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Proč letošní Tanvaldské slavnosti
přilákaly davy?

V pondělí 10. října 2016
proběhnou pravidelné
prodejní trhy na
centrálním parkovišti.
Informace
Od 7. října proběhne na RTG
oddělení v budově „soudu“
instalace nového RTG přístroje
„Apelem GTI-HF“. Předpokládaná
doba výměny je jeden kalendářní
týden. Po uvedení do provozu
se zároveň upravuje ordinační
doba 7:30 – 15:00 hod.
RTG JNK s r.o.
Město Tanvald v souladu s Pravidly
pro mobilní sběr nebezpečných
odpadů a ve spolupráci s
firmou FCC Liberec provede
v sobotu 22. 10. 2016 mobilní
sběr nebezpečného odpadu.
Seznam stanovišť a časová
rozmezí sběru naleznete na
straně 3 a na www.tanvald.cz.
-red-

HAF 2016

Ve dnech 7. a 8. října se uskuteční
48. ročník přehlídky Humor
v amatérském filmu HAF 2016.
Oficiální zahájení hlavní soutěže
je v sobotu 8. října ve 13.30.
-red-
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Během své třiadvacetileté éry
změnily slavnosti své místo již potřetí.
Centrum města a rušná silnice k příjemně strávenému odpoledni příliš
nevybízí, a tak se naše slavnosti
v letošním roce poprvé přesunuly do
přírody a to na Autokemp Tanvaldská
kotlina.
Před slavnostmi asi nikdo netušil,
jestli je to správná volba, nebo ne.
Každá změna má své příznivce
a odpůrce. Bohužel v našem městě,
jakmile budeme hledat příjemné prostředí, tak vždycky bude muset část
obyvatel „z kopečka do kopečka“.
Nicméně volba autokempu se ukázala
jako cesta správným směrem. Toto
místo skýtá díky svému prostředí
a zázemí nepřeberné množství
vyžití jak pro dospělé, tak pro děti.
Pokud bych mohla napsat nějakou
myšlenku jen za sebe, tak já osobně
spatřuji význam slavností v tom, že si
poslechnu příjemnou hudbu, sednu do
trávy a dám si něco dobrého, což je ve
městě naprosto vyloučené. Naopak pro
děti jsou lákadlem dílničky, soutěže,
prolejzačky, hospodářská zvířata, která
už vesměs děti ani nepotkají, a hlavně
volný prostor, kde nemusí být neustále
pod dohledem kvůli autům.
Kromě změny místa došlo i ke zkrácení slavností na pátek a na sobotu.
Pátek byl spíše o posezení a hudbě,
ale i tak překvapivě přilákal spoustu lidí.
Nicméně až sobota byla velkou zkouškou pro organizátory. Ranní rozcvička
se stánky a pak stánkaři, kteří přijeli na
řemeslný jarmark, byla místy opravdu
vyčerpávající, ale co, dělalo se to na
tomto místě poprvé. Místy nelehká byla
i organizace jednotlivých vystoupení
a doprovodného programu. Naštěstí
vše klaplo a snad většina lidí byla se
slavnostmi spokojena. Řada z nich
spojila slavnosti s výletem a na kemp
přišli po vlastní ose, ale i tak jezdil
výletní vláček od autoškoly Štejnar plně
obsazen, takže účast byla opravdu
nebývalá.

Pohádka pro děti na dolním pódiu. Foto Antonín Bělonožník.

Pěvecké vystoupení ZUŠ Tanvald. Foto Antonín Bělonožník.

V rámci slavností předal starosta
Tanvaldu Vladimír Vyhnálek klíč
od nového hasičského vozu Petru
Malému.
Lenka Hájková
Petr Malý přebírá klíč od nového vozu z rukou starosty Vladimíra Vyhnálka. Foto Antonín Bělonožník.
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Půlstoletí
s Cimrmanem
na Tanvaldsku

Na Výšině byl otevřen nový senior klub
Dnem otevřených dveří 8. 9. v
prostorách MDC Maják a D. R. A. K.

zahájil svoji činnost Senior klub Výšina.
Řada seniorů si přišla prohlédnout

Oslavy Divadla Járy Cimrmana
a Spanilá jízda Cyklostezkou Járy
Cimrmana proběhne 1. října 2016
u kostela Sv. Františka z Assisi!
Podrobné informace na
www.cimrman.rozhlas.cz

Gymnázium
Tanvald
1956 – 2016
Oslavy dne 15. 10. 2016 od 9:00
Budova gymnázia, městské kino
Jas, sportovní hala na Výšině
(bližší informace na www.gymtan.cz)
Srdečně zveme všechny
absolventy!

místa, patro a přízemí budovy včetně
přilehlé zahrady, kde se budou moci
setkávat. Starosta a místostarostka odpoledne slavnostně zahájili a Vladimíra
Součková vedoucí odd.
sociální práce a služeb MěÚ
Tanvald všechny seznámila
s plánovanými aktivitami
a
provozem
klubu.
Atmosféru
příjemného
odpoledne dotvářel svým
repertoárem Sbor dobrovolných muzikantů.
Příští měsíc, 6. 10.,
proběhne
beseda
na
téma "Péče o horní cesty
dýchací", setkávací dopoledne jsou v Majáku každou
středu v 9:00 - 11:00 hod.,
zahrada je otevřena denně
v 9:00 - 18:00 hod.

Věra Černá

Připomenutí tragické události
na Bílé Desné
18. září uplynulo 100 let od tragické události na Bílé Desné, kdy
došlo k protržení přehrady. V den
výročí se konala v místě neštěstí
vzpomínková akce. O zhodnocení
akce a odpověď na další otázky
jsem požádala Jaroslava Zemana,
jednoho z hlavních organizátorů

pěti místech bylo i při takové účasti
bez front. Jediným problémem byla
doprava, která bohužel zkolabovala.
BusLine měl sice připravených 5 autobusů (z toho i záložní), ale chyběli mu
řidiči, takže nebylo možné posílit spoje.
Na druhou stranu jsme s tak velkou
účastí ani nepočítali.“

„Akce to byla nečekaně zdařilá.
Nikdo jsme tak velkou účast nečekali.
Odhadujeme, že se tam mezi 10-17h.
vystřídalo 6-9 tis. lidí. Už před desátou
hodinou, podotýkám za deště, tam bylo
zhruba 800 lidí. Vše naštěstí proběhlo
načas. Nikdo se v místy rozbahněném terénu nezranil. Občerstvení na

Příprava na vzpomínkový den
netrvala pár dní, nýbrž pár let.
Určitě si pamatujete, jak vypadala
„Protrženka“ dříve. Zarostlá nálety a
celkově v hodně neutěšeném stavu.
Když turista dorazil k přehradě, tak
téměř neviděl hráz a někteří ani
netišili, kde původně byla voda.

Vhazování 65 květů za oběti neštěstí. Foto Antonín Bělonožník.
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Nyní už je stav naprosto odlišný.
„Hodně se toho změnilo v areálu.
Například nová lávka, Krömerova
bouda, chodníky, zábradlí, vyhlídky,
čtyřjazyčné
informační
tabule.
Opravena byla silnice, šoupátková věž,
spojovací tunel se Souší. Celkem toho
mohlo být za 14-16 mil. korun, ale nejdůležitější je, že se odlesnil areál, což
byly cca 2 hektary.“
Musím přiznat, že se setkávám
s lidmi, kteří ani nevědí co to je
Protržená přehrada… Myslíte, že
výročí a množství lidí, kteří v neděli
navštívili vzpomínkovou akci, při-

spělo k většímu povědomí?
„Určitě ji bude znát téměř každý v ČR.
‚Protrženka‘ proběhla na Streamu (cca
433.000 lidí), v Tv Nova v nedělních
zprávách (2,5 mil. diváků), předtím v Tv
Nova v magazínu Víkend (dokonce
dvakrát tolik diváků) atd.“
Co si myslíte, o tom, že se z Protržené
přehrady rodí jedno z největších turistických míst v Jizerských horách?
„Určitě již dnes jsme na 80-90 tis.
návštěvnících, a to se nejedná o
průchozí turisty, ale jdou cíleně za
Protrženou přehradou…“

Foto Antonín Bělonožník.

Lenka Hájková
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Sběr nebezpečných odpadů
Město Tanvald v souladu s Pravidly
pro mobilní sběr nebezpečných odpadů
a ve spolupráci s firmou FCC Liberec
provede dne 22. 10. 2016 (sobota)
mobilní sběr nebezpečného odpadu.
Seznam stanovišť a časová rozmezí
sběru.

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)

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)

ŽĎÁR
11,35 – 11,45 hod.
u střediska TS
11,50 – 12,00 hod.
u bývalé hasičské zbrojnice

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

Občané města Tanvaldu mohou ve
stanovený čas do sběrného vozu bez-

Zbrusu nový devítimístný požární
dopravní automobil DA-L1Z na podvozku OPEL MOVANO byl představen
na Tanvaldských slavnostech. Nový
moderní požární automobil pořídilo
město Tanvald jednotce Sboru dobrovolných hasičů Šumburk nad Desnou
v rámci obnovy vozového parku za
účelem dopravy k zásahům a cvičením.
Vozidlo bylo pořízeno od prodejce Opel
EURO CAR Vik s.r.o. Lučany nad Nisou

platně 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

Hasiči představili nový vůz

včetně přestavby na požární zásahový
dopravní automobil, kterou provedla
STS Prachatice a.s. Vzhledem ke své
přepravní kapacitě a vybavení může
být vozidlo použito též k případným
evakuacím, ať už u nás, nebo při
pomoci jiným krajům, kupříkladu při
povodních. Automobil splňuje svým
provedením a vybavením stanovené
technické podmínky požární techniky,
obdržel certifikát Technického ústavu

požární ochrany a bude zařazen do
seznamu vozidel složek Integrovaného
záchranného systému Libereckého
kraje.
Město Tanvald při pořízení vozu využilo dotačního programu Libereckého
kraje na podporu jednotek požární
ochrany kraje. Celková částka včetně
doplňků a zimní výbavy činí téměř
980 tisíc korun, z toho 350 tisíci přispěl Liberecký kraj a zbývajících 630

Interiér nového hasičského auta. Foto Antonín Bělonožník.

