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Tanvaldské slavnosti v regionálním duchu

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva
Ve velké zasedací místnosti
radnice se uskuteční ve
středu 7. září od 16 hod
jednání zastupitelů města.

9. – 10. září 2016

Zájezd
pro tanvaldské
seniory
4. října se uskuteční tradiční podzimní
zájezd pro tanvaldské seniory.
Cílem výletu je Kuks a Dvůr Králové.
Přihlášky a informace
v INFOCENTRU Tanvald
od pondělí 5. září.

SENIOR
KLUB VÝŠINA
zahajuje
Dnem otevřených dveří……
ve čtvrtek, 8. 9. od 15:00 hod.
U Školky 579, v prostorách
D.R.A.K. a MDC Maják
Přijďte se seznámit s prostředím,
přijďte na kafíčko, posedět si a popovídat… Atmosféru doladíme hudbou…
Srdečně zveme všechny zájemce!

V pondělí 12. září 2016
proběhnou pravidelné
prodejní trhy na
centrálním parkovišti.

Z obsahu čísla
str.
Půlstoletí s Cimrmanem
na Tanvaldsku
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6. podzimní zábava
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Protržená přehrada
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Sprint na kolečkových lyžích
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Město Tanvald pořádá již 23. ročník
Tanvaldských slavností, a letos se navíc
můžete těšit na řadu změn. V první
řadě nebudou slavnosti v rušném
centru města hned u hlavní silnice, ale
v daleko příjemnějším prostředí areálu
Autokempu Tanvaldská kotlina. Kromě
toho, že je to jedna z nejhezčích lokalit
v Tanvaldě, zde bude jak pro rodiče
s dětmi, tak pro všechny návštěvníky
daleko více možností užít si příjemný
den. Další významnou změnou je zkrácení slavností na pátek a sobotu.
A na co se můžete těšit? Tak hlavně
na řemeslný jarmark s místními výrobci
a prodejci, country, taneční hudbu
a rock, kulturní program na venkovní
scéně a také občerstvení. Neopomněli
jsme ani dětičky, pro které jsou připravené výtvarné dílničky a soutěže.
Na sobotu jsou připraveny jízdy
výletním vyhlídkovým vláčkem, který
vás pohodlně vyveze od autoškoly
Štejnar za viaduktem, dále stanice
u Sportovní haly, sídliště U můstku, autokemp. Zpět pojede vláček dolů okolo
nemocnice. Jízdné bude symbolicky
10 Kč/osoba. Intervaly jízd cca 40 min.
Jistě Vás
program…

zajímá,

jaký

Ilustrační foto. Foto Miroslav Medlik.

2 Moravský vrabec, dušené červené
zelí, chlupaté knedlíky
63,3 Kuřecí směs peklo, smažené bramboráčky
63,4 Borůvkový blboun, strouhaný tvaroh,
čoko toping (Novinka!)
63,Možnost platit stravenkami.

bude

V pátek 9. září od 18,00 hod zahraje
tanvaldská hudební skupina KONTAKT
(www.skupinakontakt.cz).
V sobotu 10. září
Od 9 hod /SOUTĚŽ/ O pohár starosty
města Tanvaldu: Hasičská soutěž
v požárním útoku s mezinárodní účastí
- 21. ročník. Městský fotbalový stadion
na sídlišti Výšina.
Od 9 do 17 hod Jízdy vyhlídkového
vláčku - odjezdy od autoškoly Štejnar
za viaduktem, dále stanice u Sportovní
haly, sídliště U můstku, autokemp. Zpět
pojede vláček dolů okolo nemocnice.
Jízdné 10 Kč/osoba. Intervaly jízd cca
40 min.
Od 11,30 do 14 hod bude Den otevřených dveří ve školní restauraci
SCOLAREST na Výšině, takže jestli
nevíte kam na oběd…
Jídelní lístek na slavnosti 10. 9. 2016
Otevřeno: 11:30 -14:00
Polévka: Hovězí vývar s masovými
knedlíčky 15,Polévka II. Dršťková polévka
15,1 Svíčková na smetaně, houskové
knedlíky  
63,-

Autokemp Tanvaldská kotlina:
V 9,45 hod Divadlo ŠUS – loutková
pohádka „Ulhaná princezna“ (www.
akaska.cz/sus )
Soutěže, dílničky a hry pro děti.
V 10,30 hod LIPO
Lipo patří mezi naše nejzajímavější
a nejúspěšnější hip hop-popové
umělce. Má za sebou několik úspěšných rádiových singlů a jeho videa na
youtube.com dosahují fantastických
čísel. (http://lipo-bpm.blog.cz )
V 11,30 hod tanvaldská country
skupina DEPOZIT
Ve 13,00 hod   vystoupení ZUŠ
Tanvald a Střediska volnočasových
aktivit Tanvald (dříve DDM ULITA)
Ve 14,00 hod country legenda
skupina RANGERS – PLAVCI
(www.rangers-plavci.cz )
Pořadem Vás bude provázet Mirek
Řihošek, zakládající člen skupiny,
který v ní jako jediný působí po celou
dobu její existence. Na podiu uvidíte
samozřejmě i Karla Macálku, Maxe
Pressera, Ivu Hajnovou a Frantu Goliše
Drápala, kteří Vám spolu s Mirkem tyto
nejznámější písničky Rangers bravurně zahrají a v úžasných vícehlasech

zazpívají.
V 15,30 hod Divadlo ŠUS – loutková
pohádka „Pohádky proti pláči“
př. „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“
(www.akaska.cz/sus )
V 16,15 hod   pop-rocková skupina
TĚSNĚ VEDLE (www.tesne-vedle.cz)
V 17,30 hod skupina BENJAMING‘S
CLAN – Celtic Pipes Energy Folk
(www.benjamingsclan.com ) Keltský,
dudácký, energetický folk se skotskými
a irskými prvky.
V 19,00 hod hard rock-punková
skupina
ESTHETICS
(www.bandzone.cz/esthetics)
Od 20,00 hod do 21,30 hod k tanci
a poslechu hraje skupina HUDBA
TANVALD (www.hudbatanvald.cz)
Ve 20,30 hod se můžete těšit
na OHŇOSTROJ
Ve 21,45 hod pražská pop-rocková
skupina HODINY (www.hodiny.net)
Sympatická kombinace popu, rocku,
energie, emocí, výrazného českého
textu a silných melodií. Jejich písně
z debutu „Stmívání“ zabodovaly
v mnoha rádiových hitparádách (např.
píseň Svítání byla na 1. místě v hitparádě rádia RCL).
Cca 22,45 hod k tanci a poslechu
hraje skupina HUDBA TANVALD
(dolní pódium)
Tanvaldské slavnosti bude moderovat David Jelínek (rádio RCL).
Časy jednotlivých vystoupení jsou
pouze orientační. Děkujeme za
pochopení.
VSTUPNÉ
ZDARMA,
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
-red-

Kultura
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Do konce září filmaři mohou
odevzdávat své humorné úlovky
Soutěž pro amatérské filmaře Humor
v amatérském filmu HAF 2016 má za
sebou už 47 úspěšných ročníků a před
sebou novou šanci pro začínající filmaře. 48. ročník soutěže HAF vypukne
ve dnech 7. - 8. října 2016 v Kině Jas
Járy Cimrmana v Tanvaldě. Oficiální
zahájení hlavní soutěže se uskuteční
8. října 2016 v 13.30 hod. Soutěžní
kategorie jsou: A/ filmy humorné a
satirické do 15 minut, B/ filmy s neomezenou tematikou do 1 minuty (Minuta

Od září opět do Polska za nákupy

film), C) parodie na reklamu do 3
minut. Soutěž se skládá z předkola a
hlavní soutěže. V předkole, které se
koná dne 26. září 2016 a je neveřejné,
budou vybrány filmy postupující do
hlavní soutěže. Do soutěže se přijímají
všechny filmy ve formátu MINI DV a
DVD doručené do 23. září 2016 na
adresu Městský úřad Tanvald, oddělení
kulturní kancelář, Palackého 359, 468
41 Tanvald.
-red-

Od září město Tanvald opět pořádá
zájezdy do Polska. První zájezd se
uskuteční 29. září a cílem výletu je
Jelení Hora. Odjezd bude v 8 hodin
z centrálního parkoviště a cena zájezdu
zůstává na 110 korunách. Další zájezd
je plánován na 27. října a tentokrát se
pojede do polského městečka Kudowa
Zdroj, jednoho z nejstarších lázeňských měst v Polsku i v Evropě. Cena
zájezdu je 200 korun. Kudowa Zdroj se
může pochlubit nejen rozsáhlou tržnicí,
kde si návštěvníci mohou příjemně

nakoupit, ale také atraktivním centrem.
Odjíždí se v 6.30 hodin z centrálního
parkoviště. Další zájezdy do Polska,
opět do Jelení Hory se uskuteční
17. listopadu a 8. prosince. Odjezd
je v 8 hod a cena zájezdu: 110 korun.
Platba je nutná nejdéle tři dny před
odjezdem!
Přihlašovat se můžete od pondělí 5.
září v Infocentru Tanvald.
-red-

Oslavy 50. divadelní sezony Divadla Járy Cimrmana
začínají právě u nás, v kraji Járy Cimrmana
PŮLSTOLETÍ S CIMRMANEM NA TANVALDSKU
dne 1. 10. 2016
Slavnost bude začínat v Tanvaldu
již v 9:30 programem pro děti u kostela sv. Franiška z Assisi v Tanvaldu
– Šumburku a v přilehlém parku.
Hry a soutěže pro děti, divadélko.

