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V pondělí 10. září 2018 proběhnou pravidelné prodejní
trhy na centrálním parkovišti.

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva
Ve velké zasedací místnosti
radnice se uskuteční ve
středu 12. 9. 2018 od 16 hod.
jednání zastupitelů města.

Zájezdy pro tanvaldské seniory
Zájezd do Prahy s prohlídkou
Valdštejnského paláce a
návštěvou Senátu Parlamentu
ČR se uskuteční 19. září 2018.
Zájezd pořádá
Senior Klub Tanvald.
KPOZ pořádá 25. září 2018
zájezd pro seniory
do Svijan s prohlídkou zámku
a do Turnova s návštěvou
Muzea Českého granátu.

25. ročník
7. – 8. září 2018

Město Tanvald letos pořádá již 25.
ročník Tanvaldských slavností, který
bude zároveň velkou oslavou partnerské spolupráce s městem Wittichenau,
trvající stejně jako slavnosti čtvrt století.
A aby těch výročí nebylo málo, tak se
letošní ročník vrací po deseti letech
na Výšinu ke sportovní hale, kde opět
nebude chybět řemeslný jarmark
s místními prodejci a výrobci. Mlsné
jazýčky jistě nepohrdnou zmrzlinou
trdelníkem, oříšky a nejrůznějšími
cukrovinkami. Budou zde samozřejmě i
výrobky linii neohrožující jako náušnice,
domácí mýdla, keramika, či nádherní
panďuláci z textilu. Bohatý program
v hale bude stejně jako před deseti lety
moderovat sympatický David Jelínek.
A na co se tedy můžeme těšit? Vyberte
si z pestrého kulturního programu,
který určitě osloví všechny generace.
PÁTEK 7. ZÁŘÍ 2018
Kino JAS Járy Cimrmana
19,30 hod - V rámci slavnostního
zahájení
Tanvaldských
slavností
recitál zpěvačky Leony Machálkové
za klavírního doprovodu Petra Berki.
Součástí koncertu bude vystoupení
Saxofonového kvarteta a komorního kvarteta učitelů ZUŠ Tanvald
Classicis a zdravice zástupců partnerských měst.
Vstupné: 50 Kč.

Informace a přihlášky na oba
zájezdy v Infocentru Tanvald.

Za nákupy
do Polska
Ve druhé polovině října se

SOBOTA 8. ZÁŘÍ 2018 :
9,00 hod 23. ročník hasičské soutěže
v požárním útoku „ O pohár starosty
města Tanvaldu“ na Městském multifunkčním stadionu na Výšině.
13,00 a 15,30 hod - Dětské loutkové představení divadla T601 na
schodech před školou: "Malá mořská
pohádka" a "O větrném králi". Výtvarná
dílna, výroba loutek.
Výstava veteránů Muzea socialistických vozů z Velkých Hamrů. Odjezdy
do muzea ve Velkých Hamrech historickým autobusem Neretva každou
hodinu (10 - 17 hod).
Prezentace kroužků SVČ Tanvald.
Šachový turnaj v hale (pořádá SVČ
Tanvald)
Na malém hřišti u ZŠ: Tanková bitva
modelů, hry a soutěže pro děti.
SPORTOVNÍ HALA VÝŠINA
9,30 hod dechovka JABLONEČANKA
11,00
hod
country
skupina
NONSTOP LIBEREC
13,00 hod POKÁČ Mladý textař současnosti, talentovaný autor hudby a
nejvýraznější písničkář nové generace.
14,00 hod vystoupení Big bandu
a tanečního oboru ZUŠ Tanvald,
Střediska volného času Tanvald,
ekumenického sboru trubačů a
pěveckého
sboru
Kolpingchor
z Wittichenau a zástupců z partnerských měst
16,00 hod soubor Swing Grass
Revival

uskuteční dva zájezdy do Polska.
Bližší informace
v říjnovém zpravodaji.
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BOHATÉ OBČERSTVENÍ
STÁNKOVÝ PRODEJ
VSTUP ZDARMA
Změna programu vyhrazena
A protože při dobré zábavě lehce
vytráví,
ve
školní
restauraci
SCOLAREST bude opět den otevřených dveří a to v sobotu od 11,30 do
14 hodin.
Zde jídelníček:
• Polévky:
1. Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 15 Kč
2. Dršťková 		
15 Kč
• Hlavní jídlo jednotná cena 67 Kč:
1. Hovězí pečeně na smetaně, houskové knedlíky
2. Vepřové výpečky, dušené červené
zelí, bramborové knedlíky
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým
krémem
4. Kachní prsa po čínsku se sladkopálivou chilli omáčkou, vaječné nudle se
zeleninou
Ve 21 hodin Velký ohňostroj k 100.
výročí založení Československa a
k 25. letům partnerství s městem
Wittichenau s hudbou na Městském
stadionu u sportovní haly Výšina.
V sobotu bude po celý den zajištěna
kyvadlová doprava historickým autobusem zdarma. První spoj pojede
v sobotu v 9:30 a následně každou
hodinu až do 21:30 hod.
Zastávky: Tanvald, centrum - Terminál
u žel.st.- Hotel Koruna - náhradní
zastávka u sportovní haly.
V ulici Pod Stadionem budou stát
stánky, proto bude po dobu slavností
pro motorová vozidla uzavřena.

Z obsahu čísla
Setkání se starostou

17,30
hod
staročeská
kapela
KONTUŠOVKA – pořad k 100. výročí
založení   republiky
19,00
hod
rocková
skupina
MANDRAGORA
21,00 – 00,00 hod  taneční zábava –
k poslechu a tanci hraje
HUDBA TANVALD

Ilustrační foto
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Základní umělecká škola Tanvald
Ač se může zdát, že se během
letních prázdnin ve škole nic neděje, u
nás v Základní umělecké škole Tanvald
je tomu doslova a do písmene naopak.
Čas od času nastane v každé škole ( a
nejen ji) období, kdy dochází k zásadním změnám, změnám vymykajícím se
běžnému chodu školy.
A v tomto období se právě Základní
umělecká škola nachází. Dlouholetý
ředitel školy, pan Jiří Lejsek, odchází
do důchodu a na jeho místo nastupuje nová ředitelka, jejímž úkolem je
pokračovat v tradici školy, rozvíjet a
podporovat „fungující“, vylepšovat, inovovat, ale zároveň provádět změny co
nejcitlivěji k žákům a jejich vyučujícím.
Pokud některé změny nebudou na
první pohled vidět, tak jedna určitě
ano. Hudební obor opustí starou
budovu a přestěhuje se do budovy
bývalé Obchodní akademie. Již v
červenci začaly úpravy a celý srpen se
intenzivně pracovalo na tom, abychom
v září mohli přivítat naše žáčky již v
novém. Vzhledem k tomu, že způsob
výuky v „zušce“ je odlišný, bylo zapotřebí určitých stavebních úprav
(rozdělení dvou učeben na čtyři, akustická úprava učeben žesťových a elek-

Rentgen s přímou
digitalizací
v Nemocnici Tanvald
– první a jediný
v našem regionu
Nemocnice Tanvald zakoupila pro
své pacienty rentgen s přímou digitalizací za 3,3 milionů korun. Jedná se o
přístroj AGFA DR 400 a je první svého
druhu v našem regionu.
Obrovským přínosem je skutečnost,
že přechodem na přímou digitalizaci
se snížila radiační dávka na pacienta.
Při běžně prováděných vyšetřeních se
snížila oproti historickému filmovému
provozu o více jak 60%. Zefektivnila
se tím práce celého oddělení, zvýšila
se kvalita RTG snímku s vlivem na
přesnější stanovení diagnózy, snížil se
počet nutnosti opakování snímků a čas
strávený v čekárně spojený s ověřením,
zda je snímek kvalitní. Digitální snímky
jsou k náhledu ihned, a je možné je
dále distribuovat elektronickou cestou
praktickým a odborným lékařům v regionu, jakož i dalším pracovištím, včetně
nemocnice v Jablonci nad Nisou, nebo
Krajské Nemocnice Liberec.
-red-
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tronických nástrojů, Bigbandu, úprava
koncertního sálu, položení koberců ve
všech učebnách, vybavení nábytkem,
vymalování celé budovy, zajištění
zabezpečení budovy atd. atd.). Z výčtu
z daleka ne všech prací je patrné, že
investice do naší školy není zrovna
nejmenší. Jsme velice vděčni, že nám
Město Tanvald vychází maximálně
vstříc a já doufám, že se v novém bude
všem žáčkům (a nejen jim) líbit, budou
se cítit dobře a bude se jim společně s
vyučujícími radostně pracovat.
Hudební obor dostane „nový“ kabát,
ale nesmíme zapomínat ani budovu,
ve které vyučuje Výtvarný a Taneční
obor. I ta by si zasloužila značnou
pozornost a investici. A to je velký úkol
do budoucna. Já doufám, že se (snad
ne za příliš dlouhou dobu) budeme
v některém dalším čísle zpravodaje
radostně rozepisovat i o úpravách
právě této budovy.
A jak je to tedy se zahájením výuky?
Výuka začne, stejně jako v ostatních
školách, v pondělí 3. září. První týden
bývá vždy charakteristický domlouváním rozvrhů s jednotlivými vyučujícími.
Ti přivítají své „staré známé“, ale i

nové žáčky, kteří se stále ještě mohou
přihlásit. V průběhu září přijmeme
ty, kteří se chtějí učit hrát na hudební
nástroj, zpívat, tančit nebo se věnovat
výtvarnému umění. Přijímáme děti
obvykle od 5ti let, samozřejmě i starší –
absolvování přípravného ročníku není
podmínkou.
A na co se mohou děti těšit? Co je
cílem výuky v Základní umělecké škole
Tanvald ?
Věnovat se každému žákovi, který se
do ZUŠ přihlásí, objevit v něm talent a
naučit ho radovat se z umělecké tvorby.
Přivést děti k umění tak, by se stalo
samozřejmou součástí jejich života,
rozvíjet u nich sebevědomí, fantazii,
samostatnost. Připravit žáky na soutěže, na umělecké či pedagogické školy.
Spolupracovat napříč všemi obory, tím
všestranně rozvíjet žáky, učit je spolupráci, komunikaci, odpovědnosti. V co
nejvyšší míře prezentovat práci našich
žáků, aktivně zapojovat žáky do kulturních akcí ve městě, regionu i mimo něj.
Co je ale ze všeho nejdůležitější –
vytvořit takové podmínky a klima školy,
aby se u nás děti cítily dobře, chodily k
nám rády a ještě se k tomu co nejvíc
naučily….

Po prázdninách se budeme těšit. A
hudebníci nezapomeňte – v září v nové
budově !
(Potřebné informace získáte na webových stránkách www.zustanvald.cz )
Petra Jedličková Šimůnková
ředitelka ZUŠ

Foto Antonín Bělonožník

Parky prošly rekonstrukcí
V září 2015 se město Tanvald rozhodlo revitalizovat čtyři staré, přerostlé
a málo udržované parky: u kruhového
objezdu, u fontány, u památníku T.G.M.
a u gymnázia, a uvolnilo finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. S projektovými návrhy na
podobu městských parků a potřebnými
financemi byli zastupitelé opakovaně
seznamováni na schůzích zastupitelstva a v zápisech z jednání rady města.
Až třetí pokus v roce 2017 o získání
dotace na revitalizaci městských parků
(bez parku u gymnázia) byl pro město
úspěšný.