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, sporáky 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 elektroodpad.
Baterie a malé akumulátory je
rovněž možno odkládat do samostatného boxu kontejnerů na drobný
elektroodpad.
-MěÚ-

tisíc pokrylo město Tanvald ze svého
rozpočtu.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Tanvald – Šumburk tedy v žádném
případě nebude vedle svých profesionálních kolegů vypadat jako chudý
příbuzný a její výbava je plně na
úrovni. Ostatně, chceme-li od našich
hasičů výkony, musíme jim k tomu dát i
prostředky.
-vho-

Foto Antonín Bělonožník.

Poradenský den zaměřený na osoby pečující o rodinného příslušníka s demencí
Město Tanvald
ve spolupráci
s Českou alzheimerovskou společností
pořádají
Poradenský den zaměřený na osoby pečující o rodinného příslušníka s demencí
Datum konání: 17. října od 10 do 12 hodin
Místo konání: MDC Maják - U Školky 579, Tanvald Výšina
Rodiny mohou řešit: krizové situace v péči o nemocného, režim nemocného, návaznost sociálních služeb
K dispozici budou informační materiály, možnost nabídky aktivit pro pečující…
Na setkání se těší Zdeněk Choura pracovník v sociálních službách a odborný konzultant problematiky demence
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Krimi, informace
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Protržená přehrada – stoletá historie

Krimi okénko

Městská policie: 725 095 123, 483 394 575
Policie ČR: 158
Strážníci zasahovali z plošiny
Že stará paní na Výšině nevychází
z bytu si všimli pozorní sousedé.
Zalarmovali proto strážníky městské
policie, kteří se pomocí zvedací plošiny
přes otevřené balkonové dveře dostali
dovnitř. Majitelku bytu však bohužel
nalezli již bez známek života a přivolaný
lékař konstatoval smrt. Cizí zavinění
zjištěno nebylo.
Kočkování na slavnostech
V kempu na Tanvaldských slavnostech
zasahovali městští strážníci. Mladík,
známá firma, zjevně pod vlivem
návykových látek vyváděl a chtěl se
prát. Strážníci s ním ale udělali krátký
proces, použili chvatů a ve spolupráci
s pořadateli ho zpacifikovali a předali
Policii ČR. Poučí se ten výtečník,
či nikoliv?
Koťata bezdomovci
V krabici odložená koťata nalezli
strážníci městské policie na základě
informace od všímavých občanů.
Majitelka, která je nezodpovědně
na místě zanechala, byla strážníky
obratem
zjištěna
a
poučena
o protiprávnosti svého jednání. Na
její náklady byla provedena kastrace

a poté budou koťátka předána do
dobrých rukou.
Asistenti byli pohotoví
Přímo před hlídkou asistentů prevence
kriminality (APK) se skácel k zemi
starší muž v době posledních záchvěvů
letních
veder.
Hlídka
okamžitě
zareagovala, poskytla mu první pomoc
a přivolala na místo lékaře. Tento případ
nebyl letos ojedinělý. Vedra si vybírala
svou daň. Tento případ naštěstí skončil
dobře.
Na
Popelnicích
se
pohybuje
neznámé prase
Na Popelnicích neznámí pachatelé
založili černou skládku. Místo bylo
městem vyčištěno, ale žádá občany,
aby si lépe všímali podobných
chytráků, kteří z našeho okolí dělají
chlívek, jaký by ani prasata neudělala.
Je s podivem, že někteří (jak to slušně
říci?) nelení a vytrvale nosí odpadky do
přírody, přitom kontejnerů je ve městě
dost. Městská policie si kritických míst
bude všímat a pokuta, která za takové
jednání hrozí, může činit až 20 tisíc
korun.
-vho-

Senior klub Tanvald
Senior klub Tanvald Vás zve na besedu
Sociálně aktivizační činnost pro seniory
a veřejnost

Hrátky s pamětí IX.
Místo konání:
Dům pro seniory Šumburk nad Desnou 593, Tanvald,
- společenská místnost
Datum konání:  18. 10. 2016 v 15:00 hod.
Vezměte s sebou: brýle, tužku a dobrou náladu
Na již deváté setkání s Vámi se těší Zdeněk Choura. Pracovník v sociálních
službách, člen České alzheimerovské společnosti.
Srdečně zveme!

Senior klub II.

V letošním roce si připomínáme sto let
od největší katastrofy na vodním díle
ve střední Evropě, protržení přehrady
na Bílé Desné. Oživme si tedy události,
které již dnes nemají pamětníka, a vše,
co jim předcházelo, i co bylo potom.
Díl čtvrtý – Přehrady dnes
V poslední kapitole jsme si rozebrali
příčiny katastrofy na Bílé Desné. Jaká
poučení přinesla protržená přehrada?
Může se katastrofa podobných rozměrů v Jizerských horách ještě někdy
opakovat?
Pohlédněme nejprve na vodní dílo
Souš, ležící na sousední říčce Černé
Desné, které bylo vybudováno paralelně s protrženou přehradou na Bílé
Desné. Nádrž je hrazena sypanou hrází
opevněnou kamennou dlažbou. Dílo
prošlo v minulém století následnými
úpravami zaměřenými na bezpečnost
provozu. Kóta koruny hráze je v nadmořské výšce 771 m n.m., její délka činí
364 m a výška nade dnem 21 m. Může
zde být akumulováno více než 7 milionů m3 vody sloužící jako zásobárna
pitné vody pro celou oblast včetně
téměř padesátitisícového Jablonce nad
Nisou. Většinou tu však je vody méně,
okolo 4 milionů m3. I tak ve srovnání
s kapacitou protržené přehrady vidíme,
že Souš má mnohonásobně větší
objem, takže kdyby se dnes přehrada
Souš protrhla, byla by to katastrofa
nesrovnatelně horší, než před sto lety.
Proto je bezpečnost provozu vodního
díla prvořadou věcí. Vzhledem ke spojení s Bílou Desnou podzemní štolou
je Souš schopna při větších deštích
zachycovat rovněž vody z této říčky,
takže k obnově zničeného díla již nikdy
nebylo přistoupeno. V případě přeplnění nádrže je tato štola pochopitelně
uzavřena. Dvě výpusti mají kapacitu 22
m3/s a jsou schopny vyprázdnit nádrž
do 4 dnů. Běžné vypouštěcí hodnoty
se však pohybují v rozmezí pouhých
100 – 200 l/s a jen zřídkakdy jsou překračovány, zpravidla jen tehdy, dominuje-li přítok nad odtokem výraznějším
způsobem. Prvnímu stupni povodňové
aktivity – bdělosti, odpovídá průtok 10
m3/s, tedy padesáti až stonásobek
běžného průtoku. Za nejvyšší, třetí
stupeň povodňové aktivity, což je stav
ohrožení, je považována hodnota 15
m3/s, ovšem ani její dosažení nemusí
být ještě důvodem k panice. Není-li
doprovázen intenzivními srážkami, případně prudkým táním sněhu, je i tento
průtok zcela neškodný a voda rychle
odteče bez jakýchkoliv následků.
Největším vodním dílem Jizerských
hor je nádrž Josefův Důl ležící na říčce
Kamenici. Byla vybudována v osm-

desátých letech minulého století a její
vody spádově směřují, stejně jako vody
Souše, do oblasti Tanvaldska. Dvě
mohutné sypané hráze v nadmořské
výšce 732 m n.m., hlavní a boční,
každá o délce 360 m a výšce 44 a 15
m, zadržují 22 miliónů m3, zásobujících pitnou vodou stotisícový Liberec.
Samozřejmě, že stejně jako Souš, ani
Josefův Důl není za běžného provozu
plný. Obvykle obsahuje 18 – 19 milionů
m3. Vodní dílo je opatřeno dvěma
výpustmi o celkové kapacitě 42 m3/s.
Minimální doba jeho vyprázdnění je
téměř 7 dnů. Běžné vypouštěcí hodnoty se pohybují kolem 150 l/s. První
stupeň povodňové aktivity je nastaven
na 9 m3/s, třetímu stupni odpovídá 22
m3/s. I pro tuto hodnotu platí stejná
zásada jako u Souše, bez doprovodných srážek je naprosto neškodná.
Souš a Josefův Důl, to jsou tedy
dva základní kameny vodního režimu
Jizerských hor, a také dva hlavní důvody
toho, proč od roku 1916 kraj pod horami
již nestihla žádná ničivá povodeň, jak
tomu v devatenáctém století pravidelně
bývalo. Tyto nádrže, vzhledem ke svým
rezervám, jež se běžně pohybují mezi
6 – 7 miliony m3, jsou schopny zachytit
vydatné několikadenní srážky, regulují
jarní tání sněhu a nekontrolovatelný
odtok vod. Bezpečnost těchto děl je
dána každodenní kontrolou průsaku a
stability materiálu. Představa, že by se
tyto hráze mohly zničehožnic protrhnout, to je dnes již pouhé scifi. Pokud
by už k nějaké závadě došlo, hrázní se
o ní dozvědí již v samém zárodku a hladina může být postupně snížena kvůli
případné opravě, aniž by se lidé žijící
po toku museli znepokojovat. Přesto
však evakuační plány obcí počítají i
s nejhorší variantou, tedy preventivní
evakuací ohrožených oblastí. Pokud
by k tomu někdy v budoucnu došlo, což
nepředpokládám, obyvatelé vybraných
domů by se na několik dní přesunuli na
bezpečné místo a po vypuštění vodního díla by se zase v klidu vrátili do
svých domovů. Ale to by byla opravdu
krajní varianta.
Vodní díla Souš a Josefův Důl.
Krásné stavby, perly Jizerských hor,
jejichž jiskřivá hladina láká návštěvníky
ze všech koutů světa. Dnes si již bez
nich vodní režim krajiny neumíme
představit, pijeme z nich, spoléháme se
na ně a hledíme na ně s důvěrou, ale
také jim věnujeme náležitou pozornost
a ostražitost, vycházející ze zkušeností minulých generací. A o to jde.
Aby stoletá katastrofa na Bílé Desné
přinesla lidem poučení a nikdy se již
neopakovala.