K dobré hudbě orchestru O. V. J. Dixie
bude možnost dobrého občerstvení.

v sobotu 1. 10. 2016 startovat hned
na několika stanovištích:

Tradiční
Spanilá
jízda
Cyklostezkou Járy Cimrmana bude

*V 8:55 start v Navarově u mostu,
kde proběhne zároveň se slavnostním startem i slavnost na mostové
vyhlídce
vedená
cimrmanologem
Jiřím Plešingerem. Do místa oslav, do
Tanvaldu, se pěší účastníci budou moci
přesunout také rychlým vlakem z Prahy
s odjezdem z Navarova v 9:47.
*Mezistart Hamrska - Minimuzeum
Na mlatě - v 10:00 s Malou slavností. Cyklojízdu povede vážený pan
Drahoslav Pohl s chotí přímým směrem
do Tanvaldu.
*V 10:00 bude Spanilá jízda
slavnostně odstartována také ze
Zlaté Olešnice Na Vrších. Přesun
z Navavarova na Vrcha bude velocipedistům ulehčen převozem jejich kol.

Ilustrační foto. Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana 12. června 2016. Foto Antonín Bělonožník.

Program Půlstoletí s Cimrmanem
začne v 11:30 u kostela sv. Franiška
z Assisi v Tanvaldu – Šumburku
příjezdem Spanilé cyklojízdy, přivítáním spanilých jezdců, uvítáním
vážených hostů a malým seminářem
Divadla Járy Cimrmana.
Pokračovat bude velkým DEFILÉ
SPANILÝCH JEZDCŮ na báječných
strojích.

Ve 12:06 bude Zdeňkem Svěrákem
a herci Divadla Járy Cimrmana
odstartován pochod Sladkou dírou
k Majáku Járy Cimrmana.
Program oslav v areálu U Čápa
a u Majáku začne ve 14.00 hodin a
potrvá do 17.00 hodin.
Večer v 19.00 hodin bude v tanvaldském Kině Jas Járy Cimrmana
sehráno představení „Cimrman
v říši hudby“. Představení bude živě
přenášet Český rozhlas Radiožurnál.
Ve foyer kina Jas Járy Cimrmana
bude výstava „Ze zákulisí Divadla
Járy Cimrmana“.
Celý den probíhá ve znamení projektu
„Cimrman pomáhá“, kdy výtěžek
představení bude věnován dobročinnosti, bude probíhat DMS akce a také
Veřejná sbírka - vše na podporu nadacím Paraple, Světluška, Slunce.
Celodenní oslavy jsou realizovány v úzké spolupráci Divadla
Járy Cimrmana, Českého rozhlasu Radiožurnál, Svazku obcí
Mikroregion Tanvaldsko, Města
Tanvald a Areálu U Čápa Příchovice.
Kateřina Preusslerová

Připomenutí 100. výročí protržení přehrady na Bílé Desné
V neděli 18. září uplyne přesně
100 let od protržení přehrady na Bílé
Desné. Měla být součástí soustavy
vodních děl na obou tocích Desné.
Obě díla se začala budovat v druhé
polovině roku 1911, k jejich kolaudaci
došlo v týž den (18. listopadu 1915), ale
pouze přehrada Souš plní svoji funkci
dodnes. Druhá se přesně po 10 měsících od kolaudace protrhla. Jednalo
se o jednu z největších tragédií, která
poznamenala na dlouhou dobu život
v desenském údolí, a dokonce na čas

Tanvaldský zpravodaj

2

pozastavila výstavbu sypaných hrází.
Místo se však stalo cílem mnohých
turistů. Proto se právě v roce stého
výročí areál bývalé přehrady otevírá
v nové podobě. Po více než tříleté usilovné práci je tu možnost vidět rozsah
bývalé přehrady díky vykácení stromů
v areálu, najdete tu novou bezpečnou
lávku, útulnu na místě Krömerovy
boudy, opravené vyhlídky, zrekonstruovanou lávku na šoupátkové věži,
odhalené části hráze, nově vzniklou
technickou naučnou stezku a v nepo-

slední řadě také pomníček věnovaný
všem obětem katastrofy. K areálu vede
nově vytvořená naučná stezka s odpočinkovými místy, která vychází z centra
Desné od zvoničky.
18. září 2016 právě v tomto
areálu proběhne vzpomínková akce.
Připraven je dopolední i odpolední
program, nebude chybět ani možnost
občerstvení. Návštěvníci se sem
dostanou autobusem díky bezplatné
kyvadlové dopravě. Prosíme návštěvníky, aby využili možnosti, že autobusy

vyjíždějí z terminálu v Tanvaldě.
D. Nývltová

Podrobný program s jízdním řádem se
dočtete na straně 5.
Pozn. red.: Díky přispění města Tanvald
bude kyvadlová doprava zajíždět pro
tanvalďáky na autobusový terminál.
Veříme, že kyvadlová doprava bude
hojně využívaná.
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Informace

Víte, co se událo ve městě za poslední měsíce?

Je sice už září, ale kvůli letnímu dvojčíslí jsme ještě neměli šanci Vám zprostředkovat fotografii

V MŠ U Školky slavnostně pasovali budoucí prvňáčky.

dnes už bývalých deváťáků ZŠ Sportovní Tanvald. Foto archiv ZŠ Sportovní, Tanvald.

Foto Antonín Bělonožník.

Na Výšině už před začátkem prázdnin vyrostlo nové dětské hřiště.

Mateřská škola z Wolkerovy ulice při zahradní slavnosti k ukončení školního roku.

Foto Antonín Bělonožník.

Foto archiv ZŠ Wolkerova.

Autobusová zastávka v ul. Palackého vedle prodejny COOP , jejíž realizaci odsouhlasilo Zastupitelstvo města

Na Výšině U školky 579 vznikl další senior klub. Kromě nově zrekonstruovaných prostor je pro seniory

Tanvald 22. června. Foto Antonín Bělonožník.

připraveno i venkovní zázemí. Foto Antonín Bělonožník.

Odstraňování železobetonových pergol v ul. Vnitřní na sídliště Výšina. Foto Antonín Bělonožník.

Opravené schody pod Masarykovou základní školou. Foto Antonín Bělonožník.
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Krimi, informace
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Aktuality z našeho města...

Krimi okénko

Městská policie: 725 095 123, 483 394 575
Policie ČR: 158
Jezdil fest, čeká ho trest
Řekli byste si, že padesátiletý řidič už
by mohl mít rozum, leč mýlili byste se.
Jednoho takového za volantem felicie
polapila hlídka poblíž tanvaldského
koupaliště a, světe div se, naměřili mu
2,34 promile. Dost na to, aby mu na
místě vyslovili zákaz jízdy a zabavili
řidičský průkaz. Jenže povedený řidič
si z toho těžkou hlavu nedělal a tak
ještě týž den byl dopaden podruhé.
A za volantem, samozřejmě. A to už
putoval do cely předběžného zadržení,
kde si pár hodin poseděl a pak hned
šupem k soudu. Odtud se sice dostal
na svobodu, ovšem trest ho nemine.
Jednak může dostat až jeden rok
odnětí svobody za ohrožení pod vlivem
návykové látky a jednak ještě čeká na
souhrnný trest, neboť i jinde měl se
zákony nějaké ty techtle a mechtle. Tak
snad to soudce dobře spočítá.
Chalupářem snadno a rychle
Povedeného chalupáře usvědčili
tanvaldští policisté ve spolupráci
s kriminálkou. Čtyřicetiletý Tanvalďák,
pochopitelně
recidivista,
uvízl
v hledáčku policie díky kamerovým
záznamům a také díky tomu, že na
místě činu zanechal svoje daktylky.
Prokázali mu celkem 4 chalupy a
návdavkem k tomu ještě okradení
jedné staré paní přímo v jejím bytě.
Škoda byla vyčíslena bezmála na
50 tisíc korun. Takže vlastně amatér.
V současné době už sedí ve vazbě a
v duchu si počítá, kolik mu to vynese.
Korun? Nikoliv. Roků.

Noc je temná, kola jsou fuč
Vzteky bez sebe byl asi řidič ze
Šumburku, když ráno přišel ke své
fabii a na první pohled se mu zdálo,
že sedí nějak vysoko. A nemýlil se.
Jeho vůz měl totiž místo kol dřevěné
špalky. A aby toho nebylo málo, se
ztracenými koly oželel vzápětí i přední
světlomety. Takové zjištění si ovšem
vyžaduje nejméně těžké ublížení na
zdraví, ovšem zloděj už byl v tu chvíli
ke svému štěstí pořádně daleko, takže
újmy nedošel. Zatím. Předběžná škoda
činí téměř 20 tisíc korun.
Takže pozor. Když vám někdo bude
nabízet kola a světla na fabii za
podezřele nízkou cenu, zbystřete
pozornost. Nebohému řidiči prozatím
zůstaly pouze ty špalky k zatopení
v zimních měsících.
Kamery fungují
Léto sice ještě neskončilo, ale již nyní
lze říci, že počet krádeží motorových
vozidel je oproti minulým letům nižší.
Zdali zloději pomřeli, nebo sedí v base,
těžko říci, ale nesporně se na tomto
vývoji podíli i náš kamerový systém,
který je propojen se stejnými systémy
v Desné, Kořenově, Smržovce, Velkých
Hamrech a Plavech. V letošním roce
přibyde jedna kamera na Výšině, kde si
občané bydlící poblíž školy stěžují na
hluk a nepořádek. Snad pohyblivé oko
zákona i tady pomůže.
-vho-

Tanvaldské gymnázium slaví 60 let
od svého založení
Tanvaldské gymnázium dne 15. 10. 2016 pořádá oslavu u příležitosti
60. výročí založení školy. Rámcový program oslavy:
9 – 13 hod. – prohlídka školy, kavárna, setkávání absolventů
10 – 11 hod. – kulturní program v kině Jas
12 – 14 hod. – oběd ve Scolarestu na Výšině (pro přihlášené zájemce)
14 – 22 hod. – zábava s hudební produkcí kapely Domestic v Městské
sportovní hale na Výšině.
Srdečně zváni jsou všichni absolventi tanvaldského gymnázia!
Více podrobných informací naleznete na stránkách www.gymtan.cz.
-gymtan-

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!
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Během léta byla dokončena úprava oblíbené stezky podél řeky Kamenice ve směru od nákupní zóny na Horní Tanvald.
Ta už nyní získala takovou podobu, že může být úspěšně využívána všemi, kteří se cestou z Tanvaldu na Horní Tanvald
a Smržovku chtějí vyhnout rušné mezinárodní silnici a naopak nerušeně putovat příjemnou krajinou podél hučící řeky.
Foto Antonín Bělonožník.