Zakázku na základě výběrového řízení
vyhrála a realizovala firma Diké zahrady
Příšovice, která za realizaci všech 3
parků dle smlouvy obdrží 2.032.741
Kč. Součástí smlouvy je závazek firmy
Diké zajistit na své náklady veškeré
práce spojené s předmětem smlouvy
(zalévání, pletí, střih,...) do 30.6.2019
a do 24 měsíců od realizace zakázky
nahrazovat všechny neživé rostliny.
Úprava původní fontány a vybudování zábradlí v parku u kruhového
objezdu si vyžádalo investici v
hodnotě
1.068.144
Kč.
Projekční a administrativní náklady

na tento projekt činily 313.055 Kč.
Dotace OPŽP získaná na všechny 3
parky je ve výši 765.162,44 Kč.
Celkem přišla kompletní revitalizace
parků dle projektu z roku 2017 městskou kasu na cca 2.650.000 Kč.
Finální podoba však bude zřejmá až na
jaře příštího roku, kdy již bude vzrostlý
trávník a nově obrazí keře a stromy.
Pro úplnost je nutné dodat, že neúspěšné žádosti podávané v letech
2015 a 2016 stály město dohromady 159.500 Kč (nutné projekty a
administrace).
-red-

Základní umělecká škola Tanvald
vyhlašuje
Přijímání nových žáků
3. - 21. září 2018 14.00 – 16.00
HUDEBNÍ OBOR
Hra na klavír, housle, violoncello, zobcovou
flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku,
kytaru, elektrickou kytaru, akordeon, bicí.
PHV ( Přípravná hudební výchova ) - od 5 let
Sólový zpěv
Pěvecké sbory –

Hlásky – od 5 let

Melodia
TANEČNÍ OBOR - od 5 let
VÝTVARNÝ OBOR – od 5 let
Přihlašovat se můžete v ředitelně ZUŠ, u
jednotlivých vyučujících, popř. informovat
ohledně výuky na telefonním čísle 483 394
Park při vjezdu do města. Foto Antonín Bělonožník

610 nebo e-mailem zustanvald@volny.cz.
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STAROSTA MĚSTA TANVALDU
Mgr. Vladimír Vyhnálek
zve veřejnost na
SETKÁNÍ SE STAROSTOU
Pokud Vás zajímá aktuální dění ve
městě, chcete se na cokoliv zeptat,
máte nápady a podněty, o které se

chcete podělit nebo se dozvědět o
probíhajících či plánovaných akcích,
pak jste srdečně zváni:

Světlá

Penzion Světlá

pondělí 17. 9. 2018

Horní Tanvald

U Dubu

úterý 18. 9. 2018

Sídliště Výšina

Scolarest

čtvrtek 20. 9. 2018

Žďár

U Hanzlíčků

pátek 21. 9. 2018

Šumburk n/D

Hasičárna

úterý 25. 9. 2018

Č. Šumburk

Sokolovna

středa 26. 9. 2018

Co přinese nový školní rok
na Masarykově základní
škole v Tanvaldě?

Jedním z hlavních problémů chodu
Masarykovy školy je nízký počet žáků
ve třídách. Na jednu stranu lze na tento
problém nahlížet jako pozitivum v individuálním přístupu k dětem. Na druhé
straně stojí problém finanční. Jednou
ze snah o řešení je přijímání dětí
k domácímu vzdělávání, což přináší
stoupání počtu dětí ve třídách.
Od září letošního roku nastoupí do
Masarykovy základní školy a Obchodní
akademie v Tanvaldě prozatím přibližně
25 žáků prvního i druhého stupně
z různých měst, kteří se rozhodli pro
domácí vzdělávání. Jedná se o děti
a rodiče nakloněné této alternativní
formě vzdělávání, kdy jsou děti většinu
doby vzdělávány v domácím prostředí
nebo se sdruží a vytvoří tzv. komunitní
školu. S jednou takovou školou jsme
navázali úzkou spolupráci. Kromě
rodičů povedou děti i zkušení průvodci.
Od září připravují pro děti různých
věkových skupin společné projekty s

důrazem na sociální zdatnost, toleranci
a schopnost kritického myšlení.
V naší škole chceme pro tyto děti
zajistit podporu a zázemí, nabízet
prostor k setkávání a tvoření. Pokud by
vás takováto forma vzdělávání oslovila,
obraťte se na vedení školy.
Také v letošním roce se v běžném
vzdělávání našich žáků zaměříme na
individualitu každého dítěte. S využitím
pomůcek pedagogiky M. Montessori,
metody prof. Hejného v matematice a
projektového vyučování budeme podporovat samostatnost dětí, schopnost
plánovat svou práci, chuť objevovat a
zkoumat nové věci. Chybu brát jako
něco, z čeho se poučíme a co nás
posouvá dál. Děti vedeme ke vzájemné toleranci, respektu a úctě.
Velmi si ceníme podpory rodičů a
vedení města.
Jana Duňková
ředitelka školy

Setkání začínají vždy v 18:00

Humor v amatérském
filmu HAF – 50. ročník
Soutěž pro amatérské filmaře Humor

B/ filmy s neomezenou tematikou do 1

v amatérském filmu HAF má za sebou

minuty (Minuta film),

už 49 úspěšných ročníků a před sebou

C) parodie na reklamu do 3 minut.

novou šanci pro začínající filmaře.

Soutěž se skládá z předkola a hlavní

50. ročník soutěže HAF vypukne ve

soutěže. V předkole, které se koná dne

dnech 5. - 6. října 2018 v Kině Jas Járy

24. 9. a je neveřejné, budou vybrány

Cimrmana v Tanvaldě. Oficiální zahá-

filmy postupující do hlavní soutěže. Do

jení hlavní soutěže se uskuteční 6. října

soutěže se přijímají všechny filmy doru-

2018 v 13.30 hod. Soutěžní kategorie

čené do 21. 9. na adresu Městský úřad

jsou:

Tanvald, oddělení kulturní kancelář,

A/ filmy humorné a satirické do 15

Palackého 359, 468 41 Tanvald.

minut,

-red-

Změna v ordinacích praktických lékařů

Foto Antonín Bělonožník
INZERCE

Ocenění

Město poskytlo Miroslavu Duškovi
peněžitý dar ve výši 5.000 Kč za
záchranu života (informace v minulém
čísle zpravodaje)

Oznamujeme Vám plánovanou změnu v ordinacích praktických lékařů
pro dospělé v Tanvaldě, jejíž příprava začne 1. 9. 2018 a plně funkční bude od
1. 1. 2019. Z personálních a provozních důvodů se domluvili MUDr. Stuchlík
s MUDr. Drobníkem o sloučení jejich tanvaldských praxí, které se nachází ve
stejné budově. V takto vzniklé ordinaci bude pracovat MUDr. Pokorová. Dále
dojde k rozšíření stávajícího provozu rehabilitace. Pacienti, kteří dosud byli registrovaní u MUDr Stuchlíka v tanvaldské ordinaci se mohou registrovat u paní
doktorky Pokorové. Věříme, že tímto krokem se zlepší především celková dostupnost zdravotní péče v Tanvaldě (ordinační hodiny pět dní v týdnu).
UROLOGICKÁ AMBULANCE v Tanvaldské nemocnici.
Změna ordinačních hodin – středa 8:00 – 12:00 hodin.
Vyšetření je možné i bez objednání.
Odbornou péči budou nově pro pacienty našeho regionu zajišťovat
prim. MUDr. Jaroslav Všetička a MUDr. Soňa Všetičková.
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Zajímavosti

Vznik Centra sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko

Statistické údaje, zprávy médií i
pouhý pohled kolem sebe potvrzují,
že naše populace stárne. Navíc určité
procento obyvatelstva trpí nějakým
zdravotním omezením, často trvalým.
Obce by v tomto ohledu měly být připravené a nečekat, co nabídne či nařídí
stát.
Starostové obcí spojených do Svazku
obcí Mikroregion Tanvaldsko se shodují, že řízení a rozvoj sociálních
služeb musí mít ve svých rukách
především obce – samosprávy, aby
je mohly operativně řídit dle aktuálních
skutečných potřeb občanů v území.
Pro lepší a intenzivnější zajištění
potřebných sociálních služeb není
nutno zřizovat novou organizaci a
stavět nákladný nový objekt. Pro
naplnění aktuálních potřeb v regionu je
spíše žádoucí zrekonstruovat některou
nevyužitou budovu a posílit a propojit
všechny stávající sociální služby – ve
Smržovce, Tanvaldu, Desné a Velkých
Hamrech.
Na
základě
informací
vzešlých
z procesu aktualizace komunitního
plánování sociálních služeb, oficiálního
průzkumu potřeb obcí v ORP Tanvald
a zejména s využitím znalostí starostů
o potřebách jejich obcí přikročily obce
Mikroregionu Tanvaldsko k přípravě
záměru pro zřízení společného místa
poskytování nových a rozšíření původních sociálních služeb v regionu. Jedná
se o vznik Centra sociálních služeb
Mikroregionu Tanvaldsko se sídlem
ve Smržovce a třemi „detašovanými
pracovišti“.
Jedno pracoviště bude určeno pro obce
Harrachov, Kořenov, Desná, Albrechtice
v J. h., další pro Tanvald, Jiřetín p. B.,
Josefův Důl a třetí pro lokalitu Velké
Hamry, Plavy, Zlatá Olešnice, Zásada.
Centrum
sociálních
služeb
Mikroregionu Tanvaldsko by posky-

tovalo nové služby: denní stacionář, odlehčovací službu, osobní
asistenci, sociální poradenství a
půjčovnu rehabilitačních pomůcek.
Co je DENNÍ STACIONÁŘ?
V denních stacionářích se poskytují
ambulantní služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku
nebo zdravotního postižení, a osobám
s chronickým duševním onemocněním,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
Denní stacionář poskytuje tyto služby:
pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu, zajištění stravy,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím,
sociálně
terapeutické
činnosti, pomoc při uplatňování práv a
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Co je ODLEHČOVACÍ SLUŽBA?
Je to terénní, ambulantní nebo pobytová služba poskytovaná osobám se
sníženou soběstačností z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, o které je jinak
pečováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí. Cílem služby je umožnit
pečující fyzické osobě nezbytný
odpočinek.
Základní činnosti: pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti, pomoc
při uplatňování práv a oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí, výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti.