Tanvald - Výšina
Vás zve na besedu

Péče o horní cesty dýchací
Místo konání:  MDC Maják, U Školky 579, Tanvald Výšina
Datum konání: 6. 10. 2016 v 15:00 hod.
Srdečně zveme
Senior Klub II Tanvald Výšina
Ilustrační foto. Přehrada Souš na Černé Desné. Foto Lenka Hájková.
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Zajímavosti, informace

Šedesát let od založení tanvaldského gymnázia
Psal se rok 1956, kdy do lavic tehdejší jedenáctileté školy v Tanvaldu,
přímé předchůdkyně dnešního gymnázia, usedlo čtyřicet studentů, kteří se
o tři roky později stali prvními absolventy. V Almanachu tohoto historicky
prvního ročníku se mimo jiné píše:
„Řada skvělých profesorů nás dobře
připravila na další život a většinu na
vysokoškolské studium. Nejvíce našich
spolužáků zůstalo po celý život spjato
se školou, učitelství se stalo jejich
posláním. Z těch dalších se rekrutovali
nositelé zajímavých profesí a oborů
- chemie, strojírenství, astronomie,
geologie, geodézie, virologie, justice,
historie - a svoje nepominutelné místo
v životě našli i ti, kterým z různých
důvodů nebylo dopřáno pokračovat ve
vyšším studiu nebo pro jejichž profesní
zaměření nebylo vysokoškolské studium nezbytné.“
Dnes tito lidé tráví zasloužené chvíle
odpočinku, zároveň bohužel řada
z nich tu už není, ale všichni byli a jsou
po právu hrdi, že právě tato škola jim
do života poskytla kvalitní základy pro
jejich profesní i osobní rozvoj. A pokud
se vnoříte do Almanachu prvního ročníku školy (v plném rozsahu na www.
gymtan.cz), zjistíte, že každý z absolventů toho ve svém životě dokázal
opravdu mnoho.

Ještě v šedesátých letech škola
byla označována jako „Střední všeobecně vzdělávací škola v Tanvaldě“.
Ve výroční brožuře z roku 1966 se
též můžeme dočíst: „Když před deseti
lety byla v Tanvaldě otevřena střední
škola, přijala to s uspokojením nejen
veřejnost tanvaldská, ale pocítili to
jako kladný přínos k snadnějšímu
dosažení i žáci okolních devítiletých
škol. Škola se stala spádovou pro ZDŠ
v Desné, Velkých Hamrech, Smržovce,
Kořenově, Zásadě. Dojíždějí však do
ní i žáci z Harrachova a Železného
Brodu.“ Srovnáme-li to se současností,
není tomu jinak – ve škole se potkávají
žáci místní s jabloneckými, kořenovskými, držkovskými, smržovskými atd.
Jak v padesátých, tak i v šedesátých letech (a u mnohých osobností
s několikadekádovými přesahy) se
školou úzce souvisejí i jména těch,
kdo se o založení a následný rozvoj
tradice
gymnaziálního
vzdělávání
v Tanvaldu zasloužili: Josef Etrych,
František Lupek, Milena Potužáková
a dále Zdeněk Hájek, Hana Hájková,
Vlastimil Havel, Jiří Mánek, Antonín
Marek, Emma Stárková, Josef Šourek
a Milada Štrosová. Celkem logicky se
pak učitelský sbor neustále obměňoval, ale třeba jména Potužáková nebo
Marek se na chodbách gymnázia ozý-

vala ještě hodně dlouhou dobu.
Za zlomová lze považovat 70.léta,
kdy v roce 1970 proběhly poslední
maturitní zkoušky pod hlavičkou SVVŠ
a v roce 1972 první maturitní zkoušky
absolventů gymnázia.
Rok 1990 s sebou ve vzdělávací
koncepci gymnázia také přinesl
zásadní změnu – byl otevřen ročník
prima víceletého gymnázia. A právě
koncepce víceletého (osmiletého)
gymnázia přetrvává až do současnosti.
Patří se také doplnit, že v loňském roce
v souvislosti s optimalizací středního
školství v Tanvaldu byla do vzdělávací
působnosti
gymnázia
převedena
i obchodní akademie a název školy
se změnil na Gymnázium a Obchodní
akademii, Tanvald.
V současnosti školu navštěvuje přes
200 studentů, a to jak v rámci čtyřletého, tak i osmiletého studia. Praxe při
přijímání studentů je nyní taková, že na
základě konaných přijímacích zkoušek
jsou naplňovány ročníky osmiletého
gymnázia. Ročník kvinta je dále doplňován o uchazeče o čtyřleté studium.
Tato již v minulosti uplatněná praxe se
osvědčila a „čtyřletí“ studenti si s těmi
„osmiletými“ v dosažených studijních
výsledcích zdravě konkurují.
Celkem logicky se v uplynulých
desetiletích neměnilo jen pojetí školy

a její koncepce, ale změnami procházel i samotný objekt školní budovy.
Základní kámen byl položen roku
1895 po pouhém roce výstavby – tedy
r.1896, před 120 lety – zde začala
s výukou Obecná a měšťanská škola
v Dolním Tanvaldě. Do osudů školy se
promítaly historické události, takže na
přelomu 40.a 50.let zde sídlily i kanceláře n.p.SEBA. Ty však ustoupily potřebám školství a celý objekt prošel vlnami
rekonstrukcí a oprav, zejména co se
týkalo sociálních zařízení (1978, 2006),
kotelny (1986, 1994), fasády a oken
(1983) a dalších. Škola od roku 1985
disponuje dodnes plně využívaným
bazénem. Učebny současnosti jsou ve
většině vybaveny dataprojektory, jsou
zde laboratoře fyziky a chemie, učebna
výpočetní techniky a jiné.
Na závěr si vypůjčím slova pana
Vladimíra Marouska, ředitele školy
v letech 1970 – 1988, z almanachu
„50 let Gymnázia Tanvald“, kde tehdy
napsal: „Padesát let se v životě školy
dá hodnotit různě. Já se však odvážím
tvrdit, že hodnocení historie našeho
gymnázia vyzní ve všech směrech
v jeho prospěch.“ Dovolím si po deseti
letech skromně navázat a říci totéž,
jen slovo „padesát“ nahradit slovem
„šedesát.“

Ivan Nývlt

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.

Občanské sdružení D. R. A. K. bylo
založeno v roce 2003 a od svého
vzniku se zabývá pomocí osobám
s tělesným postižením, seniorům,
dětem a rodinám. Aktivity a činnosti
sdružení jsou postaveny na potřebách
lidí, kteří se ocitli v nepříznivé životní
situaci. Těmito potřebami jsou domov,
rodina, aktivita a komunikace. První
písmena těchto slov tvoří také název
občanského sdružení.
Po získání objektu v Oblačné ulici v
Liberci se podařilo otevřít první z dnešních dvou chráněných dílen. Činnost
organizace se postupně stávala stále
profesionálnější a s přijetím nové legislativy se sdružení stalo registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb. Od
počátku profesionalizace sociálních
služeb sdružení nabízí celkem čtyři
specifické kategorie pomoci lidem
s nejrůznějšími typy handicapů od
zdravotních až po sociální. Službou
nejvíce působící v terénu jsou Terénní
programy. V jejich rámci je zajišťováno
vyhledávání potřebných a poskytování
základní a rychlé pomoci v situacích
jako je ztráta bydlení, dluhová past
nebo absence základních občanských
dokumentů. Dále sdružení nabízí
sociálně-aktivizační služby, a to jak
pro rodiny s dětmi, tak také pro seniory
a osoby se zdravotním postižením.
Spolupráce v těchto službách je založena na podpoře sociálního pracov-

níka, která by měla vyústit v získání
dostatečného množství kompetencí,
díky kterým budou v následujícím
období uživatelé schopni sociální situace řešit samostatně. Doplněk poté
tvoří sociální služba odborného sociálního poradenství, která se zaměřuje
na podávání vysoce kvalifikovaných
informací z oblasti kompenzačních
pomůcek, psychologie a sociálních
systémů. Doplňkově pak uživatelé této
služby získávají informace i z oblasti
práva, zaměstnávání a vzdělávání.
Dnes sdružení zajišťuje vedle provozu chráněných dílen a poskytování
sociálních služeb i řadu volnočasových
aktivit, a to nejen ve svém sídle v
Liberci, ale i v pobočkách v Tanvaldu,
Hrádku nad Nisou a Turnově.
Uchazečům o zaměstnání je k dispozici
registrovaná agentura práce zabývající se zprostředkováním pracovního
uplatnění pro osoby s postižením. Od
roku 2015 je součástí organizace dobrovolnické centrum a díky získané
akreditaci také středisko dalšího
vzdělávání profesionálů i laiků působících v sociální oblasti.
V regionu Tanvaldsko naše sdružení
působí od roku 2009, kdy jsme zajišťovali podporu rodinám s dětmi v sociálně
vyloučených lokalitách. Naše možnosti
rozšířit všechny poskytované sociální
služby v Tanvaldu a okolí umožnil pronájem nebytových prostor na adrese:
U Školky 579, 468 41, Tanvald, kde
zajišťujeme všechny naše registrované
sociální služby a to vždy pondělí až
pátek od 8 – 16 hodin dle potřeb osob,
které se dostaly do těžké situace,
kterou nedokážou sami vyřešit. Většinu
času působíme právě v terénu, kde