Snad každé město řeší problémy s parkovacími místy. Na Výšině proto vzniklo nové parkoviště. Foto Antonín Bělonožník.

Informace z tanvaldské
nemocnice
Nemocnice Tanvald, s.r.o.
přijme ošetřovatele/ky k lůžku na plný úvazek
ve 12 hodinových směnách. (Norma hodin 37,5 hod. za týden.)
Možnost zvýšení kvalifikace absolvováním kurzu při zaměstnání.
Požadujeme trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
plat od cca 15 000 Kč hrubá mzda
5 týdnů dovolené
příplatek na stravování
Nástup možný ihned.
V případě zájmu zašlete životopis na email:
vera.chvojkova@mediterra.cz
nebo osobně na personálním oddělení
Tel. kontakt 483 367 354

Od září u nás bude působit
romský poradce
Co konkrétně má zajišťovat romský
poradce na MěÚ Tanvald? Komunikaci
a další vztahy romských komunit a
navrhovat opatření směřující k začleňování romské menšiny do sociálních
vazeb na území správního obvodu
ORP Tanvald. Řešit problémy romských komunit v oblasti občanského

soužití, zaměstnanosti, vzdělávání,
sociálních věcí a poskytovat potřebné
poradenské a konzultační služby.
Spolupracovat s městskými a obecními
úřady ve správním obvodu, městskou
i státní policií, školami a neziskovými
organizacemi.

-red-
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Informace

PROGRAM v areálu Protržené přehrady 18. září 2016
Dopolední program
10:00
Zahájení starostou města –
hudební doprovod p. Zdeněk Bláha
10:15
Desanka - desenská dechovka
11:15
Swing
Grass
Revival
12:00
Křest knih:
Mgr. Dana Nývltová – Protržená
přehrada na Bílé Desné
PaeDr. Helena Sobková – Pohádka o
protržené přehradě
12:15
Sbor dobrovolných muzikantů
10:00 – 13:00 Naučně zábavná stezka
pro všechny věkové kategorie v areálu
Protžené přehrady - pořádá DS Vojan a
Klub českých turistů.
Hlavní program
14:00
Slavnostní zahájení
14:15
Připomenutí tragické události
14:45
Bohoslužba
15:00
Vysvěcení pomníku
15:30
Minuta ticha za oběti
15:40
Film o katastrofické události
-red-

Jízdní řád autobusové linky v rámci výročí 100 let Protržené přehrady 18. 9. 2016
Trasa : Tanvald, terminál - Desná - Protržená přehrada - Albrechtice v Jiz. Horách - Desná - Tanvald, terminál
Tanvald, terminál

9:20

17:00

Desná, hasičárna

9:22-9:25

17:02-17:05

Desná, střed

9:26-9:29

17:06-17:09

Desná, kino

9:30-9:33

17:10-17:13

Desná, kostel

9:35

17:15

Desná, porcelánka

9:37

17:17

Desná, otočka

9:40

Protržená přehrada

9:50-9:53

dále ve 20 minutových intervalech

17:20
17:30-17:33

Albrechtice v Jiz. h., hájenka

10:03

17:43

Albrechtice v Jiz.h., hasičárna

10:11

17:51

Albrechtice v Jiz.h., Jizerka

10:13

17:53

10:21 V

18:01 V

Desná, střed

10:23 V

18:03 V

Tanvald, terminál

10:26 V

18:06 V

Desná, ČD

vysvětlivky:

V - pouze výstup

Protržená přehrada – stoletá historie
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 třetí – Inferno
„Grűss Gott,“ zdraví se dřevaři
vracející se z lesa s hajným Henricim,
který tu seče otavu. Mají po fajruntě,
těší se na talíř polévky, cestou si ještě
možná dají skleničku žitné v nejbližší
hospodě. Po pravé ruce se jim
zableskne hladina nové vodní nádrže,
kterou tu vloni s velkou slávou otevřeli.
Továrník Riedel si od ní slibuje, že
zabrání dalším povodním, jako byla
ta nejhorší před devatenácti lety.
Nejstarší z chlapů, Johann, ten ji dobře
pamatuje, však mu tenkrát sebrala kus
chalupy a ještě brusírnu, kde tenkrát
makal. Od té doby pracuje v lese. Ti
ostatní byli v té době teprve smrkáči, ti
z toho ještě nemají ten správný pojem.
„Ty, Johann,“ povídá najednou
nejmladší z nich, „támhle teče nějaký
pramen.“
„Kde ho vidíš, Franz?“
„No přeci támhle, co je ta hráz,“
mávne rukou k mohutnému náspu.
„To není možné, kde by se tam
vzal?“
Dřevaři jdou blíž a helemese, ten
kluk má opravdu bystré oči. Jen kousek
vedle kamenné věže tryská ze země
pramínek vody, sotva na prst tlustý.
To by tu přece nemělo být. Chlapi po
sobě koukají a kroutí hlavami. Žitná a
polévka musí počkat, vracejí se zpátky.
Je právě půl čtvrté odpoledne, pondělí
18. září roku 1916. Poslední minuty
pro Desnou tikají, ale nikdo zatím nic
netuší.
Hrázný je sdělením lesních dělníků
překvapen. Před pouhou půlhodinkou
na hrázi byl a nikde nic, ale neváhá
ani minutu, a když zjišťuje, že si z něj
chlapi nestřílejí, okamžitě telefonuje na
vodní družstvo do Dolního Polubného.
Sluchátko si vezme sám inženýr Emil
Gebauer, stavební správce vodního

družstva a ihned nařizuje otevřít oba
uzávěry naplno a varovat majitele
vodních děl níže po toku. Sám pak
vyráží k přehradě. Snad to nebude
tak vážné. V nádrži je pouze 290 tisíc
kubíků vody, něco málo přes polovinu
celkové kapacity. Do rána se nádrž
vyprázdní a pak se uvidí, co s tím.
Mezitím už informace o havárii
na přehradě dorazila mezi lidi a ti se
zvědavě dívají na koryto Bílé Desné,
co se bude dít. Snad to bude jen
taková obyčejná povodeň, jaká tu byla
naposledy vloni. Jen ti nejopatrnější
raději vylezou na kopec. Majitelé
jezů uzavírají stavidla a starostlivým
pohledem hledí proti proudu. Jen aby
nevznikly zase nějaké škody. Je válka,
jeden si těžko vydělá, surovin málo,
zákazníků ještě míň.
Na hrázi zatím hrázný spolu
s dělníky v šoupátkové komoře zápolí
s uzávěry, ale jde to ztuha. Uvolněná
hlína a kamení zneprůchodnila potrubí,
a když už jim voda z hráze teče doslova
do bot, prchají, aby zachránili alespoň
holé životy. Je za pět minut čtyři. Od té
chvíle už jen z bezpečné vzdálenosti
bezmocně sledují, co se bude dít.
V 16.15 se dlažba na hrázi začíná
propadat. Je zle. Poplach!
Inženýr Gebauer je v té chvíli na
cestě k přehradě. Tu ucítí šumění a
lehké chvění země. Vlasy na zátylku
se mu zježí. Přidá do kroku, ale vše je
marné. Když konečně dojde na místo,
spatří už jen prázdnou nádrž.
A dole pod vodním dílem mezitím
propuká
peklo.
Čtyřicetimetrovou
průrvou v tělese hráze se masy vod řítí
do údolí. Kolem 150 m3 vody každou
vteřinu uniká z nádrže, bere s sebou
hlínu, kamení, mohutné jizerské
smrky. Smete pilu hraběte Des Fours
Walderode, která je dnes naštěstí
mimo provoz a většina lidí je doma,
ale vezme s sebou všechen materiál,
kulatinu, trámy, prkna a to vše se valí
dolů do Desné.
Theodor Ullman stojí na mostě
vedle svojí brusírny a střídavě sleduje
hladinu v řece a horní část obce, odkud

má přijít zvýšená vlna. Tu se náhle
nad vrcholky stromů zjeví žlutý oblak
prachu, pod nímž se valí obrovská
masa dřeva a kamení. Provází ji
strašlivý praskot lámajících se stromů
a temné dunění způsobené valícími
se kameny. V okamžiku vlna dospěje
k hasičské zbrojnici a srovnává ji se
zemí.
„Rychle pryč!“ Ullman jako šílený
prchá od řeky nahoru a stíhá to jen
tak tak. Už mu voda sahá do půli lýtek,
ale na výše položeném místě už ztrácí
svou sílu. Ullman těžce oddychuje a
teprve teď se odváží ohlédnout zpět.
Jeho brusírna už neexistuje.
Vlna bere všechno šmahem. Mosty,
brusírny, obytné domy a s nimi i lidi,
muže, ženy, děti. Kdo se včas nespasil
útěkem, je ztracen. Teprve když čelo
vlny narazí na železniční most, její
postup se zpomalí, ale jen na chvíli.
Most sice odolá, ale voda se přes něj
převalí a začíná devastovat dolní část
Desné a pak se rozlévá i na žďárskou
stranu. I když již pomalu ochabuje, stále
ničí vše, co jí přijde do cesty: zahrady,
kůlny, venku uložené suroviny.
Ještě
před
hotelem
Koruna
v Tanvaldě je metr sutě a voda strhává
kůlnu obchodníka s kůžemi Gőtze, malý
dřevěný domek u železničního mostu
a zaplavuje sklepy, přízemí domů i
textilní továrnu, vyřazuje z provozu
elektrárnu. Lidé prchají do bezpečí, ale
tady už naštěstí k obětem na lidských
životech nedojde. Vodní živel jako by
se už vyzuřil, jako by ztratil svou sílu a
teď odpočívá. Své mrtvé si však odnáší
až do Jizery. V Mladé Boleslavi se
hladina zvedá již jen o pouhých dvacet
centimetrů, a nebýt plovoucích trosek,
nikdo by tu ani netušil, co se stalo
nahoře v horách.
Vikář Eduard Gnendiger, hluboce
otřesen, prochází zničenou Desnou.
V hromadách nakupeného dřeva tu
zoufalí lidé objevují strašlivé nálezy.
Zde leží dítě, tam žena, někde jen
části těl doslova na kusy rozervaných
silou živlu. Všichni hledají své
blízké, ale nacházejí jen mrtvá těla.