Co je OSOBNÍ ASISTENCE?
Osobní asistence je terénní služba
poskytovaná osobám se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se
poskytuje bez časového omezení, v
přirozeném sociálním prostředí osob a
při činnostech, které osoba potřebuje.
Základní činnosti: pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně, pomoc při
zajištění stravy, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, pomoc při uplatňování práv
a oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
PŮJČOVNA
REHABILITAČNÍCH
POMŮCEK
Vhodné pomůcky přispívají ke zvládání
běžných úkonů každodenního života a
ke kvalitní péči v domácím prostředí:
například polohovací lůžka, antidekubitní polohovací pomůcky, doplňky
k lůžku, rehabilitační a hygienické
pomůcky.
BEZPLATNÁ POMOC V OBLASTI
SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ bude
určena pro ty, kdo hledají informace,
kontakty, podporu a doprovázení v péči
o své blízké – seniory, nevyléčitelně
nemocné nebo zdravotně postižené.
Poradenství umožní lépe se zorientovat
v dostupných službách, oprávněných
nárocích (např. na příspěvky na péči)
a bude zahrnovat i jejich zprostředkování. Samozřejmostí je zachování
mlčenlivosti a nestrannosti, zachování
důstojnosti klienta, respektování přání
a volby klienta, anonymita.
Vznik
Centra
sociálních
služeb
Mikroregionu Tanvaldsko může být
financován z více dotačních zdrojů

(program IROP, výzva prostřednictvím
MAS RT, rozpočet ČR). Provoz centra
bude financován vícezdrojově (finanční
příspěvky MPSV, Libereckého kraje,
příspěvky obcí za své občany, finanční
spoluúčast klientů).
Projekt je v současné době ve stadiu
přípravy a je možné jej ještě doplňovat,
samozřejmě s ohledem na možnosti
obcí a podporované aktivity (dotované
činnosti a služby).
Máte-li k této věci podnětné návrhy a
nápady, přihlaste se u starosty ve své
obci. Dlouhodobější návrhy je možné
také zařadit do programu rozvoje vaší
obce či Mikroregionu Tanvaldsko, takže
je dobré se zúčastnit veřejných projednávání těchto strategických dokumentů,
která proběhnou na podzim 2018 a
na jaře 2019. Veřejná projednávání
budou včas oznámena a více informací
najdete na www.tanvaldsko.eu, www.
tanvaldsko.info.
V každém případě nám dejte vědět
o svém nápadu. Podněty je možné
zasílat i do Centra společných služeb
na Smržovce, kontakty na www.tanvaldsko.info.
Mgr. Marek Hotovec
předseda Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko

Vznik centra sociálních služeb v MT Tanvaldsko je plně
v souladu se záměrem města Tanvald poskytovat svým
seniorům co možná nejkvalitnější sociální služby. Za tímto
účelem byl i pořízen nový vůz pro přepravu klientů naší
pečovatelské služby.

Tanvaldští důchodci objevují partnerské město Lubomierz
Polské městečko Lubomierz je vzdáleno asi 65 kilometrů od Tanvaldu (pro
upřesnění 25 kilometrů severozápadně
od Jelení Gory) a je už devět let partnerským městem Tanvaldu. A mezi námi,
kolik obyvatel našeho města o něm kdy
slyšelo, či ho snad dokonce navštívilo?
Tedy kromě několika vrcholných představitelů města a Zdenky Synovcové?
A asi hlavně zásluhou neúnavné snahy
posledně jmenované se letošního 14.
srpna vypravili tanvaldští důchodci
poznávat dosud ukryté krásy a tajemství
tohoto městečka v Dolním Slezsku.
A že bylo co objevovat! Jedno z nejmenších a nejstarších měst Dolnoslezského
vojvodství se zachovalým středověkým
urbanistickým uspořádáním má obecní
práva již od roku 1291 (pro srovnání:
Tanvald je městem od roku 1905).
Už dávno před námi ho objevili polští
filmaři, a tak je známo především z
komediální trilogie Sami swoi, natočené v roce 1967. Na památku tohoto
filmu bylo otevřeno Muzeum Kargula
a Pawlaka, které někteří z účastníků
zájezdu navštívili. A že je Lubomierz
fotogenická, dokazují všudypřítomné
panely se záběry z osmi zde natočených
celovečerních filmů přímo před místy,
kde dané záběry kdysi vznikly. Také se
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zde pravděpodobně proto již po mnoho
let koná Národní festival komediálních
filmů, letos začátkem srpna proběhl již
22. ročník.
Osobně si myslím, že pro většinu
přítomných Tanvalďáků byla největším
zážitkem návštěva kostela Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Maternuse, a hlavně
bývalého kláštera sester benediktinek,
které zde žily v klausuře v letech 1278
- 1810. Poté byl klášter ještě domovem
řádu sester voršilek, které tu byly, pokud
se nepletu, až do roku 1945 - 6. To, co
je zde ke zhlédnutí, je většině případů
jedinečné a ve středoevropském prostoru naprosto výjimečné. V ambitu
kláštera je zachována původní gotická
klenba včetně původní výmalby (!). V
kapli benediktinských sester, která je
umístěna z druhé strany oltáře vysoko
nad úrovní kostelních lavic, lze zblízka
obdivovat šperky a perlami ozdobené
ostatky dvou svatých. Na vyřezaných
erbech na lavicích kaple je mimo jiné
i erb českého krále Jiříka z Poděbrad,
což odkazuje na to, že Lubomierz dlouhou dobu patřila k českému království.
Ba i husiti se na ní kdysi podepsali, a to,
jak jinak, zbořením městských hradeb.
Někteří důvěřiví tanvaldští senioři si na
výklad o kapli sedli do jejích lavic, aby

pak byli naším skvělým průvodcem
upozorněni, že dle pověsti se jeden z
nich stane do roka řeholníkem. (Na mě
naštěstí místo k sezení nezbylo.) No a
pak ta neskutečná a jedinečná sbírka
více než stovky starožitných ornátů!
Nejstarší jsou z roku 1550, poslední
byl dokončen roku 1939. Kdo neviděl,
neuvěří. Nádherné, celé čtyřdílné
sady ornátů pro všechny příležitosti,
opravdový unikát, teprve dva roky zpřístupněný veřejnosti. Bohužel, mnoho
z nám zde podávaných informací bylo
"ztraceno v překladu". Při pozorném
poslechu výkladu našeho lubomierzského průvodce (s případnými doplňujícími dotazy) bychom se určitě dozvěděli
víc, než z velmi zkráceného českého

překladu. Vždyť nakonec praotcové
Čech i Lech byli bratři!
Pohostinnost lubomierzských nás poté
zavedla do radnice, kde nás pohostil
místní pan starosta kávou, čajem a
zákusky. Asistovaly mu dvě členky místního seniorského klubu. Kdo zaváhal a
"přebral" zákusky, měl posléze dost problém popasovat se s výborným obědem,
který byl pro nás vzápětí připraven.
Na "Norech" předpovídali, že v
Lubomierzi bude do třinácti hodin odpoledne pršet. Nepršelo. A i kdyby... stejně
by to stálo za to. Díky všem, tanvaldským i lubomierzským, kteří nám tento
zážitek připravili.

Foto Vlaďka Koďousková

Jana Daníčková
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Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání
Zastupitelstva města Tanvald konaného dne 13. 06. 2018
*ZS bere na vědomí informace o činnosti rady
města v období od 18. 04. 2018 do 23. 05. 2018.
II.
*ZS bere na vědomí informace o činnosti kontrolního výboru, finančního výboru a školského
výboru.
III.
*ZS bere na vědomí informace o činnosti společností s majetkovou účastí města:
1) Nemocnice Tanvald s.r.o.,
2) Teplárenství Tanvald s.r.o.,
3) TABYS s.r.o.
IV.
K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo
města:
1/ schvaluje vykoupit pozemkovou parcelu č.
4230 (zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště)
o výměře 120 m2 v katastrálním území Smržovka od města Smržovka, se sídlem náměstí T.G.
Masaryka 600, Smržovka za kupní cenu 36.300
Kč;
2/ rozhodlo pozemky dle nabídky od pana R.
nevykupovat;
3/ nesouhlasí s výkupem pozemkové parcely č.
1681/10 (trvalý travní porost) o výměře 1490 m2
v katastrálním území Tanvald od firmy MORRIS
CL s.r.o., Hradešínská 1955/28, Praha – Vinohrady za kupní cenu ve výši 1.299.000 Kč;
4/ rozhodlo kupní cenu za pozemkovou parcelu
č. 225/2 (zahrada) o výměře 428 m2 v katastrálním území Tanvald nesnižovat a směnu části
stavební parcely č. 272 o výměře cca 93 m2 v
katastrálním území Tanvald ve vlastnictví manželů J., na které se nachází stavba chodníku,
za pozemkovou parcelu č. 225/2 (zahrada) o
výměře 428 m2 v katastrálním území Tanvald
ve vlastnictví města Tanvald, nerealizovat;
5/ schvaluje vložení do základního kapitálu obchodní firmy TABYS s.r.o., se sídlem Protifašistických bojovníků 183, Tanvald, část Šumburk
nad Desnou:
1/ a) stavební parcely č. 1041/1 o výměře 308
m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou;
     b) stavební parcely č. 1041/3 o výměře 316
m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou;
     c) spoluvlastnického podílu 5456/10000 na
stavbě Šumburk nad Desnou č.p. 595, bydlení,
na stavební parcele č. 1041/3 v katastrálním území Šumburk nad Desnou;
    d) spoluvlastnického podílu 5456/10000 na
stavbě Šumburk nad Desnou č.p. 596, bydlení,
         na stavební parcele č. 1041/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou;
e) spoluvlastnického podílu 5456/10000 na krytém stání pro automobily na pozemkové parcele
č. 18/1 v katastrálním území Šumburk nad
Desnou;
f) pozemkové parcely č. 18/1 (ostatní plocha
– jiná plocha) o výměře 1918 m2 v katastrálním
území Šumburk nad Desnou;
2/ stavební parcely č. 44 o výměře 234 m2
v katastrálním území Tanvald, jejíž součástí je
stavba Tanvald č.p. 135, rodinný dům;
3/ byty č. 505/5, č. 506/1, č. 507/5 v bytovém
domě čp. 505 – 508, ul. Radniční;
byty č. 516/3, č. 518/3, č. 518/6 v bytovém
domě čp. 515 – 518, ul. Radniční;
byty č. 522/3, č. 523/6, č. 523/8, č. 524/6 v bytovém domě čp. 521 – 524, ul. Okružní;
byty č. 525/2, č. 527/2 v bytovém domě čp. 525
– 528, ul. Radniční;
byty č. 529/2, č. 530/10, č. 531/2, č. 531/6, č.
531/10 v bytovém domě čp. 529 – 532, ul. Radniční;
byty č. 553/16, č. 553/20 v bytovém domě čp.
553, ul. Sportovní;
byty č. 554/12, č. 554/54, č. 554/55 v bytovém
domě čp. 554, ul. Sportovní;
byty č. 555/4, č. 555/14, č. 555/26, č. 555/28, č.
555/41, č. 555/43, č. 555/55, č. 555/61 v bytovém domě čp. 555, ul. Sportovní;
byty č. 558/2, č. 558/6, č. 558/10, č. 558/20, č.
558/29, č. 558/30, č. 558/37, č. 558/39,
č. 558/42, č. 558/48, č. 558/52, č. 558/53, č.
558/54, č. 558/64 v bytovém domě čp. 558, ul.
Větrná;
byty č. 560/4, č. 560/14, č. 560/36, č. 560/37, č.
560/51, č. 560/52, č. 560/54, č. 560/64 v bytovém domě čp. 560, ul. U Školky;
byty č. 565/10, č. 566/6, č. 567/2 v bytovém
domě čp. 562-567, ul. U Lesíka;
byt č. 44/2 v bytovém domě čp. 44, ul. Popelnická;
byt č. 55/5 v bytovém domě čp. 55, ul. Popelnická;
byty č. 459/2, č. 459/3 v bytovém domě čp. 459,
ul. Vítězná.
6/ schvaluje prodloužení termínu splatnosti zápůjčky ve výši 2 000 000,00 Kč vyplývající ze
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;
7/ rozhodlo poskytnout neinvestiční účelovou
dotaci z rozpočtu města ve výši 70.000 Kč Tenis Tanvald, z. s. na realizaci oprav spodního
tenisového areálu Výšina a schválit příslušné
rozpočtové opatření č. 46/2018:
8/ schvaluje uvolnění finančních prostředků na
pořízení oponových závěsů do velké tělocvičny
sportovní haly v hodnotě 400.000,-Kč a schvaluje příslušné rozpočtové opatření č. 43/2018:
V.
*ZS rozhodlo schválit realizaci celoplošné opravy asfaltobetonové vozovky části ulice Raisova
a uvolnit příslušným opatřením č. 42/2018 na
tuto akci 492.000,-Kč;
VI.
*ZS schvaluje podání žádosti o dotaci na akci
„Realizace energetických úspor v objektu radnice č. p. 359, Tanvald“ z OPŽP Výzva 100,
prioritní osa: 5 Energetické úspory, specifický
cíl: 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů.
*ZS schvaluje realizaci výměny oken v objektu gymnázia, č.p. 305, ulice Školní, Tanvald za
cenu 3.280.000,-Kč a schvaluje příslušné rozpočtové opatření č. 47/2018 :
VIII.
*ZS schvaluje studii „Revitalizace území Horská
- Sportovní v Tanvaldu“ dle návrhu zpracovaného Ing. arch. Martinem Hilpertem.
IX.
*ZS schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci
vzduchotechniky v objektu č.p. 589, ulice U
Stadionu mezi městem Tanvald a společností
KLIMA-KOMPLEX s.r.o., se sídlem Ruprechtická 387/49, Liberec 1 dle předloženého návrhu
a schvaluje s ní spojené rozpočtové opatření
č. 44/2018:
KAPITÁLOVÉ Výdaje
X.
*ZS schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem „MAS Rozvoj Tanvaldska – IROP –
Infrastruktura pro vzdělávání“ s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení – integrované projekty CLLD“ na projekt
„Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“.
XI.
*ZS schvaluje:
1/ podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS
Rozvoj Tanvaldska – IROP – Sociální služby a
komunitní centra“ s vazbou na výzvu ŘO IROP
č. 62. výzva IROP – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA“ na projekt „Rozvoj komunitního centra
Kotva pro děti a mládež v Tanvaldu“;
2/ vypracování projektové dokumentace a s tím
související inženýrské činnosti na rekonstrukci
objektu č.p. 1309 Dolní Smržovka pod názvem
projektu „Rozvoj komunitního centra Kotva pro
děti a mládež v Tanvaldu“;
3/ příslušné rozpočtové opatření č. 45/2018 na
pokrytí nákladů ve výši 450.000,-Kč za vypracování dokumentace:
XII.
*ZS schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Ministerstva vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky pro rok 2019 v rámci dotačního programu – Účelové investiční dotace pro jednotky
sboru dobrovolných hasičů obcí, výzvu JSDH_
V3_2019: Stavba nebo rekonstrukce požární
zbrojnice.
XIII.
*ZS rozhodlo návrhu pana V. na změnu Územního plánu Tanvald pro plochu na části ppč.
1251/2 v k.ú. Šumburk nad Desnou nevyhovět
a změnu Územního plánu Tanvald nepořizovat.
XIV.
*ZS v souladu s ustanovením § 35 a 84 odst.
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje zřizovací
listinu Základní umělecké školy Tanvald, příspěvková organizace dle předloženého návrhu
XV.
*ZS bere na vědomí dopis paní V. ve věci „Řízené pomluvy před konkurzním řízením na ředitele ZUŠ Tanvald“.
XVI.
*ZS v souladu s ustanovením § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
stanovuje počet členů zastupitelstva města pro
volební období 2018 – 2022 na 21 členů.