navazujeme na další potřeby klientů
sociálních služeb. Každý čtvrtek od 9
– 16 hodin zajišťují sociální pracovníci
o.s. D.R.A.K.z.s. ambulantní formu
služby tak, aby osoby v nouzi mohly
získat zdarma ošacení a jednoduché
vybavení pro svou potřebu. Pro tyto
účely jsme zřídili a provozujeme od 1.
7. 2016 chráněnou pracovní dílnu –
Sociální ošatník, kdy ve spolupráci se
sociálními pracovníky měst a obcí, dále

výdej ošacení je doporučení sociálních pracovníků již zmíněných výše.
Dále jsme ve spolupráci s ÚP zřídili
a provozujeme chráněná pracovní
místa v nově otevřené Šicí dílně a také
zajišťujeme práci pro pomocného údržbáře, uklizečku a zpracovatele textilu.
Celkem se nám podařilo zaměstnat na
chráněných pracovních místech 6 osob
se zdravotním postižením a jednu zdravou osobu. Pro seniory jsou připraveny

Ilustrační foto. Zdena Synovcová a Karel Laštovic v novém venkovním zázemí senior klubu na Výšině. Foto Antonín Bělonožník.

poskytovateli sociálních služeb, předáváme potřebným osobám ošacení
určené k běžnému nošení. Nejedná se
o vybavení, ale o pomoc v době nouze.
Na zřízení a provozu chráněné dílny
se podílí Úřad práce Jablonec nad
Nisou a Liberce. Provoz sociálního
ošatníku je zajištěn každý čtvrtek  od
9.00 – 14.30 hodin. Podmínkou pro

klubové aktivity, které budou realizovány od září 2016. Základní informace
a předání kontaktů Vám zajistí sociální
pracovnice o.s. D.R.A.K.z.s. Tanvald
– Bc. Zdena Synovcová,
tel. +420 773 666 095
-drak-
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Zastupitelstvo, rada, informace

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 31. 08. 2016
*RM na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodla pronajmout část pozemkové
parcely č. 472/8 o výměře 6 m2 v katastrálním
území Šumburk nad Desnou za účelem umístění dočasné stavby kolny pro uskladnění palivového dřeva na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 9,00 Kč/
m2/rok.
*RM na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodla pronajmout část pozemkové
parcely č. 1677/1 (ostatní plocha) o výměře 161
m2 v katastrálním území Tanvald manželům
Bachtíkovým za účelem zřízení odpočinkového
místa na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 6,00 Kč/m2/rok
s podmínkou, že vlastník sousední stavební
parcely č. 1451 v katastrálním území Tanvald,
jejíž součástí je stavba garáže s podsklepením,
bude mít do podsklepené části zajištěn přístup.
*RM rozhodla vydat záměr na pronájem částí
pozemkové parcely č. 46/2 v katastrálním území Tanvald následovně:
a) části o výměře 249 m2 manželům Erbenovým;
b) části o výměře 244 m2 manželům Frankovým;
c) části o výměře 252 m2 manželům Ticháčkovým;
d) části o výměře 390 m2 manželům Zavadelovým;
e) části o výměře 175 m2 manželům Jegyinákovým.
*RM na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodla pronajmout část pozemkové
parcely č. 370/2 (trvalý travní porost) o výměře
105 m2 v katastrálním území Tanvald a část pozemkové parcely č. 370/4 (trvalý travní porost) o
výměře 2286 m2 v katastrálním území Tanvald,
na kterých se nachází minigolfové hřiště, TJ
SEBA Tanvald, se sídlem Pod Špičákem 580,
Tanvald na dobu neurčitou za nájemné ve výši
100 Kč/1 rok.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene – služebnosti
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín podle předloženého návrhu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č. IV-12-4014716/
VB/001.
*RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy
o pronájmu nebytových prostor v II. N.P. objektu
Protifašistických bojovníků 183, Tanvald, část
Šumburk nad Desnou s panem Bc. Martinem
Němcem ke dni 31. 12. 2016.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 65/2016:
Příjmy
Účelové dotace
na projekt „Pořízení přetlakové dýchací techniky“
10.000 Kč
na projekt „Obnova ochranných prostředků požární ochrany“
24.000 Kč
na projekt „Pořízení dopravního automobilu“
250.000 Kč
na projekt „Úprava úložných prostor mobilní požární techniky“
100.000 Kč
Výdaje
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
pořízení užitkového vozidla se speciální úpravou		
- 950.000 Kč
pořízení dopravního automobilu		
700.000 Kč
úprava úložných prostor mobilní požární
techniky		
250.000 Kč
pořízení přetlakové dýchací techniky		
20.000 Kč

obnova
ochranných
prostředků
požární
ochrany		
49.000 Kč
provozní výdaje				
- 69.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
- 384.000 Kč
*RM ruší své usnesení č. 254/14/2016 ze dne
17. 08. 2016.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 90.000 Kč
TJ Jiskra Tanvald na materiální vybavení.
*RM doporučuje zastupitelstvu města:
1/ konstatovat po ověření ve smyslu s ust. §
54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, že Změna č. 1
Územního plánu Tanvald není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů
a stanoviskem krajského úřadu;
2/ rozhodnout v souladu s ust. § 172 odst. 5
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je
uvedeno v odůvodnění Opatření obecní povahy (kap. 16 Odůvodnění) o vydání Změny č. 1
Územního plánu Tanvald;
3/ vydat ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) a za
použití ust. § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a s ust. § 13
a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, opatřením obecné povahy
Změnu č. 1 Územního plánu Tanvald.
*RM projednala žádost Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Liberci, Kontaktního pracoviště
Tanvald o vyjádření obce ve smyslu § 33 odst.
6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi ve věci žádosti o doplatek na bydlení pro
konkrétní osobu užívající za účelem bydlení
ubytovací zařízení a vydala nesouhlasná vyjádření.
*RM:
1/ schvaluje Domovní a provozní řád Domu
s pečovatelskou službou, Vítězná 614, Tanvald,
část Šumburk nad Desnou dle předloženého
návrhu;
2/ vydává Ceník za úkony pečovatelské služby
v Domě s pečovatelskou službou, Vítězná 614,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
program 1.1 Podpora jednotek požární ochrany
obcí Libereckého kraje uzavřené mezi městem
Tanvald a Libereckým krajem dne 13. 07. 2016:
1) Smlouva č. OLP/1176/2016
2) Smlouva č. OLP/1177/2016
3) Smlouva č. OLP/1172/2016
4) Smlouva č. OLP/1174/2016
*RM schvaluje platové výměry s účinností od
01. 09. 2016 dle předloženého návrhu:
- ředitelce Masarykovy základní školy
a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416 paní
Mgr. Janě Prokešové;
- ředitelce Základní školy Sportovní 576, paní
Mgr. Ivaně Stěhulové;
- ředitelce Mateřské školy Tanvald, U Školky
579, paní Blance Bryscejnové;
- ředitelce Domu dětí a mládeže Tanvald,
Protifašistických bojovníků 336, paní Mgr. Heleně Beranové;
- řediteli Základní umělecké školy Tanvald,
Nemocniční 339, panu Jiřímu Lejskovi.
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a vydává nový záměr na prodej bytu č. 508/8,
vel. 1+2, Radniční 508, Tanvald včetně spoluvlastnického podílu 526/27574 na budově
čp. 503-508, na společných částech budovy
čp. 503, čp. 504, čp. 505, čp. 506, čp. 507,
čp. 508, Radniční ul., Tanvald a stavební parcele č. 750/1 v katastrálním území Tanvald
dle schválených pravidel veřejné soutěže.
Základní cena pro podání žádosti je 398.398
Kč. Termín pro podání žádosti je nejpozději
do 01. 11. 2016 do 11.00 hodin.
2)
na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo
prodat část
pozemkové parcely č. 1854/2 v katastrálním území Tanvald označené podle geometrického plánu č. 1495-93/2013 ze dne 06.
06. 2013 jako stavební parcela č. 523/2 o výměře 2 m2 v katastrálním území Tanvald manželům
Pánkovým za dohodnutou cenu 2.150 Kč.
3) rozhodlo pozemkovou parcelu č. 1269/1
(trvalý travní porost) o výměře 2907 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou neprodávat.
4) na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat pozemkovou parcelu
č. 370/15 (trvalý travní porost) o výměře 676 m2
v katastrálním území Tanvald vzniklou na základě
geometrického plánu č. 1658-157/2016 ze dne
14. 06. 2016 sloučením části pozemkové parcely
č. 370/2 označené jako díl „b“ o výměře 535 m2
a části pozemkové parcely č. 370/4 označené
jako díl „d“ o výměře 141 m2 TJ SEBA Tanvald
se sídlem Pod Špičákem 580, Tanvald za dohodnutou cenu 153.800 Kč.
5) schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Teplická 874/8, Děčín podle předloženého návrhu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
č. IV-12-4014716/VB/001.
6) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnout

neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu města
ve výši 90.000 Kč TJ Jiskra Tanvald na nákup
3 kusů bezpečnostních (hliníkových) branek.
Současně schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy č. 42/2016 a schvaluje následující rozpočtové opatření č. 66/2016:
VÝDAJE
Dotace, příspěvky a dary - celkem
dotace TJ Jiskra Tanvald na pořízení 3 kusů fotbalových branek 			
90.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA			
- 90.000 Kč
V.
*ZM:
1/ konstatuje po ověření ve smyslu ust. §
54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, že Změna č. 1
Územního plánu Tanvald není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů
a stanoviskem krajského úřadu;
2/ rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst. 5
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je
uvedeno v odůvodnění Opatření obecné povahy (kap. 16 Odůvodnění) o vydání Změny č. 1
Územního plánu Tanvald;
3/ vydává ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) a za
použití ust. § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a s ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, opatřením obecné
povahy Změnu č. 1 Územního plánu Tanvald.