Obraz apokalypsy. Jako malý zázrak
záchranáři nacházejí v Schettlově
brusírně mezi hromadou trámů brusiče
Artura Neumanna. Když rozřežou
trámy a vytáhnou ho, žije. Dokonce
nemá ani vážnější zranění. Je to muž
štěstěny. Méně štěstí má jeho kamarád
Johann Gleissner, kterého to zasypalo
spolu s Neumannem. Ten už to má
chudák za sebou.
Ještě se zachránilo pár lidí
v domech, které zůstaly stát, ale další
zázrak už se nekoná. Ti, kdož stáli
v cestě povodňové vlně, jsou všichni
mrtví. Je jich celkem dvaašedesát, ale
toto číslo nemusí být úplně přesné.
Z některých totiž opravdu zůstaly jen
kousky.
Katastrofa. Lidská i životní, protože
i ti, co přežili, jsou nyní chudáci bez
majetku, bez střechy nad hlavou, bez
práce. Ve světě zuří válka a císař nemá
čas zaobírat se pár desítkami mrtvých
a tisícovkou zubožených. Na bojištích
mu totiž denně umírají tisíce mladých
mužů. Pomoc sice přichází, armáda se
podílí na likvidačních pracích a nějaké
peníze pro postižené se taky vyberou,
ale je to jen chabá záplata na prožité
hrůzy. Teprve po roce se život v Desné
aspoň trochu stabilizuje, i když na
nové, mnohem chudší úrovni.
Dvaašedesát mrtvých, nejhorší
katastrofa spojená s vodním dílem
ve střední Evropě. Je to hodně?
Určitě ano. Ta zkušenost byla
vykoupena draze, ale na druhou stranu
bezpečnostní opatření, která byla po
téhle havárii v následujících letech
přijata, dnes chrání miliony lidí. Takže
všechno špatné je k něčemu dobré.
A že jsem na něco zapomněl, ptáte
se? Ano, máte pravdu, těch obětí bylo
ve skutečnosti třiašedesát. Dvorní rada
Karel Podhajský, který nad stavbou
přehrady vykonával státní dozor, se po
obdržení zprávy o protržení přehrady
na Bílé Desné v Praze ve své kanceláři
zastřelil.
Pokračování příště
Václav Hošek

Tanvaldský zpravodaj

5

Zastupitelstvo, rada

Tanvaldský zpravodaj / září 2016

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva
města Tanvald konaného dne 22. 06. 2016
*ZM
bere
na
vědomí
informace o činnosti rady města v období
od 13. 04. 2016 do 01. 06. 2016.
II.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti kontrolního výboru, finančního výboru a školského
výboru.
III.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti organizací 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:
1a) na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat část pozemkové parcely
č. 46/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Tanvald označenou podle geometrického plánu č.
1643-68/2016 ze dne 16. 03. 2016 jako pozemková parcela č. 46/4 (ostatní plocha) o výměře
175 m2 manželům v pořadí:
1. manželům Jegyinákovým
2. manželům Tollarovým
1b) na základě vydaného a zveřejněného
záměru rozhodlo prodat části pozemkové
parcely č. 46/2 (ostatní plocha) v katastrálním
území Tanvald podle geometrického plánu
č. 1643-68/2016 ze dne 16. 03. 2016 následovně:
a) část o výměře 249 m2 označenou jako pozemková parcela č. 46/7 (ostatní plocha) manželům Erbenovým za smluvní cenu 75.200 Kč;
b) část o výměře 244 m2 označenou jako pozemková parcela č. 46/8 (ostatní plocha) manželům Frankovým za smluvní cenu 73.800 Kč;
c) část o výměře 252 m2 označenou jako pozemková parcela č. 46/5 (ostatní plocha) manželům Ticháčkovým za smluvní cenu 76.100 Kč.
d) část o výměře 390 m2 označenou jako pozemková parcela č. 46/6 (ostatní plocha) manželům Zavadelovým za smluvní cenu 115.600
Kč.
e) část o výměře 175 m2 označenou jako pozemková parcela č. 46/4 (ostatní plocha) za
smluvní cenu 54.100 Kč manželům v pořadí:
1. manželům Jegyinákovým
2. manželům Tollarovým;
f) část o výměře 87 m2 označenou jako pozemková parcela č. 46/2 (přístupová cesta k pozemkům) do podílového spoluvlastnictví manželům
Erbenovým, manželům Frankovým, manželům
Ticháčkovým, manželům Zavadelovým, manželům v pořadí 1. Jegyinákovým 2.Tollarovým
za smluvní cenu 25.900 Kč, a to každému ideální 1/5.
2) rozhodlo odložit projednání žádosti o prodej
části 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.
3) na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo neprodat část pozemkové parcely
č. 1677/1 (ostatní plocha) v katastrálním území
Tanvald označenou podle geometrického plánu č. 1656-139/2016 ze dne 08. 06. 2016 jako
pozemková parcela č.1677/3 (ostatní plocha) o
výměře 161 m2.
4) rozhodlo:
a/ schválit Směnnou smlouvu mezi městem Tanvald a Lesy České republiky, s.p. podle předloženého návrhu;
b/ schválit rozpočtové opatření č. 52/2016 spočívající v zapojení příjmů z prodeje majetku
na pokrytí nákladů spojených se směnou pozemků s Lesy České republiky, s.p.:
PŘÍJMY
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ – z prodeje investičního
majetku
+ 321.216 Kč
VÝDAJE
POZEMKY – CELKEM
+ 321.216 Kč
5) rozhodlo přijmout nabídku úplatného nebo
bezúplatného převodu pozemkové parcely
č. 78/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o
výměře 174 m2 v katastrálním území Tanvald
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odboru odloučené pracoviště Liberec.
6)
rozhodlo
přijmout
nabídku
úplatného
převodu
pozemkové
parcely
č. 537/20 (ostatní plocha – neplodná půda) o vý-
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měře 384 m2 v katastrálním území Tanvald od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odboru odloučené pracoviště Liberec.
7) schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín podle
předloženého návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4004882/
VB/2 – JN, Tanvald, Šumburk 1269/3, p. Žáček
– příp. NN.
8) neschvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a
Smlouvy o zřízení služebnosti cesty mezi městem Tanvald a společností RIAL spol. s r.o., se
sídlem Žateckých 20/1212, Praha.
9) ve věci nabídky paní Votočkové na prodej
pozemkových parcel č. 421/2, 437/3, 437/5,
437/6, 453/3, 453/4 v katastrálním území Tanvald zastupitelstvo města rozhodlo:
a) vykoupit tyto pozemky za cenu 1 mil. Kč
b) schválit rozpočtové opatření č. 53/2016:
VÝDAJE
POZEMKY – celkem				
+ 1.000.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod z hospodářského výsledku minulých let
+ 1.000.000 Kč
10) ve věci možnosti odkoupení objektu č.p.282, ul. Krkonošská, Tanvald
od společnosti Dovoz skútrů s.r.o., Praha 10
zastupitelstvo města rozhodlo v případě koupě
tohoto objektu přistoupit na cenu 1.825.000 Kč.
11) ve věci nabídky pana Šámala na odprodej
objektu č.p. 340, ul. Krkonošská, Tanvald za
600.000 Kč zastupitelstvo města:
a) bere na vědomí cenu uvedenou v nabídce
b) rozhodlo v případě koupě tohoto objektu přistoupit na cenu 60.000 Kč.
12) schvaluje vyřazení projektové dokumentace
vedené na účtu 042 nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek:
1/ org. 2213 odkanalizování ulic Na Svahu, Letná a Nad Výtopnou celkem 236.413 Kč
2/ org. 2219 cyklotrasa podél řeky Kamenice
Tanvald – Smržovka celkem 59.999,06 Kč
3/ org. 2321 odkanalizování objektu čp. 94, 259262, Železnobrodská ul., celkem 61.250 Kč
4/ org. 3412 Inline dráha, Skatepark I. etapa
celkem 101.430 Kč
13) na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat části pozemkové parcely
č. 1887 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
v katastrálním území Tanvald označené podle
geometrického plánu č. 1629-272/2015 ze dne
21. 10. 2015 jako díl „h“ o výměře 2 m2 , díl „f“
o výměře 6m2 a díl „e+g“ o výměře 13m2 paní
Doksanské za účelem narovnání majetkových
vztahů za smluvní cenu 15.300 Kč;
14) ve věci nabídky pana Berky na prodej pozemkové parcely č. 578/4 ( trvalý travní porost)
o výměře 2771 m2 , pozemkové parcely č.
642/4 (ostatní plocha) o výměře 379 m2 a pozemkové parcely č. 642/5 (lesní pozemek) o
výměře 881 m2, vše v katastrálním území Tanvald parcel zastupitelstvo města rozhodlo:
a) vykoupit uvedené parcely za cenu stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši
101.080 Kč.
b) schválit rozpočtové opatření č. 54/2016:
VÝDAJE
POZEMKY – celkem				
+ 101.080 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod z hospodářského výsledku minulých let
+ 101.080 Kč
15) ve věci realizace investičních staveb v roce
2016 zastupitelstvo města rozhodlo:
a) realizovat investiční akce – stavba chodníku
ul. Raisova s místem pro přecházení k ZŠ Šumburk, parkoviště ul. Smetanova, sídliště Šumburk a parkoviště ul. Větrná u č.p. 562 – 567
b) schválit rozpočtové opatření č. 56/2016:
VÝDAJE
Místní hospodářství – celkem
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
– celkem
chodník a přechod v ul. Raisova k ZŠ Šumburk
+ 182.000 Kč
parkoviště ul. Smetanova, sídliště Šumburk		
+ 306.000 Kč
parkoviště ul. Větrná u č.p. 562-567		
+ 965.000 Kč