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Informace k dalšímu postupu
v řízení ohledně vydání rozhodnutí
o umístění stavby „Hloubkové vrty pro
využití geotermální energie Tanvald –
geotermální teplárna s elektrárnou“
Dne 03. 07. 2018 vydal Krajský úřad
Libereckého kraje, odbor územního
plánování a stavebního řádu, rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí o
umístění stavby „Hloubkové vrty pro
využití geotermální energie Tanvald
– geotermální teplárna s elektrárnou.
Na základě tohoto rozhodnutí stavební úřad územní řízení přeruší a
vyzve spol. ENTERGEO, SE o doplnění především následujících dokladů:
• pravomocného rozhodnutí
Ministerstva
životního
prostředí
o stanovení průzkumného území
pro zvláštní zásah do zemské
kůry dle zákona č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích, v platném
znění,
• pravomocného rozhodnutí
Obvodního
báňského
úřadu
pro
území
krajů
Libereckého
a Vysočina o povolení hornické činnosti
důlních děl (hloubkové vrty včetně

podzemního výměníku) – zvláštních
zásahů do zemské kůry dle zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě,
v platném znění,
• vyjádření Krajského úřadu Libereckého
kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, které bude obsahovat
souhlas s realizací geologických prací
dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění.
V tuto chvíli je tedy celé přerušeno a
teprve po doplnění výše uvedených
dokladů bude stavební úřad v územním řízení ohledně umístění stavby
„Hloubkové vrty pro využití geotermální
energie Tanvald – geotermální teplárna
s elektrárnou“ pokračovat.
Aktuální informace k řízení můžete
rovněž sledovat na webových stránkách města www.tanvald.cz .
-red-

Přehledné stanoviště kontejnerů
Nepořádek kolem popelnic na sídlišti
Šumburk je již minulostí. Město vybudo-

valo přehledný přístřešek a tak stačí jen
udržovat čistotu.

Foto Antonín Bělonožník

Nové dětské hřiště na sídlišti na Šumburku
Za bytovým domem č.p. 570 – 571 ul.
Vítězná, část Šumburk nad Desnou bylo
vybudováno nové dětské hřiště. Celkové

náklady na vybudování hřiště činily 203
tis. Kč. Přejeme dětem, aby si nové prolézačky, houpačky i pískoviště co nejvíce
užily.

Foto Antonín Bělonožník
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Rada města

Tanvaldský zpravodaj / září 2018

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 27. 06. 2018
*RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy
nebytových prostor v ulici Horská 583, Tanvald
do 31.08.2018.
*RM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor umístěných v objektu
čp. 350 Tanvald, Krkonošská ulice, uzavřené
dne 20.08.2007, mezi městem Tanvald a Českou republikou - Generálním finančním ředitelstvím dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch firmy T-mobile Czech
Republic a.s., Praha 4 podle předloženého
návrhu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení služebnosti týkající se akce „Výstavba optické sítě Tanvald“, podzemní stavba pod
označením „1873_Tanvald“ za jednorázovou
náhradu ve výši 100 Kč za každý i započatý
běžný metr liniové stavby o maximální šíři 1 m +
daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.
*RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4014716/VB/1 uzavřenou mezi městem Tanvald a ČEZ Distribuce,
a.s.,Děčín IV – Podmokly, týkající se umístění
stavby distribuční soustavy zemního vedení
NN na části pozemkových parcel č. 1929/1 a č.
225/10 vše v katastrálním území Tanvald.
*RM ruší usnesení č. 90/7/2018 ze dne
21.03.2018 a schvaluje studii „Revitalizace fontány v Krkonošské ulici v Tanvaldu“, zpracovanou Architektonickým ateliérem Hilpert v původním návrhu.
*RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.
31/2018 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi městem Tanvald a Tenis Tanvald, z.s.
dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Smlouvu příkazní mezi městem
Tanvald a panem L. S. na zajištění dotačního
managementu pro projekt „Rozvoj komunitního
centra Kotva pro děti a mládež v Tanvaldu dle
předloženého návrhu.
*RM rozhodla:
1/ na základě vydaného a zveřejněného záměru pronajmout bufet s terasou a sportbarem ve
Víceúčelovém areálu-autokempu Tanvaldská
kotlina paní P. Č. a panu P. Č. od 01. 08. 2017
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
a schválit Smlouvu o nájmu bufetu s terasou a
sportbarem ve Víceúčelovém areálu-autokempu Tanvaldská kotlina dle předloženého návrhu;
2/ ponechat provozování autokempu ve Víceúčelovém areálu-autokempu Tanvaldská kotlina paní P. Č. a panu P. Č. od 01. 08. 2017 na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a
schválit Smlouvu o provozování autokempu dle

předloženého návrhu.
*RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy
na byt č. 39 na dobu určitou do 30. 09. 2018.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem
Smržovka a městem Tanvald o výkupu pozemkové parcely č. 4230 (zastavěná plocha a
nádvoří – zbořeniště) o výměře 120 m2 v katastrálním území Smržovka podle předloženého
návrhu, a příslušným rozpočtové opatření č.
50/2018 uvolňuje částku 36.300,-Kč na nákup
uvedené parcely.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 51/2018 spočívající v pokrytí
vícenákladů
ve
výši
115.000,-Kč
na opravu kuchyně a WC v MŠ U Školky:
1/ dát souhlas příspěvkové organizaci Středisko
volného času Tanvald, Protifašistických bojovníků 336, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění s použitím prostředků rezervního fondu ve výši 100.000 Kč k posílení fondu
investic;
2/ schválit v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění příspěvkové organizaci
Středisko volného času Tanvald, Protifašistických bojovníků 336 použití fondu investic ve
výši 100.000 Kč na montáž mříží na 6 oken.
*RM schvaluje smlouvu o nájmu mezi Motorgate z.s., se sídlem Nemocniční 340, Tanvald
a městem Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM souhlasí s pokácením 1ks smrku nacházejícího se nad řadovými garážemi, na pozemkové parcele č. 340/1 v katastrálním území Tanvald, dle předloženého návrhu odboru rozvoje
a KV s tím, že dřevo bude použito pro potřeby
města nebo prodáno dle platného ceníku.
*RM schvaluje pracovní plán Rady města Tanvald do konce volebního období dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva
města dne 11. 07. 2018 s tím, že může být dle
potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Úsekové měření rychlosti radarem Desná,
Kořenov – pořízení HW, SW
3. Uvolnění finančních prostředků v souvislosti
s přemístěním Základní umělecké školy Tanvald
4. Realizace venkovního zázemí pro volnočasový klub Střediska volného času Tanvald
5. Schválení rozpočtového opatření k usnesení
zastupitelstva města č. VI/9 ze dne 25.04.2018
6. Závěr