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

Rada města odměnila další tanvaldskou atletku

Po Tereze Vokálové navštívila radnici další úspěšná atletka Lada Cermanová, která Tanvald reprezentuje ve vrhu koulí,
hodu diskem a kladivem. Je mnohonásobnou mistryní ČR a účastnicí na letošním MS v atletice juniorů do 19 let.
Za vzornou reprezentaci ji rada města poděkovala peněžitým darem.
Osobně ji přivítal na radnici starosta města Vladimír Vyhnálek. Foto Antonín Bělonožník.

Na sportovce přivítali nové prvňáčky

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

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Tanvald konaného dne 07. 09. 2016  
*ZM bere na vědomí informace o činnosti rady
města v období od 15. 06. 2016 do 31. 08. 2016.
II.
*ZM bere
na vědomí informace o činnosti
kontrolního
výboru,
finančního
výboru
a
školského
výboru.
III.
*ZM města bere na vědomí informace o činnosti organizací s majetkovou účastí města:

Tanvaldský zpravodaj

6

1 Nemocnice Tanvald s.r.o.
2 Teplárenství Tanvald s.r.o.
3 TABYS s.r.o.
1) bere na vědomí, že ke zveřejněnému záměru na prodej bytu č. 8, Radniční 508, Tanvald nepřišla žádná žádost o koupi tohoto bytu
Foto ZŠ Tanvald, Sportovní.
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Informace, inzerce, společenská rubrika

Prázdninové
ohlédnutí
Letošní letní prázdniny byly velmi
bohaté na táborovou činnost.
Již tradičně jsme je zahájili příměstským táborem TOULAVÉ BOTY. Děti
navštívily spoustu zajímavých míst a ti
nejpilnější si na závěr odnesly velkou
keramickou toulavou botu.
Další tábor jsme pořádali v rámci
Programu prevence kriminality na
Lyžařské boudě v Krkonoších. Tábora
se účastnilo 30 dětí, z toho 10 dětí
z romských rodin a 2 asistenti prevence
kriminality.
Společně jsme poznávali krásy
Krkonoš, hráli sportovní a společenské
hry, a děti si odvezly několik hezkých
výrobků.
Koncem srpna jsme pro děti připravili 2 tábory. Ti mladší poznávali krásy
Lužických hor a učili jsme se základům

Poděkování
Děkujeme MěÚ za instalování zábradlí
k možnému uvázání psů u prodejny
COOP.

V říjnu 2016
oslaví narozeniny
Václav Zůbek
Hana Žáková
Mária Ošinská
Michal Herák
Agnesa Smoleňáková
František Prchal
Renate Hajská
Brita Cardová
František Oeser
Marie Hejduková
Jana Hubená
Jana Palmová
Ferdinand Peterka
Gabriel Zavadel
Josef Bajcar
Luboš Sixta
Vlasta Bartošová
Marianna Peterková

Šárka Scheidelová

táboření, vázání uzlů, rozdělávání
ohně a jiné tábornické dovednosti.
Starší děti vyrazily na turistickopoznávací tábor do Rychlebských
hor. Zde jsme navštívili krásné lázně
Jeseník, vystoupali na Šerák, sešli do
podzemí obdivovat krápníkový labyrint
v jeskyních Na Pomezí a nevynechali
jsme ani zámek Jánský Vrch.
Výlety jsme prokládali zábavnými
táborovými hrami včetně noční bojovky.
Všem nám celé léto přálo počasí
a tábory se účastníkům líbily, což je
patrné z fotografií na našich www
stránkách.
Za Středisko volného času Tanvald
Helena Beranová

SDH TANVALD
ŠUMBURK
Náš sbor byl vybrán odbornou
komisí do finále ankety:
DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU
2016.
Podpořte nás zasláním SMS ve
tvaru HASICImezeraSVC3 na tel.
č. 9007706
(cena 1 SMS je 6 Kč, z jednoho
tel. č. lze poslat pouze 1 SMS).
Hlasovat lze do soboty 15. 10. 2016
do 12:00. hod.

ě
S r de č n
ej e m e
bl a h o p ř m
ů
oslavenc

Více informací na www.adhr.cz
Za Váš hlas děkují členové SDH
Tanvald Šumburk.

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

Šest‘áci ze sportovky
se seznamovali na Jizerce

Foto archiv Středisko volného času Tanvald.

V polovině září za krásného slunečného počasí proběhl seznamovací
kurz šestých ročníků sportovní školy.
První dva dny se družila 6. B, další 2
dny sportovní „áčko“. Co bylo náplní
„Seznamováku“? Sraz na terminálu,
odjezd vlakem do Kořenova a odtud
pěšky po žluté turistické značce až
k železničnímu mostu přes řeku Jizeru,
dále pak po červené údolím řeky Jizery,
pod Bukovec. A rázem jsme se ocitli
v nejvýše položené osadě Jizerka.
Ubytovali jsme se tradičně v pensionu
Kakrda. Po dobrém obědě jsme vybalili
batohy a vyrazili k hraničnímu (CZ/
PL) Karlovskému mostu, v jehož okolí
probíhaly naše outdoorové aktivity.
Na nízkých lanových překážkách měli
šesťáci prokázat teamovou spolupráci,
schopnost vzájemně komunikovat,
pomoci jeden druhému. Na lanovce
přes Jizeru, jež sklidila největší úspěch,
bylo zase zapotřebí trocha odvahy.
Po splnění všech lanových aktivit
jsme se vraceli do pensionu a těšili
se na večeři. Druhý den jsme si užili
největší zábavu na gumolezení (tzv.
bungee runing), kdy proti sobě soupeřili

holky a kluci. Cílem bylo dostat se co
možná nejdále, uvázáni v sedáku a přicvaknuti na gumové lano. Poté oběd,
sbalit „saky paky“, uklidit pokoje a
kvapem na vlak, tentokráte klasicky po
silnici směr Horní Polubný na nádraží
do Kořenova. Kurz splnil očekávání
všech, alespoň v to doufáme. Děti se
lépe vzájemně poznaly, a to nejen tak,
jak se znají ze školních lavic, ale právě
prostřednictvím venkovních aktivit. I
my učitelé jsme si mohli udělat obrázek
o tom, jací vlastně noví, či staronoví
žáci jsou a možná budou během dalších let studia na sportovce. Budeme
si samozřejmě přát, aby byli co možná
nejlepší…
Jana Tůmová
INZERCE

Odvoz a likvidace
fekálií
Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890

!

INZERCE

Restaurace s celoročním provozem v Kořenově
přijme zaučenou servírku a kuchaře.

Foto archiv Středisko volného času Tanvald.

!

Požaduji seriózní vystupování a slušný vzhled,
praxi v oboru a chuť pracovat.
Výborná dostupnost autobusem z Tanvaldu tam i zpět.
Informace na tel: 603 111 253
Tanvaldský zpravodaj
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Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald
Řijnové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz
beseda na téma KYBERŠIKANY U DĚTÍ - 13. 10. od 16:30 hod.
17. - 23. 10. – PODZIMNÍ BURZA OBLEČENÍ:
pondělí: příjem věcí v 8:00-12:30 hod. a 14:00-18:00 hod.
úterý: příjem věcí v 8:00-12:30 hod. a 14:00-18:00 prodej
středa: příjem věcí v 8:00-12:30 hod. a prodej v 13:00-18:00 hod.
čtvrtek: prodej v 8:00-12:30 hod. a prodej v 13:00-18:00 hod.
pátek: prodej v 8:00 -12:30 hod. a prodej v 13:00-18:00 hod.
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 pronajmou
stůl za 100 Kč.
Tabulky k rozepsání kusů si vyzvedávejte v Majáku. Stará čísla nelze použít, vyzvedněte si v Majáku čísla nová !!!
ukázka a přednáška na téma
– 25. 10. od 10:00 hod.