FINANCOVÁNÍ
převod z hospodářského výsledku minulých let
+ 1.453.000 Kč
16) ve věci realizace autobusové zastávky ul.
Palackého, Tanvald vedle prodejny COOP
zastupitelstvo města:
a) schvaluje zhotovení autobusové zastávky
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 43/2016:
VÝDAJE
DOPRAVA – celkem				
+ 98. 000 Kč
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku
– celkem
Dům dětí a mládeže – celkem			
- 98.000 Kč
V.
Ve věci žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci odkanalizování objektů ve vlastnictví
Junák – český skaut, středisko Jablonec nad
Nisou, z.s. zastupitelstvo města:
a) schvaluje poskytnutí investiční dotace
ve výši 80.000 Kč
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 50/2016:
VÝDAJE
DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY – celkem		
investiční dotace Junák- český skaut, středisko
Jablonec nad Nisou, z.s.
80.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod z HV minulých let 		
+ 80.000 Kč
c) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 41/2016
o poskytnutí investiční dotace dle předloženého
návrhu
VI.
Ve věci žádosti společnosti Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Horská 1219, Liberec
o poskytnutí peněžitého daru zastupitelstvo
města:
a) schvaluje poskytnutí peněžitého daru Hospic
sv. Zdislavy, o.p.s. ve výši 33.000 Kč
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 49/2016:
VÝDAJE
DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY – celkem
peněžitý dar Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 		
33.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod z HV minulých let 			
+ 33.000 Kč
c) schvaluje Darovací smlouvu č. 1/2016 o
poskytnutí peněžitého daru dle předloženého
návrhu.
VII.
Ve věci realizace výtahu v objektu radnice Palackého 359 zastupitelstvo města:
a) schvaluje stavbu výtahu v objektu radnice
č.p. 359, ul. Palackého v rozsahu projektové
dokumentace zpracované Ing. Jiřím Novotným
R:A:P Liberec v 05/2016
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 51/2016:
VÝDAJE
Vnitřní správa (městský úřad) – celkem
Výtah v budově Palackého č.p. 359		
+ 1.775.656,25 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z HV minulých let			
+ 1.775.656,25 Kč
VIII.
Ve věci realizace zakázky „Odstranění železobetonových pergol v ul. Vnitřní, sídliště Výšina“
zastupitelstvo města:
a) schvaluje odstranění 2 železobetonových
pergol v ulici Vnitřní na sídlišti Výšina a opravu
pergoly mezi prodejnou potravin a bytovým objektem č.p. 567 v ulici U Lesíka na sídlišti Výšina
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 46/2016:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem

ostatní záležitosti pozemních komunikací
– celkem
demolice 2 železobetonových pergol na sídlišti
Výšina
		
520.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod z HV minulých let
+ 520.000 Kč
IX.
Ve věci realizace zakázky „Oprava chodníku
mezi ulicemi Vnitřní a Větrná, sídliště Výšina“
zastupitelstvo města:
a) schvaluje opravu chodníku spojujícího ulice
Vnitřní a Větrná na sídlišti Výšina
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 45/2016:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
ostatní záležitosti pozemních komunikací
– celkem
oprava chodníku mezi ulicemi Vnitřní a Větrná
136.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod z HV minulých let
+ 136.000 Kč
X.
Ve věci realizace zakázky „Oprava přístupových
chodníků objektu č.p. 562-567, 572-575 z ul.
Větrná“ zastupitelstvo města :
a) schvaluje opravu přístupových chodníků zadních vchodů objektů č.p. 562 – 567,
č.p. 572 – 575 z ulice Větrná
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 44/2016:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
ostatní záležitosti pozemních komunikací
– celkem
oprava chodníků ke vchodům č.p. 562-567
a č.p. 572-575
278.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod z HV minulých let
+ 278.000 Kč
XI.
Ve věci realizace zakázky „Skatepark v České
ulici“ zastupitelstvo města:
a) rozhodlo uvolnit finanční prostředky na předfinancování a financování projektu „Realizace
skateparku v České ulici“, který je spolufinancován z Národního programu prevence kriminality
2016 Ministerstva vnitra ČR
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 48/2016:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Hřiště – celkem
Realizace skateparku v České ulici
981.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z HV minulých let
+ 981.000 Kč
XII.
Ve věci žádosti o změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Tanvald, Protifašistickch bojovníků 336 zastupitelstvo města:
a) schvaluje změnu názvu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Tanvald, Protifašistických bojovníků 336 na Středisko volného času
Tanvald, příspěvková organizace, s účinností od
01. 07. 2016;
b) schvaluje nové znění zřizovací listiny dle
předloženého návrhu.
XIII.
*ZM schvaluje návrh Společenské smlouvy
Teplárenství Tanvald s.r.o.
XIV.
*ZM schvaluje záměr na odkoupení podílu společníka společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o.
pana Martina Vávry ve společnosti Teplárenství
Tanvald s.r.o. městem Tanvald.
XV.
*ZM
schvaluje
podání
přihlášky
na
uzavření
partnerství
s
Agenturou
pro sociální začleňování.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 18. 07. 2016  
*RM doporučuje zastupitelstvu města pozemkovou parcelu č. 1269/1 (trvalý travní porost) o
výměře 2907 m2 v katastrálním území Šumburk
nad Desnou neprodávat.
*RM vydává záměr na pronájem části 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.
*RM vydává záměr na pronájem části pozemkové parcely č. 1677/1 (ostatní plocha)
o výměře 161 m2 v katastrálním území Tanvald
za účelem zřízení odpočinkového místa.
*RM nesouhlasí s pronájmem části pozemkové

parcely č. 60/5 (ostatní plocha) o výměře 54 m2
v katastrálním území Šumburk nad Desnou za
účelem zřízení odpočinkového místa.
*RM rozhodla poskytnout finanční dar panu
Karlu Soldátovi za koordinaci účasti města Tanvald na fotbalovém turnaji partnerských měst v
Lubomierzi v Polsku ve výši 3.000 Kč a částku
uvolnit z rozpočtové kapitoly Spolupráce s partnerskými městy.
*RM rozhodla poskytnout za úspěšnou reprezentaci města v atletice Tereze Vokálové

Pokračování na straně 7.
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peněžitý dar ve výši 6.000 Kč a Ladě Cermanové peněžitý dar ve výši 4.000 Kč a provést
rozpočtové opatření č. 57/2016:
VÝDAJE
Dotace, příspěvky a dary – celkem
dotace nerozdělené
- 10.000 Kč
finanční dar člence atletického oddílu TJ Liaz
Jablonec nad Nisou Tereze Vokálové
za úspěšnou reprezentaci města
6.000 Kč
finanční dar člence atletického oddílu TJ Liaz
Jablonec nad Nisou Ladě Cermanové
za úspěšnou reprezentaci města
4.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 58/2016:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE – celkem
na realizaci energetických úspor v objektu
MŠ, U Školky 579, Tanvald		
359.348,35 Kč
na realizaci energetických úspor v objektu DDM
Tanvald		
112.687,59 Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z minulých let
- 472.035,94 Kč
*RM vydává záměr na prodej bytové jednotky č. 508/8, vel. 1+2, byt běžný, Radniční ul.
508, Tanvald včetně spoluvlastnického podílu
526/27574 na budově čp. 503 - 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 06. 09. 2016 do 11.00 hodin.
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na odstranění havárie kanalizace v objektu čp. 579
ul. U Školky a provést rozpočtové opatření č.
59/2016:
VÝDAJE
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
U Školky 579 – celkem
+ 39.982 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 39.982 Kč
*RM:
1/ vydává záměr na prodej části pozemkové
parcely č. 370/2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Tanvald označené podle geometrického plánu č.1658-157/2016 ze dne 14. 06.
2016 jako díl „b“ o výměře 535 m2 a části pozemkové parcely č. 370/4 (trvalý travní porost)
v katastrálním území Tanvald označené podle
geometrického plánu č. 1658-157/2016 ze dne
14. 06. 2016 jako díl „d“ o výměře 141 m2 TJ
SEBA Tanvald, se sídlem Pod Špičákem 580,
Tanvald;
2/ vydává záměr na pronájem části pozemkové
parcely č. 370/2 (trvalý travní porost) o výměře
105 m2 v katastrálním území Tanvald a části
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.
*RM souhlasí se změnou smlouvy o pronájmu
prodejního stánku s veřejným WC umístěným
na terminálu dopravy Tanvald – Šumburk nad
Desnou tak, že na straně nájemce nebudou
manželé Komárkovi ale pouze pan Martin Komárek.
*RM rozhodla přenechat do dočasného bezplatného užívání nemovité věci Základní škole Tanvald, Sportovní 576, příspěvkové organizaci podle předloženého návrhu Smlouvy o výpůjčce.
*RM bere na vědomí soupis movitého majetku
vyřazeného likvidací v roce 2015.
*RM souhlasí s užíváním nebytových prostor
v DPS Vítězná 614, Tanvald, část Šumburk nad
Desnou paní Ivetou Hladíkovou za účelem příležitostného provozování masáží od 01. 08. 2016
do 31. 12. 2016 za denní paušální úhradu ve
výši 50,- Kč.