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 11. 07. 2018
*RM souhlasí se změnou výměry u pozemků
přenechaných jako zemědělský pacht panu V.
podle Smlouvy pachtovní ze dne 31.03.2016
následovně:
1/ pozemková parcela č. 309/5 v katastrálním
území Tanvald
původní výměra 26393 m2, nová výměra
17990 m2
2/ pozemková parcela č. 409/15 v katastrálním
území Tanvald
původní výměra 8042 m2, nová výměra 7142
m2
*RM:
1/ souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze
dne 11.11.2009 uzavřené mezi městem Tanvald
a manželi Š., týkající se pronájmu pozemkové
parcely č. 123/2 v katastrálním území Tanvald,
dohodou ke dni 31.07.2018;
2/ vydává záměr na pronájem pozemkové parcely č. 123/2 (trvalý travní porost) o výměře 154
m2 v katastrálním území Tanvald obchodní firmě Tanvaldent s.r.o., IČ 01603043, se sídlem
Poštovní 284, Tanvald od 01.08.2018.
*RM:
1/ schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch GasNet s.r.o., se se sídlem Klíšská
940/46, Klíše, Ústí nad Labem a uděluje právo provést stavbu podle předloženého návrhu
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700100080_3/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;
2/ schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene č. 7700100080_3/
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;
3/ ruší své usnesení č. 130/1/2018 ze dne 09.
05. 2018.
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*RM rozhodla:
1/ dát souhlas příspěvkové organizaci Středisko
volného času Tanvald, v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění s použitím
prostředků rezervního fondu ve výši 200.000 Kč
k posílení fondu investic;
2/ uložit v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění příspěvkové organizaci
Středisko volného času Tanvald odvod z fondu
investic ve výši 200.000 Kč do rozpočtu zřizovatele.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 52/2018 související s obdrženým doplatek
na volby do PS Parlamentu ČR 2017 ve výši
1.021,23 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
53/2018 související s obdrženou dotací ve výši
25.000,-Kč na projekt SVČ Tanvald „POHÁR
BĚŽCE TANVALDU“
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
54/2018 spočívající v zapojení do rozpočtu dotace ve výši 20.000,-Kč z rozpočtu Libereckého
kraje na projekt „62. ročník hudebního festivalu
Tanvaldské hudební jaro 2018“:
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
55/2018 na částku 30.000,-Kč související se
zabezpečením činnosti asistentů prevence kriminality
*RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č.
56/2018 související se zapojením do rozpočtu
2018 obdržených dotací na projekt VO Tanvald
– EFEKT 2018 a na zpracování DPP a LVSO
v celkové výši 5.972.786,40 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
57/2018 souvisejí s obdrženou dotací ve výši
77.500,-Kč na projekt „Tanvald – Pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let 2018“
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
58/2018 související s obdrženou dotací ve výši
104.000 Kč na projekt Tanvald – Preventivní
prázdninové programy v Majáku 2018
*RM schvaluje poskytnutí peněžitého daru panu
S. ve výši 2.000 Kč za koordinaci účasti měs-

ta Tanvald na fotbalovém turnaji partnerských
měst v Lubomierzi dne 07. 07. 2018 a finanční
prostředky uvolnit z rozpočtové kapitoly Spolupráce s partnerskými městy.
*RM rozhodla uvolnit rozpočtovým opatřením
č. 63/2018 prostředky ve výši 25.000,-Kč na
úhradu nákladů spojených s poskytováním odlehčovacích
*RM schvaluje nový platový výměr ředitelce

Základní umělecké školy Tanvald, Nemocniční
339, příspěvkové organizace paní Mgr. Petře
Jedličkové Šimůnkové s účinností od 01. 08.
2018 dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla nevypisovat výběrové řízení na
místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Tanvald, Sportovní 576 a potvrzuje ve
funkci stávající ředitelku paní Mgr. Ivanu Stěhulovou na 6 let, tj. do 31. 12. 2024.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 01. 08. 2018
*RM v působnosti valné hromady společnosti
TABYS s.r.o. se sídlem Tanvald, Protifašistických bojovníků 183, PSČ 468 41, IČ 62739646,
jejímž jediným společníkem je město Tanvald,
po projednání:
1/ schvaluje účetní závěrku společnosti TABYS
s.r.o. za rok 2017 v přiloženém znění;
2/ schvaluje hospodářský výsledek ve výši
1.483.428,72 Kč a rozhodla o jeho převedení
na úhradu ztrát minulých účetních období v celé
výši;
3/ rozhodla o použití prostředků rezervního fondu (povinně tvořeného podle starého obchodního zákoníku) ve výši 337.885,85 Kč na úhradu
ztrát minulých účetních období v celé výši.
*RM v působnosti valné hromady společnosti
TABYS s.r.o. se sídlem Tanvald, Protifašistických bojovníků 183, PSČ 468 41, IČ 62739646,
jejímž jediným společníkem je město Tanvald,
schvaluje následující obchody společnosti, jejichž hodnota převyšuje 250.000 Kč:
1/ výměna vodoměrů a RTN za měřidla s dálkovým odečtem v objektech č.p. 552, Palackého
ul., Tanvald, č.p. 536-9, Okružní ul., Tanvald,
č.p. 559, Větrná ul., Tanvald, č.p. 568, Smetanova ul., Tanvald, část Šumburk nad Desnou a
č.p. 461-3, Mánesova ul., Tanvald, část Šumburk nad Desnou s předběžně vyčíslenými náklady ve výši 500.000 Kč;
2/ oprava - výměna rozvodů teplé a studené
vody a vnitřní kanalizace v objektu č.p. 559,
Větrná ulice, Tanvald s předběžně vyčíslenými
náklady ve výši 850.000 Kč;
3/ oprava – výměna vodorovných rozvodů topení v 1. PP ke všem stoupačkám v objektu č.p.
552, Palackého ulice, Tanvald s předběžně vyčíslenými náklady ve výši 400.000 Kč.
*RM rozhodla schválit:
1/ podání žádosti o dotaci z OPŽP 100. výzva, Prioritní osa 5: Energetické úspory,
specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů na akci „Rekonstrukce VZT v objektu č.p. 589, ul. U Stadionu“;
2/ smlouvu na zpracování žádosti o dotaci a
manažerské řízení přípravy projektu na akci
„Rekonstrukce VZT v objektu č.p. 589, ul. U
Stadionu“ mezi městem Tanvald a Ing. Davidem
Plíštilem, Ph.D., IČ: 66992354, Za Stadionem
3842, byt A101, Mělník dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla schválit smlouvu na zpracování
žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy
projektu na akci „Realizace energetických úspor
v objektu radnice č.p. 359, Tanvald“ mezi městem Tanvald a Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., IČ:
66992354, Za Stadionem 3842, byt A101, Mělník dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje:
1/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.89/B/2018/TPČ“ mezi
městem Tanvald a paní A. L., Tanvald, a Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice dle předloženého
návrhu;
2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.90/B/2018/TPČ“
mezi městem Tanvald a paní A. H., Praha, panem A. P., Tanvald, panem J.P., Tanvald a paní
B.P., Praha a Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice
dle předloženého návrhu;
3/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.91/B/2018/TPČ“ mezi
městem Tanvald a Severočeskou vodárenskou
společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689,
Teplice dle předloženého návrhu.

*RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení služebnosti č. 106916-000-00
mezi městem Tanvald a firmou T-mobile Czech
Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1,
Praha 4, týkající se akce Výstavba optické sítě
Tanvald“, podzemní stavba pod označením
„1873_FTTx49034_Tanvald“ podle předloženého návrhu.
*RM rozhodla:
1/ přenechat do dočasného bezplatného užívání nemovité věci Masarykově základní škole
a Obchodní akademii Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace podle předloženého návrhu Smlouvy o výpůjčce;
2/ přenechat do dočasného bezplatného užívání nemovité věci Základní umělecké škole
Tanvald, příspěvková organizace podle předloženého návrhu Smlouvy o výpůjčce.
*RM souhlasí s předáním svěřeného majetku z
Masarykovy základní školy a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace k hospodaření:
1/ Základní škole Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 408.224 Kč dle
přílohy;
2/ Základní umělecké škole Tanvald, příspěvková organizace drobný dlouhodobý hmotný
majetek v celkové hodnotě 627.552,25 Kč a
dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě
71.736 Kč dle přílohy.
*RM po projednání žádosti spolku Víla Izerína
na pořádání Dětského dne s vílou Izerínou na
Jizerce:
1/ schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši
3.000 Kč a sním související příslušné rozpočtové opatření rozpočtové opatření č. 64/2018:
2/ schvaluje Darovací smlouvu č. 31/2018 mezi
městem Tanvald a spolkem Víla Izerína, z.s. dle
předloženého
návrhu.
*RM:
1/ souhlasí se změnou výměry u pozemku přenechaného jako zemědělský pacht panu S.V.,
Všelibice podle Smlouvy pachtovní ze dne
31.03.2016 následovně:
pozemková parcela č. 395/2 v katastrálním území Tanvald původní výměra 26393 m2, nová
výměra 17990 m2;
2/ ruší své usnesení č. 214/14/2018/1 ze dne
11.07.2018.
*RM po projednání žádosti Ing. J.M. souhlasí
s konáním koncertu Sboru dobrovolných muzikantů dne 15.09.2018 u DPS v ul. Vítězná 593,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou ve spodní
části parčíku.
*RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů Městské policie Tanvald při
zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku a dalších úkolů podle zákona o obecní
policii nebo zvláštního zákona na území obce
Jiřetín pod Bukovou a schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu mezi městem Tanvald a obcí Jiřetín
pod Bukovou dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Servisní smlouvu na zajištění funkční způsobilosti lokálního výstražného
systému mezi městem Tanvald a spol. KOCMAN envimonitoring s.r.o., se sídlem Říčanská
1000/29, Žebětín, Brno dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Servisní smlouvu na provádění pravidelné technické údržby a pozáručního
servisu na průmyslová sekční vrata v objektu
požární zbrojnice Šumburk nad Desnou mezi
městem Tanvald a spol. SPEDOS Servis s.r.o.,
se sídlem Hranická 771, Valašské Meziříčí dle
předloženého návrhu.

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

Kurz zdravého vaření
Srdečně Vás zveme na KURZ ZDRAVÉHO VAŘENÍ s Romanem Uhrinem do
Střediska volného času.
Využijte možnost a přijďte se motivovat k dobrým inspiracím.
Vstup volný, dobrovolné dary.
KLUB ZDRAVÍ se bude konat ve čtvrtek 13. září od 17 hodin.
Vendula Mužíčková
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Společenská rubrika, zajímavosti

Posilovací stroje –
senior klub Výšina
Město Tanvald využilo aktuální nabídku
Nadačního fondu zdravého životního
stylu ve spolupráci s firmou COLMEX
a realizovalo venkovní fitness koutek
v areálu senior klubu na sídlišti Výšina.
Dotace na pořízení posilovacích prvků
byla ve výši 55 % z celkových nákladů,
město zaplatilo 99.990 Kč. Byly instalovány čtyři posilovací stroje, které jsou

Senior klub

určeny pro kompletní protažení těla,
procvičení horních a dolních končetin.
Přijďte si tyto stroje vyzkoušet všichni,
kdo chcete zachovávat zdravý životní
styl nebo prostě jen prožít aktivně svůj
volný čas. Nikdy není pozdě udělat
něco pro svoje zdraví.