ZNAKOVÁNÍ s miminky a batolaty

MAXÍK – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní
docházkou (Akreditováno MŠMT ČR – č.j. 32 809/2010-25-778)- co by Vaše
dítě mělo zvládat při vstupu do školy:
- grafomotorické dovednosti (uvolnění ruky, správný úchop tužky)
- rozvoj sluchového vnímání – rozlišování hlásek, slabik, slov
- rozvoj zrakového vnímání – rozlišení barev, tvarů, rozdíly
- předčíselné představy
- rozvoj poznávacích funkcí – paměť, pozornost
- rozšiřování slovní zásoby
- přesné instrukce, materiály a zácvik rodiče pro práci s dítětem doma
Kontakt: Mgr. Lenka Kořínková, speciální pedagog, tel. 602/411462,
lenkakor@seznam.cz
Cena individuálního kurzu je 1.000,- Kč / dítě, sociálně slabé rodiny evidované v hm.nouzi zdarma.
Dále nabízíme
upozorňujeme na program „Baby klub“ – každý pátek 9:00 – 12:00 hod., určeno pro maminky a kojence, sdílení vzájemných zkušeností, volejte předem
774 825 085
placené hlídání dětí - Sazba za hlídání na jedno dítě je 50,- Kč za každou
započatou hodinu.
Děti musí být zdravé, o jejich zdravotním stavu bude sepsáno čestné prohlášení, kde rodiče uvedou všechny případné zdravotní problémy např. alergie.
Pokud budete chtít děti hlídat delší dobu, musí s sebou mít svačinu, pití popřípadě oběd. Podrobné podmínky pro hlídání dětí budou k dispozici přímo
v MDC Maják nebo na e-mailu: mdc.majak@gmail.com. Tato služba se musí
předem objednat přímo v MDC Maják nebo na tel: 774 825 085
nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel.: 774 825 085

Městská kulturní kancelář Tanvald
V Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald:
1. 10. SO 19 hod Cimrman v říši hudby
Představení Divadla Járy Cimrmana z Prahy.
Vyprodáno.
8. 10. SO 13,30 hod 48. ročník HAF 2016 (Humor v amatérském filmu)
Mezinárodní soutěžní přehlídka amatérských filmařů.
Dne 7. 10. v 8,30 hod 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
Vstupné zdarma.
15. 10. SO 10 hod Oslavy 60 let Gymnázia Tanvald

Středisko volného času Tanvald
(dříve Dům dětí a mládeže ULITA)
NABÍDKA KROUŽKŮ
Pro školní rok 2016-17 nabízíme dětem a mládeži činnost v těchto kroužcích:
Florbal skupiny dle věku, pondělí 16.00-18.00, tělocvična Masarykova ZŠ		
500,-Kč/šk.r.
Florbal ZŠ Desná úterý 14:00-16:00				
500,-Kč/šk.r.
Atletika hala a stad. Výš., po 15.15-16.15 předšk. a 1.-2. tř., čt 15:15-16:15
3.-5.tř.							
400,-Kč/šk.r.
Plavání skupiny dle věku, středa 14:00 – 16:00, bazén v Gymn. Tnv		
							
800,-Kč/šk.r.
Volejbal hala Výšina Tanvald, středa, pátek 14:00-16:00
500,-Kč/šk.r.
Lyže běh od 5 let, u Bobovky, pondělí, středa, pátek 15:00-16:00		
							
500,-Kč/šk.r.
Turistika Tanvald, Desná, víkendové výlety			
300,-Kč/šk.r.
Taneční s Verčou, čt 15:00-18:00skupiny dle věku, pá 16:30-18:00 starší		
							
600,-Kč/šk.r.
Šachy čtvrtek 14.30-16.00, Tanvald				
400,-Kč/šk.r.
Výtvarně-keramický pro předškoláky, úterý 15:30-16:30, Tanvald		
							
700,Kč/šk.r.
Výtvarný Tanvald, čtvrtek 14:00-15:30			
700,-Kč/šk.r.
Výtvarný speciál výtv. a řemesl. techniky, od 10 let, Tanvald,
čtvr. 16:00-17:30 						
700,-Kč/pol.
Tiffany a mozaika od 10 let, Tanvald, středa 16:00-17:30
800,-Kč/pol.
Šití pro radost ruční i strojové šití (tašky, polštářky…), Tanvald,
úterý 15:30-17:00						
700,-Kč/pol.
Keramický pro mladší děti po, út 13:45-15:00,čt 14:00-15:15,Tanvald		
							
700,-Kč/pol.
Keramický pro starší děti, Tanvald, pondělí 15:15-16:30
800,-Kč/pol.
Keramický ZŠ Desná, pro st. děti st 15:00-17:00		
700,-Kč/pol.
Keramická přípravka ZŠ Desná pro ml. děti, út 15:00-17:00
500,-Kč/pol.
Divadelní, v Tanvaldě					
500,-Kč/šk.r
Klub šikulů pro děti od 2. třídy, Tanvald, st 14:00-15:30, výroba dárečků,
pečení...							
700,-Kč/šk.r.
Zobcová flétna v Tanvaldě					
400,-Kč/šk.r.
Kytara k táboráku pro zač. i pokroč., po, út nebo st dle dohody, Tanvald		
							
500,-Kč/šk.r.
Drumbeny skupinové bubnování, Tanvald, úterý mezi 14:00-16:30 dle dohody
							
400,-Kč/šk.r.
Angličtina pro předškoláky a 1. tř. ZŠ Albrechtice		
400,-Kč/šk.r.
Rybářský pro děti od 3. třídy, středa 15:00-16:00, Tanvald
300,-Kč/šk.r.
Logopedie, v Tanvaldě, pondělí a středa od 14:00		
600,-Kč/pol.
Logopedie ZŠ Plavy, st, čt					
600,-Kč/pol.
Klub volného času pro děti školního věku (stolní a deskové hry, soutěže,
tvoření), denně 12.00-17.00, Tanvald,
			
jednorázový poplatek 20,-Kč nebo 500,-Kč/šk.r.
Relaxační cvičení pro dospělé a seniory pondělí 17:00-18:00
Kroužky začínají pracovat od 3.10.2016 a končí 2.6.2017.
Bližší informace obdržíte na tel.č.
483 394 301, 778 158 035, 036, 037, 034.
Přihlášky s platbou přijímáme v kanceláři nebo na www.ddmtanvald.iddm.cz.
Podzimní prázdniny 26.-27.10. - připravujeme pro děti program na oba dny
formou výletů.
Bližší informace děti obdrží na letáčcích ve školách, v budově Střediska
volného času Tanvald a na našem webu www.ddmtanvald.cz

Městská knihovna Tanvald
SKIP ČR vyhlašuje tradičně na první týden října celostátní akci Týden knihoven tentokráte s podnázvem „Braňte knihu“. Naše knihovna se k této akci
také připojila.

20. 10. ČT 18 hod Zubatá Story
Rozverná divadelní pohádková show z ústní dutiny. Hraje DS Vojan
Desná – Mladá Haluz ve spolupráci s Lučanským spolkem divadelním L.S.D.
Režie Vlaďka Koďousková.
Vstupné: 30, 50 Kč.

Program Týdne knihoven 3.10. – 6.10.2016
- průkazka pro nové čtenáře zdarma
- výprodej vyřazených kniha a časopisů
- amnestie pro nedochvilné čtenáře
- „Staň se knihovníkem“ – beseda pro žáky 1.stupně ZŠ

Připravujeme na listopad:
3. 11. ČT 19 hod Travesti show skupiny Techtle Mechtle a Screamers
6. 11. NE 18 hod DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou: Zločin v Posázavském
Pacifiku

„Život je radostná spoluúčast na zázraku bytí.“ - výstavka knižních titulů
z našeho knižního fondu k nedožitým 80. narozeninám Václava Havla, který byl dramatikem, spisovatelem, posledním 9. prezidentem Československa
a prvním prezidentem České republiky
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TJ Seba Tanvald – oddíl basketbalu

6. podzimní zábava „Pohádková“
21. října 2016
Sportovní hala ZŠ Sportovní od 20.00
Hraje Koneckonců
Předprodej vstupenek v Infocentru Tanvald od 1. října 2016
Vstupné v předprodeji 100,- Kč nebo na místě 120,- Kč.
Vstup ve stylovém oblečení vítán!

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Přijímá nové policisty
„Našim cílem je vaše bezpečí“
Nabízíme perspektivní povolání v mladém kolektivu

PŘIDEJ SE K NÁM
Pro zahájení přijímacího řízení je nutné splnit tyto požadavky:
- občanství České republiky
- věk nad 18 let, maturitní vysvědčení
- bezúhonnost
- bez stranické příslušnosti
- bez tetování na viditelném místě
Kontakty: tel.: 947 461 405, 607 008 307, e-mail:krpl.op@pcr.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
Anthropoid

Snímek Anthropoid vychází z výjimečného skutečného
příběhu vojenské operace za druhé světové války, jejímž
cílem byl atentát na obergruppenführera SS Reinharda
Heydricha. Vražedná a brutální vláda tohoto muže, přezdívaného "pražský řezník", přiměla spojenecké síly v Londýně k naplánování přísně
tajné mise s kódovým označením Operace Anthropoid, která se měla navždy zapsat
do historie. Film sleduje osudy dvou vojáků českého zahraničního odboje, Jozefa
Gabčíka (Cillian Murphy) a Jana Kubiše (Jamie Dornan), kteří provedou v prosinci
1941 výsadek do své okupované vlasti. Vybaveni jen omezeným množstvím informací a minimální výstrojí musejí v nacisty okupovaném a uzavřeném městě přijít na způsob, jak spáchat atentát na Heydricha, muže, kterého řada lidí vnímala jako Hitlerova
přirozeného pokračovatele a nástupce.

Bezva ženská na krku

Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na
plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem
jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým
a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé středočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerudným Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním
neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil". Jeho jízlivost a hulvátství může trumfnout snad jen jeho povolání – Božíček pracuje ve vesnici jako
hrobník. Eliška má ovšem na chlapy také momentálně spadeno, takže si rozhodně
nenechá nic líbit...