*RM schvaluje platový výměr ředitelky Mateřské
školy Tanvald, U Školky 579, Tanvald, příspěvkové organizace s účinností od 01. 07. 2016 dle
předloženého návrhu.
*RM projednala žádost Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Liberci, Kontaktního pracoviště
Tanvald o vyjádření obce ve smyslu § 33 odst.
6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi ve věci žádosti o doplatek na bydlení pro
konkrétní osobu užívající za účelem bydlení
ubytovací zařízení a vydává nesouhlasné vyjádření pro Dušana Červeňáka užívajícího ubytovací zařízení Koruna, Krkonošská 234, Tanvald.
*RM bere na vědomí Znalecký posudek č. 5290080/2016 ze dne 23. 06. 2016 o odhadu obvyklé ceny pozemku p.č. st. 617 a na ní stojícího
bytového domu čp. 425 v ulici Žákova, obec
a k. ú. Tanvald.
*RM schvaluje předložený návrh Smlouvy o
dílo mezi městem Tanvald a firmou STRABAG
a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 155 00 Praha na realizaci opravy povrchu místní komunikace k TS Žďár a opravy místní komunikace a
parkovišť u objektů č.p. 560 a č.p. 561 v ulici
U Školky, Tanvald.
*RM ustanovuje komisi pro otevírání obálek a
hodnocení nabídek akcí „Tanvald – realizace
skateparku v České ulici“ a „Tanvald – rozšíření
městského kamerového systému (MKS) do lokality sídliště Výšina“ ve složení:
Hana Preislerová, místostarostka města
Jiří Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV MěÚ
Tanvald
Václav Hošek, krizové řízení MěÚ Tanvald
Náhradníci:
Mgr. Antonín Bělonožník, místostarosta města
Ing. Jindřich Kozlovský, vedoucí odboru SÚ
a ŽP MěÚ Tanvald
Václav Černý, technik odboru rozvoje a KV MěÚ
Tanvald.
*RM schvaluje předložený návrh Smlouvy o dílo
mezi městem Tanvald a firmou SIZ s.r.o., Velké
Hamry 694, 468 45 Velké Hamry na realizaci
demolice skeletu pergol v ulici Vnitřní, opravy
chodníku mezi ulicemi Vnitřní a Větrná, opravy
přístupových chodníků k objektům č.p. 562-567
a č.p. 572-575 z ulice Větrná, zvýšení kapacity
parkoviště u objektu č.p. 562-567 v ulici Větrná.
*RM doporučuje zastupitelstvu města
1/ schválit Smlouvu o dílo na projekt „Revitalizace městského stadionu Výšina Tanvald“ s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice a
Dodatek č. 1 k této smlouvě, který řeší termín
zahájení realizace v 04/2017.
2/ schválit v rozpočtu města na rok 2017 částku
ve výši 19 mil. Kč na financování projektu„Revitalizace městského stadionu Výšina Tanvald“.
*RM rozhodla prodat
1/ travní traktor CUB CADET RBH 1200,
inventární číslo 293220000003, výrobní číslo
13AU120M603, rok pořízení 2004
2/ travní traktor CUB CADET CC 1023 RD,
inventární číslo 293220000002, výrobní číslo
AB027210256, rok pořízení 2007
po zveřejnění nabídky za nejvyšší nabídnutou
cenu.
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva
města dne 03. 08. 2016 s tím, že může být dle
potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Schválení smlouvy o dílo „ Revitalizace
městského stadionu Výšina Tanvald“
3. Závěr
*RM v působnosti valné hromady TABYS s.r.o.
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu
funkce jednatele společnosti mezi společností
TABYS s.r.o. se sídlem Tanvald, Protifašistických bojovníků 183 a jednatelem společnosti
panem Ing. Otou Zaplatílkem, bytem Na Balkáně 491, Tanvald dle předloženého návrhu.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 03. 08. 2016
*RM souhlasí, aby starosta města jako jeho statutární zástupce podepsal notářský zápis, kterým bude osvědčeno prohlášení, že vlastníkem
stavby Vodojem Tanvald - Český Šumburk 2
na stavební parcele č. 959 v k. ú. Šumburk nad
Desnou, obec Tanvald je Severočeská vodárenská společnost a.s. se sídlem Přítkovská 1689,
PSČ 415 50 Teplice, IČ 49099469.
*RM doporučuje zastupitelstvu města:

1/schválit Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „JN032043 Tanvald, Šumburk nad Desnou – odstranění výpusti Husova č.p. 336“ s firmou
Severočeská vodárenská společnost a.s.
se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice;

Informace, rada, společenská rubrika
2/souhlasit se zařazením částky ve výši 130.000
Kč na financování opravy asfaltobetonového
povrchu místní komunikace ulice Husova do
návrhu rozpočtu města na rok 2017.
Ke spolupráci s „Agenturou pro sociální začleňování“ rada města:
1) bere na vědomí rozhodnutí Monitorovacího výboru Agentury pro sociální začleňování
o výběru města Tanvald ke spolupráci
s Agenturou pro sociální začleňování v rámci
tzv. 5. vlny Koordinovaného přístupu k sociálně
vyloučeným lokalitám;
2) rozhodla zřídit od 1. září 2016 v rámci MěÚ
pracovní pozici manažera „Strategického plánu
sociálního začleňování“ a romského poradce;
3) rozhodla s účinností od 1. září 2016 stanovit
celkový počet zaměstnanců města zařazených
do MěÚ na 104;
4) rozhodla s účinností od 1. září 2016 vydat
nový organizační řád dle předloženého návrhu;

5) schvaluje rozpočtové opatření č. 60/2016:
VÝDAJE
VNITŘNÍ SPRÁVA
vnitřní správa (městský úřad)
personální výdaje
+ 110.000 Kč
výdaje na počítačovou síť, HW, SW
+ 35.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 145.000 Kč
*RM rozhodla prodat 2 travní traktory CUB
CADET CC 1023 RD, inventární číslo
293220000002, výrobní číslo AB027210256,
rok pořízení 2007 a CUB CADET RBH 1200,
inventární číslo 293220000003, výrobní číslo
13AU120M603, rok pořízení 2004 žadatelům
v pořadí:
1. Jan Mazanec za nabídnutou cenu 20.000 Kč
2. Jaroslav Bartoš za nabídnutou cenu 6.304 Kč

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

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva
města Tanvald konaného dne 03. 08. 2016
Ve věci realizace projektu „Revitalizace městského stadionu Výšina Tanvald zastupitelstvo
města:

1/ schvaluje Smlouvu o dílo na projekt
Foto Antonín Bělonožník.

„Revitalizace městského stadionu Výšina Tanvald“ s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., se
sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice a Dodatek č. 1 k této smlouvě, který řeší
termín zahájení realizace v 04/2017;
2/ souhlasí se zařazením částky ve výši 19 mil.
Kč na financování projektu „Revitalizace městského stadionu Výšina Tanvald“ do návrhu rozpočtu města na rok 2017.
II.

*ZM v návaznosti na usnesení č. XV. ze dne 22.
06. 2016, kterým schválilo podání přihlášky na
uzavření partnerství s Agenturou pro sociální
začleňování, schvaluje následující dokumenty:
1) Memorandum o spolupráci mezi Odborem
pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a městem Tanvald včetně přílohy č. 5a Metodiky Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným
lokalitám - Příloha memoranda – závazek obce,
Plánované prointegrační aktivity města Tanvald.
2) Přílohu č. 5b Metodiky Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám
Vymezení práce Manažera Strategického plánu
sociálního začleňování (SPSZ).
III.
Ve věci vybudování splaškové kanalizace v ulici
Husova zastupitelstvo města:
1/ schvaluje Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „JN032043 Tanvald, Šumburk nad Desnou – odstranění výpusti Husova č.p. 336“ s firmou
Severočeská vodárenská společnost a.s.
se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice;
2/ souhlasí se zařazením částky ve výši 130.000
Kč na financování opravy asfaltobetonového
povrchu místní komunikace ulice Husova do
návrhu rozpočtu města na rok 2017.

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

Gratulace
Před šedesáti lety si řekli své "Ano"
manželé Hana a Vítězslav Bartelovi.
K jejich "Diamantové svatbě" jim s
kytičkou a dárkem přišla popřát hodně
zdraví a spokojenosti do dalších
společných let předsedkyně KPOZ A.
Lišková.
-red-

V září 2016
oslaví narozeniny
Ludmila Fejklová
Helena Potužáková
Jarmila Sochorová
Libuše Petříčková
Vlasta Špidlenová
Ludmila Procházková
Irena Jeřábková
Růžena Zemanová
Jiří Hušek
Michal Herák
František Pulda
Monika Sedláková
Jaroslav Dubský
Eva Neťuková
Petr Hampl
Jiří Machačný

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!)
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Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald

Středisko volného času Tanvald
(dříve Dům dětí a mládeže ULITA)
Informujeme o změně názvu:
od 1. 7. používáme název Středisko volného času

Zářijové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz
Pondělí:
9:00 – 12:00 program pro rodiče s dětmi, tématické dopoledne
dle dětských říkanek, dílna, zdravotní cvičení pro rodiče s dětmi na míčích
Úterý:
9:00 – 12:00 program pro rodiče s dětmi zaměřený na rozvoj řeči (písničky,
říkadla, rytmizace), podpora sociálních vztahů, sdílení problémů, výměna
zkušeností
12:00 – 18:00 předškolní příprava a logopedická cvičení s Mgr. Hýskovou,
tel.: 607 776 314
Středa:
9:00 – 11:00 SETKÁVACÍ DOPOLEDNE SENIORŮ, informace na čísle:
734 754 654
9:00 – 12:00 Hravá a tvořivá dopoledne pro předškoláky (bez rodičů) - výtvarně-keramická dílna, pohybové hry, informace na čísle: 774 825 085
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
19:00 – 20:00 zdravotní cvičení pro ženy s Rozárkou v prostorách MDC
Maják
Čtvrtek
9:00 – 12:00 program pro rodiče s dětmi zaměřený na ekologickou výchovu,
dílna, zdravotní cvičení
16:00 – 18:00 Setkávání rodin, podpora sociálních vztahů, herna, dílna,
zpívání
18:00 – 19:30 tradiční čínské dechové a relaxační cvičení Tchaj-ťi čchi kung,
přihlášky a info u MUDr. David Němec, tel. 603 252 488
Pátek
9:00 – 12:00 Baby Club - setkávání maminek a jejich miminek, volejte na tel.
774 825 085
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
nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel.: 774 825 085
Děkujeme za podporu:
Městu Tanvald, Městu Desná v J.h., Libereckému kraji, Nadaci pro záchranu a obnovu Jiz.hor, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu práce v Jablonci n/N a všem ostatním sponzorům, kteří nás po celý
rok podporují.