Tanvald Šumburk n. D.
Vás zve na besedu
Vzpomínka na zmizelá místa
Tanvaldu
Místo konání: Hasičská zbrojnice
dobrovolných hasičů,
Tanvald Šumburk n. D.
Datum konání:
18. 9. 2018 v 15 hodin
Na setkání se těší Miroslav Dušek.

V září 2018
oslaví životní jubileum
Ernestina Habová
Markéta Vacková
Vítězslav Bartel
Jaroslav Jakoubě
Josef Vondra
Daniel Gubík
Ladislav Matura
Jaroslav Wild

Senior klub II.

Ewald Kovář

Tanvald - Výšina
Vás zve na
„Zářijové čtení“
v podání členky DS E. F. Burian
Tanvald Dany Hozdové
s recitačními vstupy dětí
ze ZŠ Sportovní.
Místo konání:
MDC Maják,
U Školky 579, Tanvald Výšina
Datum konání:
čtvrtek, 6. 9. od 15 hodin
Senior Klub II Tanvald Výšina

Olga Neprašová
Jindřiška Tomešová
Jana Jägerová;
Jaroslav Švachová
Vladimír Harcuba
Miroslava Uhrová
Marie Galliová
Ota Ander
Jiří Ramzer
Jiří Šindelář
Alena Patková

Foto Vlaďka Koďousková

Rekondice v Orlických horách

Chci se s vámi podělit o krásné
zážitky z rekondice v Deštné
v Orlických horách konané od 30. 6.
do 7. 7. 2018. Pořádal ji spolek zdravotně postižených pod vedením Hany
Švecové a Ireny Běhounkové.
Den začínal rozcvičkou, potom další
cvičení podle skupin i nácvik na příští

olympiádu pro seniory, který vedla
Hana. Dále výlety, dobré jídlo, hlavně
kamarádské vztahy, program, žádná
nuda.
Máme hezké vzpomínky a moc
děkujeme našim vedoucím. Těšíme se
na další rekondici.
Jana Jögerová

Josef Hásek

Poděkování

Judita Kružicová

Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem,
kteří si našli chvilku a přišli se dne
10. 8. 2018 v 11 hod.
naposledy rozloučit
s naším drahým zesnulým
MÍROU GOMBALOU
Děkuje zarmoucená rodina
Naše díky patří i pohřební službě
M+M – panu Josefu Maturovi, za
profesionální a přitom lidský přístup.

Monika Štěpánková
Josef Fous

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

Beseda v Senior klubu
na Šumburku

Zajímavé povídání s Josefem
Průchou o putování na nejvyšší horu
Řecka Mytikas se neslo v příjemném
duchu. Přítomní se dozvěděli mnoho
zajímavých informací o pohoří Olymp,
bájném sídle řeckých bohů. Strhující

vyprávění bylo doplněno fotografiemi
z těchto tajemných míst. A my se teď
již můžeme jen těšit na další setkání se
zajímavými osobnostmi, které pro vás
připravuje Senior klub na Šumburku.
-red-

Foto Petr Betka
INZERCE

Stálá sběrna drobných krejčovských oprav.
Kde? Firma M-tex .
(výměna zipu u bund, kalhot, zkracování oděvů atd.)
Dodací lhůty 3 dny - max. týden.
Opravy pro vás zhotovuje Hana Knopová

Tel.: 724 758 999
Foto Vlaďka Koďousková
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Středisko volného času Tanvald

Zářijové dění v MDC Maják Tanvald
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz

Nabídka zájmové činnosti pro školní rok 2018/19:

Pondělí:

1. září jsme se všichni vrátili z letních táborů, které jsme si užili, což je patrné

9:00 – 12:00

program pro rodiče s dětmi, tématické dopoledne dle dět-

z fotogalerie na našich webových stránkách. A hned se vrháme do nového

ských říkanek, dílna,

školního roku s nabídkou pravidelné zájmové činnosti a různých příležitostných

zdravotní cvičení pro rodiče s dětmi na míčích

a prázdninových akcí, o kterých vás budeme opět pravidelně informovat i na

16:00 – 17:20

stránkách Zpravodaje.

zdravotní cvičení Tchaj-ťi čchüan rodinného stylu Čchen pro

pokročilé v tělocvičně ŠD v budově Scolarestu s Renatou Nepimachovou, tel.

V novém školním roce nabízíme opět pestrou škálu různě zaměřené zájmové

723 464 655

činnosti dětem, mládeži i dospělým. Na co se můžete těšit? Podívejte se na

Úterý:
9:00 – 12:00

naši nabídku:
program pro rodiče s dětmi zaměřený na rozvoj řeči (písnič-

Sport - florbal ( Tanvald, Desná), plavání ( bazén v Gymnáziu ), volejbal, lyže

ky, říkadla, rytmizace), podpora sociálních vztahů, sdílení problémů, výměna

běh, turistika ( Tanvald, Desná), taneční, šachy, sportovní přípravka pro děti od

zkušeností
12:00 – 18:00

předškolní příprava, trénink dle D. B. ELKONINA a logope-

dická cvičení s Mgr. Hýskovou, tel.: 607 776 314
Středa:
9:00 – 12:00

Hravá a tvořivá dopoledne pro předškoláky (bez rodičů) - in-

formace na čísle: 607 916 131
14:00 – 19:00

předškolní příprava - program Maxík - speciální program pro

předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou, Mgr.Lenka Kořínková
mobil: 602 411 462
17:00 – 18:30

jóga s Majdou v prostorách MDC Maják, nutné objednat se

na tel. 603304550
19:00 – 20:00

4 let, relaxační cvičení pro seniory, stolní tenis,
NOVĚ! irské tance
Estetika – výtvarně-keramický pro předškoláky a prvňáky (od 5 let), výtvarný
speciál (různé výtvarné techniky - pro děti od 9 let), výtvarný zaměřený na
kresbu a malbu, keramický (Tanvald, Desná), šití pro radost (od 9 let), divadelní, vaření.
Hudební  obor – kytara k táboráku (pro začátečníky a pokročilé), drumbeny (
ruční bubínky), NOVĚ! bubenický
Přírodověda – rybářský
Technika – youtubering, NOVĚ! kutilský

zdravotní cvičení pro ženy s Rozárkou v prostorách MDC

Logopedie (Tanvald, Plavy)

zdravotní cvičení Tchaj-ťi čchüan rodinného stylu Čchen pro

Kroužky začínají pracovat 1.10.2018.

Maják
19:00 – 20:00

mírně pokročilé v tělocvičně ŠD v budově Scolarestu s Renatou Nepimacho-

Přihlašovat se můžete od začátku září buď osobně ve Středisku volného času

vou, tel. 723 464 655

Tanvald nebo přes Klientské centrum na našich webových stránkách

Čtvrtek

www.ddmtanvald.cz.

9:00 – 12:00

program pro rodiče s dětmi zaměřený na ekologickou výcho-

vu, dílna, zdravotní cvičení
15:00 – 18:00

tematické jednorázové nepravidelné akce  

12:00 – 18:00

předškolní příprava, trénink dle D. B. ELKONINA, logopedic-

ká cvičení s Mgr. Hýskovou, tel.: 607 776 314
Pátek
9:00 – 12:00

Baby Club - setkávání maminek a jejich miminek, vzájemné

naslouchání, podpora sociálních vztahů, poradenství v mnoha oblastech rodinného života
Dále nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel.: 774 825 085

MDC Maják Tanvald
V Mateřském a dětském centru Maják proběhl v létě již osmý ročník letních
příměstských táborů. V pěti týdnech mohly děti aktivně prožít svůj prázdninový čas se svými vrstevníky a kamarády. Některé rodiče přihlásili své děti na
několik týdnů, jiné třeba jen na pár dní. Vždy se stačilo jen domluvit dle potřeb
rodin. Pro děti byl připraven tematický program (rukodělné, výtvarné, hudební
aktivity). Každý den byl zařazen pobyt venku, děti se zúčastnily 2 tematických
výletů v každém týdnu.
Táborů se zúčastnilo celkem 75 dětí ve věku 4-12 let a to z Tanvaldu, z Desné,
ze Smržovky, z Kořenova, z Vel. Hamrů.
Letošní příměstské tábory byly podpořeny z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra, Městem Tanvald a Desná.

Městská knihovna Tanvald
„A to je ta krásná země ...“ – závěrečná výstava výtvarných prací dětí ZUŠ
Tanvald pod vedením p. Hadravové Jany ve výstavním sálku k 100. výročí založení Československé republiky.
1. 9. 2018 – 20. 9. 2018
První týden v říjnu 1. 10. – 7. 10. 2018 bude v naší knihovně probíhat tradičně
celostátní akce „Týden knihoven“ Podrobnější informace a program najdete
v příštím čísle zpravodaje a na našich internetových stránkách www.tanvald.
cz/knihovna
„Vědění je jediná svoboda člověka“ – Mika Waltari (Pád Cařihradu) knižní výstava finského prozaika, který by v září oslavil 110. narozeniny.
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Kultura

MĚSTO TANVALD POŘÁDÁ 25. ROČNÍK

TANVALDSKÉ
SLAVNOSTI

září 2018

7. - 8. září 2018

u příležitosti 25. let trvání partnerské spolupráce s městem Wittichenau
PESTRÝ KULTURNÍ PROGRAM PRO VŠECHNY GENERACE

Kino JAS Járy Cimrmana

Pátek 7. 9.
19,30

RECITÁL ZPĚVAČKY LEONY MACHÁLKOVÉ za klavírního doprovodu Petra Berki.
Součástí koncertu bude vystoupení Saxofonového kvarteta a komorního kvarteta učitelů ZUŠ Tanvald Classicis
a zdravice zástupců partnerských měst. Vstupné: 50 Kč.

Sobota 8. 9.
9,00

23. ročník hasičské soutěže v požárním útoku „O pohár starosty města Tanvaldu“
na Městském multifunkčním stadionu na Výšině.

Sportovní hala Výšina - moderuje David Jelínek

Sobota 8. 9.
9,30

DECHOVKA JABLONEČANKA - Po celý den mezi pořady Vás bude hudbou provázet soubor SVIJANKA.

11,00

COUNTRY SKUPINA NONSTOP LIBEREC
POKÁČ - Bezesporu nejtalentovanější mladý textař současnosti, který má za sebou úspěšnou spolupráci s mnoha

13,00

interprety. Pokáč je zároveň talentovaným autorem hudby a nejvýraznějším písničkářem nové generace.
14,00
16,00
17,30
19,00
21,00 - 00.00
21,00
13,00 a 15,30

VYSTOUPENÍ BIG BANDU A TANEČNÍHO OBORU ZUŠ TANVALD, SVČ TANVALD, EKUMENICKÉHO SBORU
TRUBAČŮ A PĚVECKÉHO SBORU KOLPINGCHOR Z WITTICHENAU A ZÁSTUPCŮ Z PARTNERSKÝCH MĚST
SOUBOR SWING GRASS REVIVAL
STAROČESKÁ KAPELA KONTUŠOVKA - pořad k 100. výročí založení republiky
ROCKOVÁ SKUPINA MANDRAGORA
TANEČNÍ ZÁBAVA - k poslechu a tanci hraje HUDBA TANVALD
VELKÝ OHŇOSTROJ K 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA A K 25. LETŮM PARTNERSTVÍ
S MĚSTEM WITTICHENAU s hudbou na Městském stadionu u sportovní haly Výšina.
DĚTSKÉ LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ DIVADLA T601 na schodech před školou: „Malá mořská pohádka“
a „O větrném králi“. Výtvarná dílna, výroba loutek.