Lichožrouti

- jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že
lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna –
lichá. Ponožkami se totiž živí! Osudy hlavních protagonistů
–
LICHOŽROUTů
a
jejich
největšího
protihráče,
podivínského
a
opuštěného
člověka
– PROFESORA, spojuje příběh hlavního hrdiny HIHLÍKA. Ten je ve filmu postaven do role sirotka a outsidera. Malý hrdina čerpá sílu z pevného vztahu, který měl se svým ušlechtilým lichožroutím dědečkem, který jej vychoval a v novém
drsnějším lupičském domově svého mafiánského strýce PADREHO své ideály
a zásady neopouští. Pokud je s těžkým srdcem vědomě poruší, pak pouze proto, že
věří, že vyčerpal všechny možnosti, aby došel ke svému vytouženému cíli – rodině.
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Běh na Spálov v trat‘ovém rekordu MUCHOVMAN…. Zvládnou ho i malé děti?
V sobotu 27. srpna 2016 se vydalo
54 běžců na 16. ročník amatérského vytrvalostního běhu a několik
pochodníků na 15. ročník dálkového
pochodu Tanvald – Spálov. Tato akce
se koná každoročně na počest tragicky
zesnulého strojvedoucího Edy Vraštila
a obětí železničního neštěstí u Spálova
25. 8. 1990. Letošní ročník ozdobil svojí
účastí trojnásobný mistr ČR v půlmaratónu a loňský mistr ČR v maratónu Vít
Pavlišta, který ve neskutečném traťovém rekordu ( 1:04:52 ) zvítězil před
tradičními účastníky tohoto běhu Jiřím

Čivrným a Dušanem Podrouškem.
V ženské kategorii zvítězila Lucie
Samlerová před Simonou Jiřičkovou
a Jitkou Čermákovou. Zde je nutno
vyzdvihnout
neobvykle
početnou
účast v kategorii žen. Děvčata se letos
vytáhla a 16 děvčat na startu je na této
náročné trati opravdu hodně.
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

Extremní závod Muchovman uzpůsobili pořadatelé z TJ SEBA Tanvald
dětem. V úterý 6. 9. se v tanvaldském
autocampu sešlo na 50 závodníků od
těch nejmenších předškoláků až po
žáky 8. ročníků. Jejich úkolem bylo nejprve vylézt horolezeckou stěnu, poté
sednout na kolo a objet vytyčenou trať.
Poslední navazující disciplínou byl běh.
Všichni si tak měli možnost okusit, co
takový závod jednotlivců s kombinací
všech třech disciplín obnáší. A protože
se podařilo všem závodníkům splnit
a projet cílem, vyhlášeni a odměněni
byli všichni. Děti si domů odnášely
medaile, sladkosti a drobné upomínkové předměty.
Doufejme, že si děti závod užily
a zlákal je natolik, že budou pilně trénovat a v dospělosti se třeba jednou
zúčastní opravdového extrémního
závodu MUCHOVMAN, jenž se každoročně koná v polovině května se

startem na Vrších pod Muchovem.
Závěrem patří veliké díky pořadatelům z TJ SEBA Tanvald, kteří závod
pro děti připravili, dále pak ZŠ Tanvald
Sportovní, sponzorům fa VESPO,
Pekařství Jan Mašek a dalším.
Samozřejmě všem rodičům, jež děti
přivedli a závodníkům, kteří si přišli
s chutí zazávodit.
A jakých dalších sportovních akcí
se můžou děti zúčastnit? Tak jako
každým rokem byl zahájen další ročník
PBT (seriál závodů O pohár běžce
Tanvaldu). Přespolní běh U Lesíka
13. 9., následoval atletický trojboj,
v říjnu děti čeká cyklokros, v zimě pak
závod na běžkách a ve slalomu, na
jaře běh do vrchu a závěrem běh maratónský. Veškeré informace, výsledky,
fotografie naleznete na www.tjsebatanvald.cz a www.zstanvald-sportovni.cz
Jana Tůmová

Foto Arnošt Svárovský.

Další ročník handidesetiboje
Již tradiční 7. ročník handidesetiboje
proběhl v areálu autokempu v úterý
6. září. Opět pod záštitou ABB, jmenovitě Milana Kozáka a Evy Dutkové, ve
spolupráci s oddílem Sluníčko Zdeny
Synovcové, studenty Gymnázia Tanvald
a městem Tanvald. Letos v barvách
bílé a červené. Terénem mezi stromy
s pingpongovým míčkem na lžíci, jízda
na koloběžce, proudnicí či vzduchovkou na cíl, oblíbená stavba pyramidy
z krabic, obávaná, ale zábavná lezecká

Foto Antonín Bělonožník.

stěna odvahy a další tradiční disciplíny.
Celkem 19 družstev hendikepovaných závodníků z Lánova, Maxova,
České Lípy, Jablonce a Tanvaldu si
zasportovalo a odvezlo nejen pěkné
ceny, ale i zážitky. Letos mezi ně totiž
zavítal bývalý vynikající tanečník a také
herec Vlastimil Harapes, mimo jiné
též čestný předseda Českého hnutí
speciálních olympiád. Harapes vydržel
od začátku až do konce, prohlédl si
sportoviště, vyzkoušel lezeckou stěnu
a především se zdravil a fotil s nadšenými závodníky. Je to velmi příjemný
a vstřícný pán a na svůj věk ani zdaleka
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nevypadá. Zdá se, že fyzicky náročné
povolání se u něj neminulo pozitivním
účinkem. V Tanvaldě se mu moc
líbilo, pochvaloval si krásné prostředí
tanvaldské kotliny a ze sportování lidí
s postižením byl nadšený. Slíbil, že do
Tanvaldu určitě přijede znovu. Na závěr
pak předával ceny spolu se starostou
Vladimírem Vyhnálkem a místostarostkou Hanou Preislerovou, zatímco
místostarosta Antonín Bělonožník fotil
ostošest. Výborný nápad od Zdeny
Synovcové.
Účast charismatické známé
osobnosti
soutěži velmi
prospěla
a
všichni zúčastnění ji bezpochyby nadšeně
ocenili.
Nutno
dodat, že letos
soutěži
výjimečně
přálo
počasí. Po celý
den sluníčko,
teplota
příjemná, jen svěží severovýchodní větřík
poněkud mařil snahu stavitelů pyramidy z krabic od vypínačů. Vždycky,
když se blížili k hranici rekordu,
pokaždé to fouklo a věž se zřítila. Ale
rekordy v tomto případě nejsou podstatné. Hlavní je setkávání zdravých
s postiženými, dobrá zábava a nezapomenutelné zážitky. A na závěr nějaká
ta cena pro každého závodníka a taky
fotka s Vlastimilem Harapesem. Dobrý
nápad z dílny ABB a tanvaldských spolupracovníků zdá se nezapadl a má už
svou tradici i kvalitu.
-vho-

Foto archiv TJ Seba Tanvald.

Zprávy z oddílu fotbalu
TJ Jiskra Tanvald
Pod vedením nového hrajícího
trenéra Martina Bajzíka zahájilo omlazené mužstvo mužů Jiskry Tanvald
účast v novém ročníku okresního přeboru. Od letošního roku hraje okresní
přebor 17 mužstev jednokolově každý
s každým s jarní nadstavbou o 1. – 9.
a 11. – 17. místo.
V prvním utkání se silným Rychnovem
se ještě projevila nesehranost a nejistota týmu, ve kterém po dlouhé době
hrají dokonce 4 hráči mladší 20 let.
V letní přestávce se podařilo získat
hráče Kodýtka z Velkých Hamrů,
Poláška z RSKM Tanvaldsko a za
družstvo dospělých začali nastupovat tanvaldští odchovanci Wágner

a Marek. Naopak na Smržovku přestoupil nejlepší tanvaldský střelec
loňského ročníku Tolvaj.
V dalších zápasech se začala projevovat kvalita našeho týmu a výsledkem
byla tři následující vyhraná utkání.
Výsledky dosud sehraných utkání:
20.8.
28.8.
3.9.
10.9.

Tanvald – Rychnov
Malá Skála – Tanvald
Tanvald – Držkov „B“
Radčice – Tanvald

0:4
0:4
5:0
1:3

Srdečně zveme naše příznivce na
další utkání našeho týmu, která budou
sehrána v následujících termínech:

17.9.2016

17.00

Tanvald

Janov

24.9.2016

16.30

Smržovka B

Tanvald

28.9.2019

16.30

Jenišovice B

Tanvald

1.10.2016

16.30

Tanvald

Ž. Brod B

8.10.2016

16.00

Zásada

Tanvald

15.10.2016

16.30

Tanvald

Mšeno C

22.10.2016

15.30

Hodkovice B

Tanvald

5.11.2016

14.00

Tanvald

Plavy B

Za oddíl fotbalu TJ Jiskra Tanvald Roman Houfek
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PBT odstartoval prvním
letošním závodem
Na start prvního závodu seriálu
PBT (O pohár běžce Tanvaldu) se
postavilo na 390 dětí. Jako každým
rokem se začíná přespolním během
u lesíka na tanvaldské Výšině.
Ti nejmladší benjamínci běželi kolečko
na stadionku, těm starším se už tratě
postupně prodlužovaly, nejstarší pak
běželi až k vodárničce. Za parného
slunečného počasí to byl pro některé
heroický výkon. Ti nejlepší z nejlepších
v každé kategorii se probojovali až na
stupínky nejvyšší. Tradiční odměnou
byly vánočky, koláčky, koblihy od pana
Maška, diplomy, medaile a v neposlední řadě bodíky, které děti sbírají za
jednotlivé závody. Ještě v září proběhl
atletický trojboj, dále pak podzimní cyklokros, v zimě závody v běhu na lyžích,

na sjezdovkách, jarní výběh do vrchu
a závěrečný maratónský běh, to vše
zahrnuje celoroční sportovní soutěž
O pohár běžce Tanvaldu. O organizaci
a přípravu se stará TJ SEBA Tanvald
, ZŠ Tanvald Sportovní, Středisko
volného času (bývalý DDM). Tímto jim
patří veliké díky. Obrovské poděkování si zaslouží samozřejmě sponzoři
a partneři celého seriálu závodu, jimiž
je tradičně pekařství Jan Mašek, Město
Tanvald, fa 4soft. Další velké díky
putuje do školek a škol pedagogům
a v neposlední řadě rodičům, jež své
děti přivedli na start prvního závodu.
Je to jedna z mnoha možností, jak
děti přimět k tomu, aby se hýbaly
a sportovaly.