Městská knihovna Tanvald
„ZUŠKA VYSTAVUJE“ – závěrečná výstava výtvarných prací dětí ZUŠ Tanvald pod vedením Jany Hadravové ve výstavním sálku po celý měsíc září.
,,Jack London“ – výstavka titulů z našeho knižního fondu ve vstupní části
knihovny. Světoznámý americký autor, vlastním jménem John Griffith Chaney
London, by v letošním roce oslavil 140. narozeniny.
První týden v říjnu 3. – 7.10. 2016 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
„E-knihy – prima společníci pro deštivé dny… půjčte si je prostřednictvím
naší knihovny. Podrobné informace najdete na našich webových stránkách
nebo u pultu v knihovně.
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Pro školní rok 2016 - 2017 nabízíme dětem a mládeži činnost v těchto
kroužcích:
Sport - florbal, plavání (bazén v Gymnáziu), volejbal dívky, volejbal chlapci,
lyže běh, turistika (Tanvald, Desná), taneční, šachy
Estetika – výtvarně-keramický pro předškoláky a prvňáky, výtvarný speciál
(různé výtvarné techniky- pro děti od 10 let), výtvarný zaměřený na kresbu a
malbu, keramický (Tanvald, Desná), tiffany a mozaika, šití pro radost, divadelní, klub šikulů (vaření, pečení, tvoření), vaření
Hudební obor – zobcová flétna, kytara k táboráku (pro začátečníky a pokročilé), drumbeny (bubínky) pro děti, drumbeny pro dospělé
Cizí jazyky – anglický pro děti, anglický pro dospělé (pro mírně pokročilé)
Přírodověda – rybářský
Logopedie – Tanvald, Plavy
Ulitka - zábavné a tvořivé dopoledne pro předškoláky od 3 let. Každé úterý
8.30 – 11.30 hodin.
Klub volného času nabízí každodenní odpolední spontánní činnost pro děti a
mládež školního věku (velký výběr deskových a stolních her), pořádání turnajů a soutěží, výtvarné aktivity…
Díky nově získaným zrekonstruovaným prostorám rozšiřujeme činnost Klubu i
pro rodiče s dětmi, seniory, zdravotně postižené apod.
Novinky:
Relaxační cvičení pro seniory každé pondělí od 17:00 do 18:00
Kurzy šití pro dospělé (originální doplňky, patchwork,…)
Kroužky začínají pracovat od 3.října 2016.
Zápis do kroužků keramiky v Tanvaldě, do výtvarně-keramického kroužku
pro předškoláky a prvňáky a výtvarného kroužku speciál proběhne
s platbou:
v pondělí 12.9. od 16:00 pro děti, které tyto kroužky již navštěvovaly,
v úterý 13.9. od 16:00 pro nové zájemce.
Do ostatních kroužků se přihlašujte během měsíce září, kdy budou upřesněny
dny a časy konání jednotlivých kroužků. Informace na tel.č. 778 158 035, 036,
037, 034.
Zveme vás na Tanvaldské slavnosti v sobotu 10.9., kde můžete navštívit
náš prodejní a informační stánek a výtvarnou dílničku pro děti.
Na říjen připravujeme Den otevřených dveří v nově zrekonstruovaném bývalém Domě dětí a mládeže, nyní Středisku volného času.

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní akce v září 2016:
9. a 10. 9. areál autokempu Tanvaldská kotlina
23. ročník Tanvaldských slavností 2016
program na titulní straně
25. 9. NE 15 hod kino Jas Tanvald  
Cirkus bude!
Nový program. Připravili jsme pro Vás nová vystoupení klaunů i akrobatů.
Veselá drezůra pejska. Těšíme se na Vás. Vstup pro všechny zdarma.
Připravujeme na říjen:
1. 10. SO 19 hod Cimrman v říši hudby
Představení Divadla Járy Cimrmana z Prahy.
Předprodej od 2. 9. pouze v pokladně kina vždy jednu hodinu před každým
představením.
Vstupné 380 Kč.
7. a 8. 10. 48. ročník HAF (Humor v amatérském filmu)
INZERCE

PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY

1 x 50 m2
1 x 20 m2

na hlavní ulici Krkonošská
1.p. vedle ordinace nosní krční

Krásné, slunné kanceláře
Tel.: 773 109 187

Odvoz a likvidace
fekálií
Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890
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Tanvaldské gymnázium
oslaví 60 let své existence
Letos tomu je právě šedesát let, co
do prvního ročníku školy gymnaziálního
typu nastoupili první studenti, a
tím započali nepřetržitou tradici
tohoto středoškolského vzdělávání
v Tanvaldu.
Šedesát let, to je už skoro jeden
celý lidský život. Je to dlouhá doba a
doba spjatá s osudy mnoha kantorů
a obrovského množství absolventů,
kteří tanvaldským gymnáziem prošli.
Tak jako na jiných školách i zde
vznikla – a stále vznikají – přátelství a
mnoho osobních vzpomínek, ať už na
vyučující nebo spolustudenty v těch
kterých ročnících.
A několik osobních vzpomínek
na léta osmdesátá si dovolím
i já. Ač léta „hlubokého míru“,
rozumějte komunistického režimu,
tak na tanvaldském gymnáziu léta
osvíceného vědění a učení se, bez
zbytečné zpolitizovanosti a
plnění socialistických závazků.
Při vzpomínce na vyučující
bez přehánění léta „legend“.
Pan profesor Marek, sedící
v křesílku ve sborovně zahalený
oblakem doutníkového dýmu,
rtuťovitá a věčně korálemi
točící
paní
profesorka
Potužáková,
pohodový
tělocvikář Zacpal, a pak
tehdejší generace „mlaďochů“
– Týl, Týlová, Brus, Žáková…A
měl bych uvést i další –
Svárovského,
Kabrhelovou,
Poláka, Šálka, Schreiberová,
Šmída,
Anderovou,
Mojšovou,
Hoffmanovou…Nad nimi a hlavně nad
studenty s klidem a férovostí jemu
vlastní dohlížel pan ředitel, Vladimír
Marousek. Administrativu jistila paní
Iva Pavelková. A velkou oporou tohoto
sehraného a fungujícího týmu byla
paní Pražáková.
Tito vyučující nám, tehdejším
studentům, dokázali bez jakýchkoliv
elektronických vymožeností a internetu
předat obrovskou zásobárnu vědění –
stačilo jen sedět, poslouchat, zapisovat
si. A doma se doučit už jen to, čemu
fakt člověk nerozuměl. Navíc dodnes si
pamatuji „hlášky“ některých vyučujících,
např. profesora Marka, který si při

září 2016

zkoušení v hodině zeměpisu důkladně
prohlížel zkoušenou studentku, aby
zakončil slovy: „Tedy děvče, na vás si
člověk počte, haha,“ neboť dotyčná na
sobě měla tehdy módní tuzexové tričko
se spoustou anglických nápisů.
A čím jsme se bavili ve chvílích volna,
tomu by už dnešní generace pomalu
nechtěla věřit – „frčela“ digitální kapesní
hra „Nu pagadi zajac“, Rubikova kostka
a z rádií se nahrávaly magnetofonové
kazety. Mnozí kluci měli na hlavách
trvalé, nosily se džíny „mrkváče“,
„lacláče“ a „plísňáče“. Nicméně škola
dodržovala určitý status, takže přijít do
hodiny v kraťasech tehdy neexistovalo.
Tuto osobní pasáž jenom zakončím
konstatováním, že maturitní ročník
1986 („ten můj“) měl dvaašedesát
studentů rozdělených do dvou tříd.
Bohužel, jde o číslo nesrovnatelné se
současností.

Archiv Gymnázium Tanvald.

Tak, mohl jsem se rozepsat o té
řadě velice úspěšných absolventů,
které tanvaldské gymnázium uchystalo
k dráze profesorů, docentů, právníků,
lékařů, učitelů, inženýrů, chemiků nebo
prostě „jen“ pracovitých a poctivých
lidí, ale k tomu by nestačil obsah
Tanvaldského zpravodaje. A mohl
jsem psát i o úspěších studentů, o
významných meznících a dalším. Ale
toto zatím ponechám. Mým přáním teď
je, abychom se potkali v co možná
největším počtu na velkém výročním
srazu 15.10.2016 (pozvánka na jiném
místě TZ).
Ivan Nývlt

INZERCE

HLEDÁME ZDRAVOTNÍ SESTRU
Nabízíme práci zdravotním sestrám (s registrací bez odborného
dohledu) na pozici terénní sestry v nově vznikajícím Centru
duševního zdraví. Zahájení spolupráce již v roce 2016
na minimální úvazek (i v rámci MD) a od roku 2017 na částečný
nebo plný úvazek dle dohody. Do budoucna zajistíme rekvali�ikaci
na terénní psychiatrickou sestru. Práce pouze na denní směnu.
Kontakt: PhDr. Jana Horáková
Tel.: 604209619, 485163440
FOKUS Liberec o.p.s., Nezvalova 662, 46015 Liberec 15

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
Můj kamarád drak

Dlouhá léta udivoval starý řezbář, pan Meacham (Robert Redford), děti ze sousedství pohádkami o divokém drakovi, který žije hluboko v lesích severozápadního pobřeží Spojených států. Pro jeho dceru Grace
(Bryce Dallas Howard), správkyni v místním národním parku, jsou jeho příběhy jen
divokými historkami... dokud nepotká malého Peta (Oakes Fegley). Pete je záhadný, desetiletý chlapec, který nemá ani rodinu ani domov, a který tvrdí, že žije
v lesích s obřím zeleným drakem jménem Elliot. A podle Petova popisu se Elliot
v mnohém podobá drakovi z historek pana Meachama.

Obr Dobr

Příběh mladé dívky a laskavého obra známého
jako
Obr
Dobr,
kteří
se
vydávají
na dobrodružnou cestu s cílem zajmout zlé lidožroutské
obry, kteří pronikají do světa lidí.