VÝSTAVA VETERÁNŮ MUZEA SOCIALISTICKÝCH VOZŮ Z VELKÝCH HAMRŮ.
Odjezdy do muzea ve Velkých Hamrech historickým autobusem Neretva každou hodinu (10 - 17 hod.).

PREZENTACE KROUŽKŮ SVČ TANVALD. Šachový turnaj v hale (pořádá SVČ Tanvald)
11,30 - 14,00

NA MALÉM HŘIŠTI U ZŠ: Tanková bitva modelů, hry a soutěže pro děti.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍ RESTAURACI SCOLAREST
BOHATÉ OBČERSTVENÍ – STÁNKOVÝ PRODEJ.
VSTUP ZDARMA. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
V SOBOTU PO CELÝ DEN KYVADLOVÁ DOPRAVA ZDARMA.

Mediální partner

Městská kulturní kancelář v Tanvaldě
Kulturní akce v Kině Jas Járy Cimrmana v září 2018
7. 9. 2018
PÁ
19:30
Zahájení Tanvaldských slavností - recitál zpěvačky Leony Machálkové
za klavírního doprovodu Petra Berki. Součástí koncertu bude vystoupení Saxofonového kvarteta a komorního kvarteta učitelů ZUŠ Tanvald Classicis
a zdravice zástupců partnerských měst.
Vstupné: 50 Kč.
13. 9. 2018 ČT
19 hod
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH
v podání divadelního souboru
TJ Sokol Bozkov
Autoři BARBARA a ALLAN PEASOVI,
dramatizace Miroslav Hanuš
Hudební komedie, která vám poradí,
jak předcházet partnerským krizím.
Režie: Jiří Doubek,
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.
20. 9.    ČT     19 hod   
Joan Shirley : Vražda sexem
Komedie o muži, jenž nemůže najít sám sebe, a jeho praktické ženě, na které
je tím pádem zabezpečení domácnosti.
Hraje divadelní spolek Karel Čapek Děčín.
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.

Online předprodej vstupenek do kina Jas odkaz na www.tanvald.cz nebo na www.disdata.cz
Telefon do kina je: 483 394 324, internet: www.tanvald.cz
Program kina denně na RCL: 101,4 FM

FILMOVÉ TIPY
Malá čarodějnice

Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce
podívat na slavný sabat, který se každoročně
koná na vzdálené hoře. Její společník, starý
moudrý havran Abraxas, jí to sice vymlouvá,
ale malá čarodějnice ho neposlouchá. Pozoruje
slavnost ukryta za keři, je však prozrazena a
hlavní čarodějka baba Bimbula jí uloží, že se
do roka musí stát dobrou čarodějkou. Dívenka
se hned pustí do učení, a protože se má stát
dobrou čarodějkou, koná při svém učení jen
samé dobré skutky. Její kouzla sleduje s nevolí
stará ježibaba Pingula, a když malá čarodějnice kouzlem pomůže dvěma dětem v
pátek, kdy je přísně zakázáno kouzlit, pošle na ni za trest mráz a vánici. I toho však
malá čarodějnice využije k dobru a uspořádá pro děti veselý karneval. A pak již
nastane čas dalšího sabatu, kde malá čarodějnice musí složit mistrovskou zkoušku…

Po čem muži touží

Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer),
trochu šovinista a sarkastický sympaák, na
kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu
Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný
způsob života utrží hned několik ran. Dostane
výpově kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti
časopisu, bývalá manželka a dcera (Andrea
Hoffmannová a Sara Sandeva) ho opět
naštvou, neznámá žena mu nabourá auto a na
jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová). Karel
vyřeší problémy po chlapsku – společně s nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj
Hádek) se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože „ženský to
mají v životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně.“ Ráno Karel zjistí,
že následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany (Pavla Tomicová) se
stal ženou (Anna Polívková). Ovšem pouze fyzicky. Karel se jako Karla musí vyrovnat
nejen s novým vzhledem, ale hlavně se naučit fungovat v ženském těle a zjistit, zda to
mají ženy opravdu snazší?

Tanvaldský zpravodaj
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Sport, zajímavosti

Hasičská country zábava
Dovoluji si ocitovat slova skvělého
novináře, komentátora Jabloneckého
deníku Ivana Hoffmana: „Stát potřebuje dobrovolníky, má-li ve společnosti
panovat soudržnost a vědomí, že se
vzájemně potřebujeme, že jsme tu
pro sebe navzájem. Na dobrovolných
hasičích se to dobře ilustruje. Žijí ve
své obci vedle sebe připraveni spojit
síly k překonání živlu, který jednotlivec
sám nezvládne. Když zrovna nehoří,
svedou v obci zorganizovat hodovou
zábavu, postavit máj anebo uklidit
hřiště pro děti.“
To, co napsal Ivan Hoffman o hasičích
obecně, v plné míře platí o našich hasičích, aktivních a obětavých členech
SDH Tanvald Šumburk.
Prostor před požární zbrojnicí již vloni
obohatili otevřením vlastnoručně vybudovaného hasičského muzea a letos
21. července ho využili pro uspořádání
letní hasičské country zábavy. A nebyla
to žádná malá akce!
Pro
návštěvníky
akce
připravili
hasiči stoly, židle, lavice v celém
prostoru
požární
zbrojnice
do
ulice
Protifašistických
bojovníků.
Připravili pódium, na kterém se od
druhé hodiny odpolední až do jedenácti
večer vystřídaly tři kapely - NUDLIČKY
z Jablonce nad Nisou, DEPOZIT
z Tanvaldu a NABOSO z Rokytnice nad
Jizerou. A nehráli jen k poslechu, došlo
i na tanec.
Hasiči připravili několik soutěží pro
veřejnost. Motání hadice v zásahovém
obleku si vyzkoušelo několik odvážlivců, a ukázalo se, že to zase není až
tak jednoduchá věc. Děti si užily při

atrakci stříkání ze džberové stříkačky
do terče taky hodně radosti a legrace.
A jaká by to byla akce bez dobrého jídla
a pití? Pořadatelé hasiči mají skvělé
kuchaře a kuchařky, také kvalitní
obsluhu u čepování piva a barmanky
připravující mojito, a ti se o všechny
přítomné náležitě postarali !
Pro zajímavost uvádím, že se snědlo
z 50 kg brambor bramboráků, topinek
s masovou směsí z 5 kg masa, 60 - 70
porcí srnčího guláše, 25 kg domácích,
ručně špejlovaných klobás, nepočítaně
uzeného a cmundy a také několik
utopenců.
Není divu, že je po takových dobrotách
žízeň a že se vypilo 13 sudů piva, 12
lahví bílého a 4 lahve červeného vína,
cca 50 sklenek mojita, přes 25 litrů
„kořalky“, 1 velký a 1 malý soudek
točené kofoly a nespočet dalších nealkoholických nápojů.
Na přípravě akce se podílelo 26 hasičů
a hasiček SDH Tanvald Šumburk.
Jedna krátká informace, ale kolik je za
ní ukryto práce, vědí jen ti, kteří tuto
krásnou zábavu připravili.
Akci navštívilo okolo 500 lidí, kteří se
během odpoledne prostřídali.
Myslím, že se zrodila nová pěkná
tradice a že tato akce jistě nebyla
poslední!
Hasiči, d ě k u j e m e , bylo to moc
hezké !
Fotografie z akce a další informace
o SDH Tanvald Šumburk najdete na
webových stránkách: http://www.hasicitanvaldsumburk.estranky.cz/
Anna Lišková

NORD CUP
Poslední červencovou sobotu se
sešli na městském stadionu třináctiletí
fotbalisté , aby změřili své síly na 24.
ročníku Nord cupu, který byl zároveň
9.ročníkem memoriálu Josefa Kubína.
Pořadatelé - FK Jablonec n.Nis. pozvali celkem 10 družstev, která se
ve dvou skupinách utkala systémem
každý s každým. O celkovém pořadí se
rozhodovalo v zápasech, kde bojovala
vždy družstva umístěná na stejném
místě v každé skupině.
Z těchto
zápasů vzniklo následující pořadí:
1. místo - The Republic of Srpska		
2. místo - FK Hradec Králové		
3. místo - FK Mladá Boleslav
4. místo - FK Jablonec n.Nis. I.
5. místo - FK Pardubice
6. místo - FK Teplice
7. místo - FK Jablonec n. Nis. II
8. místo - FK Ústí n.L.
9. místo - FC Slovan Liberec
10. místo - Mostecký FK

Nejlepší brankář Opalič Rastko
The Republic of Srpska
Nejlepší střelec Petr Duštíra
FK Jablonec nad Nisou
Nejlepší hráč Dominik Sejkora
FK Hradec Králové
Vzhledem k tomu, že všechny zápasy
probíhaly za krásného slunečného
počasí, které lákalo spíše k vodě než
na stadion, patří velké uznání všem
aktérům za předvedené výkony.
Poděkování od pořadatelů se dostalo
i starostovi města Tanvaldu panu Mgr.
Vladimíru Vyhnálkovi, který společně
se sportovním ředitelem FK Jablonec
n. N. panem Vladimírem Kavanem byl
přítomen na slavnostním zakončení a
předávání cen. Všem účastníkům se
líbil vzorně připravený stadion panem
Karlem Soldátem a při odjezdu projevili touhu zúčastnit se také jubilejního
25.ročníku Nord cupu v roce 2019.
Mgr. Miroslav Šír

Klub českých turistů z Tanvaldu
tentokrát v Krkonoších
36 turistů, členů i nečlenů KČT
se vydalo na Krkonoše. Většina zvolila
túru ze Strážného přes Friesovy boudy na Výrovku a odtud buď Dlouhým
dolem do Špindlerova Mlýnu nebo dál
přes Luční boudu, s příjemnou návštěvou místního pivovaru, a pak údolím

Bílého Labe do Špindlerova Mlýnu, kde
na nás již čekal BUS Pavla Balatky. Počasí sice strašilo, ale celé jsme to přešli
prakticky bez deště. Byl to opět vydařený výlet.

