkách. Všichni, obzvláště 
pak ti starší, zaslouží uznání za zdolání 
náročných úseků, výstupů a sestupů a 
zdolání mnoha set schodů.
Výlet i díky počasí se vydařil a věřím, 
že na něj budou všichni rádi vzpomínat.

Arnošt

Minimuchovman

Start chlapců roč.2010, foto Radek Luňáček

 První zářijovou středu nového 
školního roku  si děti z Tanvaldu a 
okolí mohly vyzkoušet dětskou podobu 
extrémního závodu Minimuchovman. 
Na tanvaldské kotlině se sešlo cca 50 
dětí, na které čekaly 3 na sebe navazu-
jící disciplíny.  Po vystartování musely 
zdolat vrchol horolezecké stěny, poté si 
doběhly pro kolo a absolvovaly cyklis-
tickou sekci a poslední disciplínou byl 

běh v okolí autocampu. 
Všichni účastníci si domů odváželi 
diplomy, plastové medaile od firmy 
Titan Multiplast a hlavně spoustu 
zážitků z příjemně stráveného odpo-
ledne. Děkujeme organizátorům z TJ 
Tanvald, ZŠ Tanvald Sportovní a SVČ 
Tanvald.

Jana Tůmová

39. ročník přespolního běhu
O pohár města Tanvaldu.

 Druhý zářijový víkend byl v Tanvaldu 
vskutku nabitý. Od pátku do soboty 
probíhaly tradiční slavnosti, v neděli se 
v autocampu tanvaldské kotliny spor-
tovalo. 39. ročník přespolního běhu O 
pohár města Tanvaldu, jenž je součástí 
krajského poháru Libereckého kraje, 
přivítal 341 závodníků. Většina běžců 
si pochvalovala členité zajímavé tratě, 

krásné slunečné počasí, příjemnou 
atmosféru a výborné domácí koláče 
z rukou maminek malých tanvaldských 
závodníků. Tímto děkujeme všem orga-
nizátorům a pomocníkům z domácí 
tělovýchovné jednoty, děkujeme spon-
zorům - firmě Albi Sport, Vespo, Titan 
Multiplast a dalším. 

Jana Tůmová

Hromadný start účastníků závodu

Foto Ivana Horčičková.

Foto Radek Luňáček

INZERCE

Běh na Spálov
 V sobotu 25. srpna 2018 se vydalo 
54 běžců na 18. ročník amatérského 
vytrvalostního běhu a několik „pochod-
níků“ na 17. ročník dálkového pochodu 
Tanvald – Spálov. Tato akce se koná 
každoročně na počest tragicky zesnu-
lého strojvedoucího Edy Vraštila a 
obětí železničního neštěstí u Spálova.  
V letošním ročníku zvítězil tradiční 
účastník tohoto závodu Jiří Čivrný před 
Zbyňkem Pelou a Janem Šubrtem.  
V ženské kategorii zvítězila Sabina 
Rakovská před Klárou Pěničkovou a 

Soňou Dolenskou. Z domácích běžců 
se na stupních vítězů umístili ve vete-
ránských kategoriich Mojmír Hojač, 
David Wolf, Josef Průcha a Jan Zahula. 
Podrobné výsledky na www.behej.com
Uznání ale patří všem účastníkům, 
kteří se popasovali s touto opravdu 
náročnou tratí. Děkuji také všem 
pořadatelům a sponzorům za podporu 
tohoto krásného závodu. Za pořadatele