Turnaj U7 na Smržovce
Po letní přestávce se nejmenší tanvaldští fotbalisté zúčastnili prvního turnaje
nového ročníku okresního přeboru
hráčů narozených v roce 2010 a mladších. Družstvo ve složení: Martin Bajzik,
Adam Horvát, Dominik Duňka, Míša
Gombala, Samuel Šulc a Petr Bao Anh,
předvedlo všechny dovednosti získané
v předchozím roce. Potom, co se nám
povedlo porazit družstva Smržovky,
Desné a Jablonec n.N A jsme zaváhali

pouze v utkání s Jabloncem nad Nisou
B. V letošním ročníku soutěže nejsou
vyhlašováni vítězové za jednotlivé
turnaje, neboť konečné umístění není
v této kategorii rozhodující, nejdůležitější je rozvoj sportovních dovedností a
radost ze hry a pohybu. Pokud bychom
však takový žebříček sestavili, obsadili
bychom krásné druhé místo.
Roman Houfek

Jana Tůmová

V Tanvaldě uctili trenéra Kaspera
sprintem na kolečkových lyžích
V sobotu 3. září se v Tanvaldě uskutečnil 1. ročník unikátního závodu ve
sprintu na kolečkových lyžích. Závod
se konal na počest dlouholetého trenéra tanvaldského běžeckého lyžování
Karla Kaspera, který zemřel v prosinci
2014.
Ve 14 hodin začala kvalifikace.
Startovalo se u ordinace MUDr.
Poláčka nad nemocnicí, cíl byl u horní
stanice sjezdovky „Pionýrská“. Do společné kategorie žen, juniorek a starších
dorostenek (2000 – starší) se přihlásilo
9 závodnic. V kvalifikaci jež probíhala
intervalově po 15 sekundách se nejlépe umístila Anička Sixtová, bývalá
svěřenkyně právě Karla Kaspera, nyní
závodnice Ski klubu Jablonec.
V kategorii mužů, juniorů a starších
dorostenců (2000 – starší) závodilo 18
borců. V kvalifikaci zajel nejrychlejší
čas Antoš Jakub z Dukly Liberec. Po
kvalifikaci již následovaly tři rozřazovací jízdy, a tak každý ze 40 závodníků
absolvoval kilometrovou trať čtyřikrát.
Po závěrečné finálové jízdě jsme znali
jména tří nejlepších v každé kategorii.
Ženy,
juniorky,
starší
dorostenky: 1. Anna Sixtová (Ski klub
Jablonec); 2. Barbora Antošová
(Ski klub Jablonec); 3. Barbora

Kociánová (OlfinCar Vella Trutnov).
Muži, junioři, starší dorostenci:
1. Jakub Antoš; 2. Luděk Šeler; 3.
Jonáš Bešťák (všichni Dukla Liberec).
V mezičasech probíhal skatový
závod vložený pro kategorie mladších
dorostenců, dorostenek a starších žáků,
žákyň (2001 – 2004). Tady si nejlépe
vedla Benešová Nela z Harrachova
a Adamec Martin z OlfinCar Vella
Trutnov.
Všichni závodníci i trenéři si závod i
celkovou atmosféru velmi pochvalovali.
Pořadatelé z TJ SEBA Tanvald a trenér
Jablonce Oldřich Douda se organizace zhostili na výbornou. Závod byl
velice atraktivní pro diváky, kterých se
podél tratě dlouhé 1 km objevilo několik
desítek.
„Tímto děkujeme všem, kteří se
podíleli na organizaci závodu, všem
řidičům, kteří trpělivě respektovali
uzavírku silnice Pod Špičákem, bufet
s občerstvení manželů Sixtových, všem
sponzorům. Jmenovitě firmy: VESPO,
Pekařství Mašek, Město Tanvald,
ČSOB, SWIX, SIZ s.r.o., firma Enervit a
další, kteří věnovaly ceny či materiálně
zabezpečily zdárný průběh závodu,"
uvedli po závodě jeho pořadatelé.

Foto archiv TJ Seba Tanvald.

Foto archiv TJ Jiskra Tanvald.

Turnaj U9 v Tanvaldě
Po roce stráveném na turnajích
předpřípravek postoupila část tanvaldských hráčů do vyšší kategorie a
zúčastnila se prvního turnaje nového
ročníku okresního přeboru hráčů mladších přípravek. Vzhledem k tomu, že
tato soutěž má 12 účastníků z celého
okresu, bude každé kolo rozděleno
na tři turnaje po čtyřech účastnících.
Stejně tak jako v ostatních kategoriích
okresního přeboru přípravek ani předpřípravek není vyhlašováno pořadí na
jednotlivých akcích, všechna utkání
jsou započítávána do celkové tabulky
za celý ročník. Družstvo Tanvaldu
nastoupilo ve složení: Vojta Beran,
David Plas, Pavel Balaš, Petr Lavička,

Marek Horáček, Kuba Musil, Jirka Jón,
Viktor Fedorvshchak, z týmu předpřípravky týmu ještě pomohli Adam Horvát
a Samuel Šulc. Za krásného slunečné
počasí hráči předvedli výborné výkony
po kterých utkání skončila tímto skóre:
Lučany n.N. – Železný Brod
9:1
Tanvald- Rychnov		
8:4
Lučany n.N. – Rychnov
11:1
Tanvald – Železný Brod
4:7
Železný brod – Rychnov
7:5
Tanvald – Lučany n.N.
2:7
Další turnaj této kategorie se koná
16.9.2016 od 16.00 hod a tanvaldští
hráči se utkají s např. s družstvem
dívek Jablonce n.N..

Roman Houfek

Jana Tůmová

Foto archiv TJ Jiskra Tanvald.
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Městský stadion Výšina se v sobotu
10. září proměnil v hasičský areál
pro soutěž v požárním útoku. Sbor
dobrovolných hasičů Horní Tanvald ve
spolupráci s městem Tanvald pořádaly
již 21. ročník soutěže O pohár starosty
města Tanvaldu.
Již podruhé se tato soutěž pro
hasičská družstva konala na městském
stadionu Výšina, za což patří velké
poděkování vedení města Tanvald,
vedení ZŠ Sportovní Tanvald a správci
stadionu Karlu Soldátovi.
Soutěž začala slavnostním nástupem a zahájil ji starosta Tanvaldu
Vladimír Vyhnálek, starostka Okresního

sdružení hasičů Jablonec nad Nisou
Jiřina Brychcí, starosta pořádajícího
sboru Karel Bukvic ml. a další pozvaní
hosté. Ti zde přivítali 32 soutěžních
družstev v kategorii mužů a žen.
Kategorii
žen
ovládly
ženy
z Košťálova s časem 17,25 za což braly
zasloužené první místo z celkových 8
startujících družstev. Na místě druhém
se umístily ženy z Hutě s časem 20,84
a bronzovou příčku vybojovaly ženy
z libereckých Jeřmanic s časem 20.86.
V kategorii mužů odstartovalo
celkem 24 družstev a absolutním vítězem se stali muži ze Zlaté Olešnice,
kteří s časem 15,22 brali nejcennější
medaile. Na druhém místě se umístili
muži z Tatobit a třetí stupeň vítězů
obsadili muži z Jirkova.
Odpolední část soutěže patřila
dětským kategoriím, kde se na start
postavilo celkem 11 družstev mladších
žáků a 9 družstev starších žáků.
Z těch nejmladších účastníků soutěže, kteří se radovali z prvního místa,
bylo družstvo z Tanvaldu Šumburku
- junioři, druhé bylo družstvo z Velkých

INZERCE

Hamrů a třetí Tanvald Šumburk B. Ve
starších žácích vybojovalo prvenství
družstvo s časem 17,78 a byl to
Bratříkov, stříbrné medaile si odváželo
družstvo z Příchovic a na třetí stupeň
vítězů se postavilo družstvo z Tanvaldu
- Šumburku.
Na 21. ročníku Tanvaldského poháru
odstartovalo celkem 52 družstev.
Pořadatelský sbor dobrovolných hasičů
Horní Tanvald byl opět velice potěšen
z tak velké účasti, které dopomohlo
i hezké počasí. A jak uvedl starosta
pořádajícího sboru a hlavní organizátor
soutěže Karel Bukvic ml.: “Tento ročník
jsme připravovali více jak tři měsíce,
velký důraz se dával na to, aby byli
spokojeni jak všichni závodníci, tak i
diváci této akce. Velké poděkování patří
všem sponzorům, bez kterých by se
tato akce nemohla konat. Poděkování
patří i všem, co se podíleli na realizaci a průběhu letošního 21. ročníků
Tanvaldského poháru. Pořadatelé se
už teď těší na ročník 22., který se bude
konat 9. 9. 2017.
Karel Bukvic

INZERCE

LIBEREC

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Chryzantémy
Dendranthema multiflora
mix barev, ∅ kv. 19 cm,
uvedené foto je pouze ilustrační,
do vyprodání zásob

5 kW

69,--

80 l

79,-Mulčovací
kůra
balení 80 l

délka 1 metr

3.490,--

2.950,-

8 kg

42,od 1 palety: 39,-

Koupelnový nábytek Super 65

Kamna Kerpen

Dřevěné ekobrikety

zrcadlo š 67 x v 103 cm s halogenovým osvětlením,
keramické umyvadlo š 65 cm, bez baterie, spodní
skříňka š 60 x v 81 x h 38,5 cm, lakovaná lesklá
bílá dvířka, korpus mat

výkon až 5 kW, výhřevnost až 124 m³, rozměry:
v 885 x š 285 x h 320 mm, kouřovod ∅ 120 mm,
hmotnost 58 kg

balení 8 kg, hranol M, z měkkého dřeva,
výhřevnost 18 MJ/ kg, nízký obsah popela,
vhodné pro denní topení

ks

27,Metrový zahradní obrubník
s perodrážkou
výška 20 cm, šedá barva

Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 10. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 10. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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