Údolím Bílého Labe Foto archiv KTC
Foto archiv SDH Tanvald

V úterý 4. září v 9:30 v areálu sportu Autokemp Tanvald pořádá TJ Tanvald, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR z.s. Jablonec
nad Nisou, SK Sluníčko Tanvald a ABB Jablonec nad Nisou soutěž družstev
handicapovaných sportovců
O POHÁR MĚSTA TANVALDU 2018
Úkolem sportovního dne je využít možnosti společného sportování a načerpání outdorových zážitků při některých sportovních soutěžích.
Není důležité vítězit, ale účastnit se……Na společné sportování se těší organizátoři!
Vedení závodu:
Mgr.Vyhnálek Vladimír – předseda TJ
Bc.Synovcová Zdenka – zástupce SPMP 604 607 982,
Ing.Kozák Milan – zástupce ABB
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Koncert
Dobrovolných muzikantů Desná
v sobotu dne 15.9.2018 od 15 hod.
ve spodní části parku u DPS na Šumburku

Uslyšíte skladby tanvaldského skladatele Petra Tomeše
v podání našich přátel z Desné a okolí.
Občerstvení zajištěno.
V případě nepříznivého počasí se koncert nekoná.

Arnošt
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Sport, inzerce

Bobovka Cup vol. 6 …ve znamení prachu a potu
Je za námi další ročník závodu
Bobovka Cup. Jako vždy, vše začalo
hned v lednu, kdy jsme s ohledem na
termíny jiných závodů vybrali nejvhodnější datum, a to 4. 8. 2018. A protože
jsme měli ohlasy riderů mladších patnácti let i rodičů těch nejmenších, že by
měl Bobovka Cup patřit i jim, rozhodli
jsme se, že závod rozšíříme i na pátek
3. 8. Během dalších měsíců pak probíhala přípravná a také nejméně viditelná
část celé akce, jako je oslovování partnerů a sponzorů, shánění dobrovolníků
a veškerých povolení nebo dolaďování
časového harmonogramu na oba
závodní dny.
Najednou se přiblížil konec července
a veškerá naše energie se začala
soustředit na samotnou přípravu bikeparku, jeho okolí a zázemí Základny. V
minulém roce se na trati hodně stavělo,
a proto jsme se letos zaměřili spíše
na zkvalitnění samotné tratě, bezpečí
závodníků, organizaci akce a doladění
různých detailů, které by vedly ku prospěchu jezdců, návštěvníků i našeho
realizačního teamu. Extrémně horké
počasí nám sice dávalo zabrat, ale
díky úsilí většiny naší crew a několika
dalších kamarádů se podařilo vše připravit do pátečního poledne. Ani jsme
si nestihli pořádně odpočinout a už
jsme zahajovali první oficiální Bobovka
Kids Race.
Pro děti na odrážedlech byla připravena krátká trať přímo na parkovišti u
Základny, kde je čekalo několik dřevěných překážek a slalom. Za podpory
rodičů se prcci s tratí statečně poprali
a my se mohli přesunout na trial do
lesa nad Základnu. Zde se už řadili
zkušení rideři do patnácti let, kteří měli
velkou motivaci postupu do hlavního
sobotního závodu. Po dojetí Kids Race
proběhlo vyhlášení se vším všudy a
rovněž předání cen.
Sobotní ráno nás opět přivítalo prázdninovým horkem, které vydrželo po
celý den až do večera. Areál Bikeparku
Bobovka se začal pomalu plnit
závodníky a fanoušky. Doregistrace a
prezentace proběhla bez problémů a

šestý ročník Bobovka Cupu tak mohl
přesně v 11:30 hod. odstartovat. Na
trati se představilo celkem 74 riderů v
šesti kategoriích – Kids, Free, Junior,
Hobby, Dámy a Elite. Fans na trati
začínali burcovat jezdce hlasivkami
i různými fandítky. Na startu začala
houstnout závodní atmosféra. Aby se
rideři cítili jako doma, byla zde připravena DJ chillout zóna s osvěžením.
Vše běželo jako po másle do doby,
kdy odstartovaly dámy, a kdy kvůli
komunikačnímu šumu bohužel zůstala
natažena páska přes jeden ze skoků.
Holky to však vzaly sportovně a daly
si opravnou jízdu, která jim určitě
nepřihoršila. Velký aplaus si zasloužil
bubeník Karlos z kapely Muerti, který
Bobovkou prolétl na jednokolce a
vytřel všem zrak. První kolo bylo odjeto
neuvěřitelně rychle, před druhým proto
byla ponechána delší pauza, kdy
si všichni mohli odpočinout, doplnit
tekutiny, energii a v klidu se shromáždit
na startu. Po zveřejnění časů prvního
kola začala bojovná atmosféra opět
houstnout. Vždyť rozdíly mezi některými byly v desetinách sekund. Druhé
kolo bylo rozjeto v 13:45 hod. a podél
tratě se opět začalo řádně fandit.
Několik málo pádů, avšak ne vážných,
nikoho nerozhodilo a rideři prolétali
Bobovkou neuvěřitelnou rychlostí. Jako
odměnu pro fandící dav si někteří rideři
neodpustili pár triků, což ještě více
umocnilo atmosféru závodu. Nesmíme
zapomenout vyzdvihnout neuvěřitelné
výkony vicemistryně ČR v downhillu
Simony Jirkové (RollHaus-Ufo Ride),
naší Aleny Bauerové (DFRT), mlaďochů Nikolase Reinla a našeho Lukáše
Kochánka (DFRT), kteří k úžasu všech
přihlížejících pokořili obávané skoky.
Protože byla trať extrémně vyschlá,
pokoušel se ji místní Sbor dobrovolných hasičů kropit, to však pomohlo jen
několika závodníkům. Voda se rychle
odpařila, takže se opět prášilo, prášilo
a prášilo…
Prostor na startu se pomalu vyprázdnil
a v 15:30 hod. bylo odjeto. Všichni
z tratě se přesunuli do cíle k naší

Základně, kde se stánky s občerstvením rozjely naplno, a to včetně legendárních Kladívkovic langošů, a všichni
mohli ukojit žízeň a naplnit své chuťově
pohárky. V předchozích letech jsme
měli problémy s externí časomírou,
což se letos naštěstí neopakovalo, po
navázání spolupráce s novou firmou
dopadlo vše na jedničku. Díky po všech
stránkách zdárnému průběhu závodu
jsme mohli přejít ke slavnostnímu
vyhlášení, na které se kolem pódia
vytvořil neuvěřitelný kotel fanoušků
a riderů. Simona Jirková a Ondra
Štěpánek (CTM Racing team) opět
obhájili loňská vítězství s nejlepšími
časy a stali se tak královnou a králem
Bobovky. S předáním luxusních trofejí
a parádních cen od sponzorů pomohl
senátor a jeden ze sponzorů, pan
Jaroslav Zeman a poslanec a předseda
Pirátů pan PhDr. Ivan Bartoš Ph.D. Za
letní sprchy šampaňským a aplaudujícího kotle mohla začít tradiční nadupaná afterparty, kterou zahájila kapela
Esthetics (Liberec). Po nich nastoupili
borci z naší hudební sekce, bikecorová
kapela Plán B (Tanvald). Kluci si na
pomoc přizvali také frontmany liberecké
Jovanery a jablonecké Instensice Care,
nebo ridera Vilibalda Vítka a společně
jsme si „zapogovali“ při naší hymně

DH-FR racing Tanvald. Jako třetí přijala
pozvání na Bobovku kapela Loco Loco
(Praha), která s veškerou noblesou
uzavřela tuto stage. Výměny kapel na
pódiu vyplnily pro přítomné soutěže o
zajímavé ceny. Afterparty pak jako vždy
probíhala do brzkých ranních hodin :)
Bobovka Cup vol. 6 se opět velmi vydařil, možná byl i jedním z nejlepších,
takže kdo nedorazil, jako by nebyl.
Naše crew DH-FR racing Tanvald tímto
děkuje všem závodníkům a stovkám
fanoušků za nezapomenutelný ročník.
Byli jste všichni opět skvělí! Stejně
velký obdiv a poděkování náleží padesátce ochotných pomocníků. Za to, že
jste toho všeho součástí a vydřeli jste
ze sebe a ve prospěch DFRT a celé
akce maximum! Velké poděkování patří
partnerům a sponzorům, bez jejichž
přispění bychom takovou akci jen těžko
uspořádali.
Jmenovitě děkujeme za podporu
akce MÚ Tanvald, Technickým službám Tanvald, Arnoštovi Pultarovi,
okolním firmám 4Soft, Teneo 3000
s.r.o, reklama-tisk.cz, Vaše Sámoška,
Železářství ,,U Blacka,, , Reality
Viktora, 21 Cions, Hospůdka ,,U Ptáka,,
, BioFarma Filoun.
Za DH-FR racing Tanvald z.s.
Cigler Jan - CIGI

Foto Matyáš Benešovský

INZERCE

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
V sobotu dne 22. 9. 2018 od 14°° hod. v autokempu Tanvaldská kotlina

Vyzkoušet si můžete:
•
Tradiční i netradiční soutěže pro děti (chůdy, skákáni v pytlích,
hod míčkem na cíl, stříkání ze džberovky,
překážková dráha s míčkem na lžíci, hra na paměť,
běh dvojic se svázanýma nohama, kreslení ve dvojici, …)
•
"sranda" jóga pro rodiče a děti
•
jóga pro dospělé - ukázková lekce
•
"fitness" koutek pro dospělé - funkční trénink, kruhový trénink.

Výuka angličtiny, němčiny, ruštiny
Individuální, skupinová (max 3-4 studenti) a firemní výuku
pro všechny věkové kategorie
Úroveň jazyka je zajištěna pro: začátečníky, pokročilé, školáky
(doučování ve škole), příprava na maturity a zkoušky KTK, PET, FCE, státnice
Mnohaletá zkušenost s dětmi s různými vývojovými poruchami
(ADHD, výslovnost, dyslexie, dysgrafie apod.)

Kurzy začínají 10. září 2018

Tel.: 603 316 157, -mail: verkahomolacova@tiscali.cz

Pro soutěžící děti jsou připraveny drobné odměny (bonbóny, buřty, …)
Občerstvení zajištěno

Srdečně zveme
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INZERCE

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.

ŠKODA PLUS
MĚNÍME MINUSY
OJETÝCH VOZŮ
NA PLUSY

skodaplus.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
Autosalon ASTRA a. s.
Jarní 28
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 721 273 625
www.astra-auto.cz

1908 - 2018
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NEJSTARŠÍ TOVÁRNA NA DŘEVĚNÉ HRAČKY
V ČESKÉ REPUBLICE SLAVÍ 110 LET EXISTENCE
Firma DETOA si letos připomíná dvě významná výročí - 110 let od svého založení
a 25 let od privatizace. Mezi nejúspěšnější projekty v posledních letech patří otevření Muzea výroby hraček a kreativních dílen v roce 2010. Ročně toto muzeum
navštíví 25-30 tisíc lidí z celé České republiky. Ředitel rmy Jaroslav Zeman říká:
„Dílničky v Detoe suplují dětem chybějící dílny ve školách. Děti by si rády něco
tvořily a vyráběly, jen musí dostat příležitost. A tu jim u nás v Detoe dáváme.“

EXKURSION - M
MUS
EU
E
UZ

UM

M

Těšíme se
na Vaši návštěvu!

110 let

since 1908

Muzeum výroby hraček, Jiřetín pod Bukovou 6, 468 43 Albrechtice v Jizerských horách
Tel.: 721 843 020, e-mail: exkurze@detoa.cz www.detoa.cz
www.muzeumvyrobyhracek.cz
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