Josef Průcha
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 Když jsme zakládali v roce 1980 
oddíl Karate na Hamrskách, netušili 
jsme, že se jednou podíváme do 
kolébky karate na Okinawě ve městě 
Naha. Toto vzdálené a tajemné místo 
se nám stalo na dva týdny domovem.
Od 30. 7. -13. 8. 2018 se zúčastnila 
9 členná výprava z České repub-
liky závodů OKINAWA KARATE 
INTERNATIONAL TOURNAMENT. 
Z toho dva závodníci a kouč, dnes již 
z odd. Karate Tanvald.
 V pátek 3. 8. 2018 proběhly vyřaďo-
vací boje do hlavní soutěže. Závodilo 
se v KATA a KOBUDO (zbraně). Karel 
Lhotský z KBU karate Tanvald, ač 
porazil 4 borce, na postup nedosáhl. 
Podobně skončila i Jiřina Kafková také 
z KBU Tanvald, postup jí překazila 
pouze 1 závodnice, ani 11 poražených 
na postup nestačilo. Přesto je to pro náš 
klub úspěch a hlavně velká zkušenost. 
Postup si zajistili pouze dva muži z naší 
výpravy a to Pavel Volštát z Prahy a 
Jan Kopecký z Havlíčkova Brodu. Jan 
skončil v sobotu v dalším vyřazovacím 
kole a Pavel bojoval v neděli o medaili 
a v obrovské konkurenci z celého světa 
a zejména Okinawských závodníků 
získal pro Českou republiku čtvrté 
místo. Velkou gratulaci dostal od 
našeho mistra, který je také z Okinawy.
Toto mistrovství světa není jen spor-
tovní záležitostí, žije tím celé město, 
všude jsou obrovské obrazovky a 
závody jsou přenášeny po celý den 
v přímém přenosu. Ve městě i u 

obchodních domů všude cvičí děti, jsou 
vidět průvody s tradičním Okinawským 
drakem, na spoustě výrobcích se 
objevuje název  KARATE - vějíře, pití 
v plechovkách, trička apod.. Soutěž, 
její průběh, ceremonie, disciplína, roz-
hodování a vystupování závodníků bylo 
na maximálně tradiční a profesionální 
úrovni. Něco takového je třeba zažít 

na vlastní kůži. Na každém zápasišti 
rozhodoval 7 členný panel rozhodčích, 
což zajištovalo spravedlivé rozhodnutí.
V neděli po závěrečném ceremoniálu 
celá akce neskončila. Hned druhý den 
jsme cvičili u jednoho mistra za druhým 
a to trvá celý další týden. Krom toho 
jsme vyjížděli na historické památky, 
jsou tu čínské zahrady, jedinečné krá-

lovské sídlo Shuri atd.
Po dvou týdnech unaveni, ale spoko-
jeni odlétáme domů. Poděkování patří 
Jiřině Kafkové, která se téměř o vše 
postarala.
Kouč České výpravy  

Jiří Smeták

Z Velkých Hamrů na Okinawu

Foto Archiv oddílu

INZERCE

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Autosalon ASTRA a. s.
Jarní 28, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 602 131 226
www.astra-auto.cz

Zimní servisní prohlídka za 249 Kč včetně 
zátěžového testu autobaterie

Připravili jsme pro vás důkladnou zimní servisní prohlídku vašeho vozu. 
Provedeme test autobaterie, diagnostiku, zkontrolujeme podvozek
a mnoho dalšího. Do konce listopadu můžete navíc využít až 20% 
zvýhodnění na vybraný sortiment ŠKODA Originálního příslušenství 
zahrnující například gumové koberce či vany do zavazadlového prostoru. 
ŠKODA Originální autobaterie pořídíte do konce prosince
se slevou až 10 %. Samozřejmostí je výhodná nabídka zimních 
kompletních kol nebo samostatných zimních pneumatik a možnost 
přezutí a uskladnění kol za skvělé ceny.

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000
nebo na www.astra-auto.cz

   TAKÉ UŽ
     SLYŠÍTE
PŘICHÁZET
       ZIMU?
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INZERCE

Škoda Plus
MěníMe Minusy
    ojetých vozů
         na plusy

Díky programu ŠKoDa plus se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, které mají najeto maximálně 30 000 km, 
a navíc prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo sáhněte po široké nabídce vyzkoušených 
ojetých vozů s garancí prověřené historie a technického stavu.

Nejlepší nabídka financování 
se ŠKODA Financial Services

Se značkovým financováním 
povinné ručení za 1 000 Kč/rok

Prodejci certifikováni 
ŠKODA AUTO

Roční vozy Bonus při výkupu
Vašeho stávajícího vozu

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

skodaplus.cz

autosalon astRa a. s.
Jarní 28, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 721 273 625
www.astra-auto.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
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