Prázdniny v Provence

Léto neskončilo, zábava trvá. Vojta Kotek, Jakub Prachař
a Kryštof Hádek se vrací na plátna kin v komedii Prázdniny
v Provence. Režisér Vladimír Michálek je obsadil do rolí
tří kamarádů a členů hudební skupiny, kteří utečou před
svojí manažerkou až do slunné Francie k tetě jednoho z
nich. Trochu se poflakují, hodně si užívají a taky potkají krásnou a sympatickou dívku, která umí lámat srdce.
Každý z velké trojky kámošů je jiný, společně pak vrství více či méně šílené situace.

Lovecká sezóna: Strašpytel

Grizzly Boog se sice úspěšně zabydlel v divočině, ale jeho instinkty domácího mazlíčka
v něm pořád přetrvávají. Jedním z nich je strach.
A když jednou Elliot u táboráku přidá k dobru historku o nebezpečném vlkodlakovi z místních lesů,
Boogovi začne být les trošku nepohodlný. Elliot
a všichni ostatní kamarádi v lese nasadí jedinou možnou terapii, která může Booga
vyléčit – terapii strašením.
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Turnaj OP ročníku 09 a mladší
Na závěr sezóny se nejmenší tanvaldští fotbalisté zúčastnili 11.6.2016
turnaje v Železném Brodě. Tento
turnaj byl poslední v této sezóně, což
se potvrdilo rekordní účastí 12 týmů.
Družstva hrála ve dvou šestičlenných
skupinách. Družstvo Tanvald dosáhlo
ve skupině čtyř vítězství, když postupně
porazilo tým Velké Hamry A, Smržovku,
Jablonec n.N. 09 B a Jablonec n.N. 10
„B“. Po prohře s týmem Jablonec n.N.
09 A jsme v základní skupině obsadili
druhé místo. O konečné umístění jsme
se utkali s družstvem Velké Hamry B,
po vyrovnaném utkání se stavem 3:3
rozhodly o konečném umístění penalty,
ve kterých byl šťastnější soupeř, a
tak jsme nakonec obsadili v turnaji
konečné 4. místo. Za předvedené
výkony musíme opět všechny hráče
pochválit..
Tentokrát jsme nastoupili ve složení: Petr Lavička, Vojta Beran, Adam
Horvát, Dominik Plas, Petr Řezníček,
Petr Dau Bao Anh a Pavel Balaš.
Protože jsme účastí na tomto turnaji
ukončili jarní část této sezóny, chtěli
bychom tímto poděkovat za pomoc
s dopravou na turnaje rodičům našich

svěřenců, zejména Ireně Balašové a
Pepovi Beranovi, jejichž účast byla
prakticky stoprocentní. Díky za pomoc
při organizaci domácího turnaje patří
Honzovi Šedivému, Martinovi Bajzikovi,
Vendovi Kosinovi a samozřejmě Karlovi
Soldátovi.
Pokud bychom měli zhodnotit
výkony našich nejmenších hráčů,
musíme jenom chvátit, a to nejen za
předvedené výkony na turnajích, ale
i za účast na trénincích, snahu a píli.
Doufáme, že všichni hráči budou
pokračovat i v příští sezóně se stejným
nadšením. Předpokládáme, že se
začne v turnajích prosazovat i družstvo
přípravky U9, které se od podzimu
začne také účastnit turnajů Okresního
přeboru. Tento tým má zatím za sebou
pouze několik přípravných zápasů se
střídavými výsledky.. Po zasloužené
letní přestávce budeme od prvního
srpnového týdne opět pokračovat v přípravě na podzimní část sezóny.
Předpokládáme, že se nám pro příští
sezónu podaří získat nové svěřence,
kteří rozšíří řady nejmenších fotbalistů,
všichni kluci i holky jsou srdečně zváni.
Roman Houfek

O POHÁR MĚSTA TANVALDU

I. ročník Tanvaldského sprintu na kolečkových
lyžích Memorial Karla Kaspera
Sobota 3. 9. 2016
Start: 14:00 u nemocnice
Cíl: bufet – sjezdovka Tanvald
On-line přihláška www.lyzovani-tanvald.cz
TJ Seba Tanvald

Lyžaři TJ SEBA se o prázdninách
soustředili na Rejvízu a v Krkonoších
Již třetím rokem na přelomu července a srpna se mladí lyžaři vydávají
poznávat krásy naší vlasti na kolech.
Již projezdili Šumavu křížem krážem,
v loňském roce oblast Děčínského
Sněžníku a letos Jeseníky. Jelikož je
v oddíle spousta malých, přesto šikovných dětí, bez účasti aktivních rodičů
by se to neobešlo. Výchozím bodem
byla chata Férovka na Rejvízu, kde
jsme byli ubytovaní. Díky tomu, že jsme
denně našlapali úctyhodných cca 60
km, poznali jsme toho opravdu mnoho.
Vyjeli jsme na nejvyšší horu Jeseníků
Praděd 1492 m. n. m., navštívili lázně
Jeseník, Karlovu Studánku, Vrbno pod
Pradědem, Rychleby, mechová jezírka
a spoustu dalších turisticky zajímavých
cílů.

14 dní nato nás čekalo 5-ti denní
tradiční soustředění na Krkonoších na
Lyžařské boudě. Ti starší a zdatnější
absolvovali cestu na Krkonoše a zpět
na kole. Běžecké tréninky střídaly turistické výšlapy (Sněžka, Černá hora,…),
pojezdili jsme na kolečkových bruslích.
Pohybové hry, posilování, míčové a
společenské hry, kytara, legrace, dobré
jídlo…. to vše a ještě něco více…
Za to vše veliké díky trenérům
Heleně a Petru Beranovým. Věříme,
že naše prázdninové snažení zúročíme
na podzimních přespolních bězích. Už
teď se těšíme na další společné akce
a samozřejmě na tréninky, které dětem
začnou stejně jako škola.

Tělovýchovná jednota SEBA Tanvald
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR
okresní organizace Jablonec nad Nisou SK Sluníčko
a ABB Jablonec nad Nisou
pořádá
soutěž družstev handicapovaných sportovců

O  POHÁR  MĚSTA TANVALDU
Datum: úterý 6. září 2016
Start: 9.30 hodin
Místo: areál sportu Autokemp Tanvald
Kategorie: 4členná družstva s různým stupněm mentálního postižení
Vedení závodu:
Mgr. Vyhnálek Vladimír - předseda TJ
Bc. Synovcová Zdenka – zástupce SPMP
604 607 982, slunicko.zdena@tiscali.cz
Ing. Kozák Milan – zástupce ABB
S organizací závodu pomáhají studenti Gymnázia a
Obchodní akademie Tanvald.

Foto archiv TJ Seba.

Vážení občané, organizace,
zaměstnavatelé, úřady!
Občanské sdružení  D.R.A.K. z.s. si Vás dovoluje pozvat
dne  8.9. 2016 na Den otevřených dveří,
který bude probíhat od 13 - 16 hodin
v o.s.  D.R.A.K. z.s. U Školky 579, 468 41
v 1. nadzemním podlaží budovy.
Zde Vám rádi představíme naší činnost: poskytování sociálních služeb,
nově zřízená chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním
znevýhodněním:
sociální ošatník a chráněnou šicí dílnu.
Na setkání s Vámi se těší zaměstnanci o.s. D.R.A.K z.s. Tanvald a Liberec.
Za občanské sdružení D.R.A.K. z.s. Martina Procházková, asistentka chráněné šicí dílny a sociálního ošatníku.
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Sport, inzerce

Turnaj předškoláků
Díky Masarykově škole – Fotbalové
akademii, se předškolní chlapci
všech Mateřských škol Tanvaldu, pod
vedením trenéra Zdeňka Bryscejna,
učili celý rok fotbalové abecedě. Své
umění zúročili při Turnaji předškoláků
22.6.2016, který se konal v tělocvičně

Tereza Vokálová navštívila tanvaldskou radnici

hlavní budovy ZŠ. Chlapci bojovali
s nadšením a zápalem pro hru. Zápasy
bly vyrovnané, vítěz jeden – MŠ
Radniční. Blahopřejeme a děkujeme
panu Bryscejnovi a Fotbalové akademii
za nabídnutou sportovní aktivitu.

učitelka Mirka

Turnaj předškoláků. Foto Miroslava Erbenová.

Soustředění mladých hasičů
Stejně jako loňský rok, tak i letos
jsme první týden o prázdninách strávili s naší mládeží na soustředění v
Jablonci nad Jizerou.
Vynikající zázemí nám poskytl
autokemp Zátiší. V jeho areálu děti
trénovaly štafetu požárních dvojic, štafetu 4x60m a požární útok. Zároveň se
zdokonalovaly v poznávání topografických a hasičských značek, vázání uzlů
a znalosti první pomoci. Tím se začaly
pomalu připravovat na podzimní kolo
hry Plamen.
Ve středu byl pro děti připraven
celodenní výlet spojený s návštěvou
lanového centra na Mýtě. Tady se děti
opravdu vyřádily. Po krátké rozcvičce
a proškolení od místních instruktorů
začaly děti zdolávat tréninkovou stěnu.
Posléze se přemístily na vysoké překážky, kde nám děti dokázaly, že se
výšek opravdu nebojí a někteří postrádají i pud sebezáchovy. Mezi nejoblíbenější překážky patřil Most Indiana
Jonese a Skok na koalu. Na závěr se
spustily z 12ti metrové věže a svezly se
80m dlouhou lanovkou.
Před odchodem z lanového centra
jsme si v areálu opekli buřty a vyrazili
zpět do kempu.

Foto archiv SDH Tanvald Šumburk.

Celé soustředění se neslo v dobré
náladě. Děti se ve volném čase koupaly
v řece, chodily na houby, hrály míčové
hry, namalovaly si památeční trička,
navštívily pouť v Jablonečku a poslední
večer strávily u táboráku s kytarou.
V sobotu jsme všech 22 spokojených
dětí předali jejich rodičům.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem našim sponzorům, instruktorům lanového centra, personálu
autokempu a Libereckému kraji, který
soustředění podpořil dotací.
Těšíme se na příští soustředění
SDH Tanvald Šumburk
INZERCE

Tereza Vokálová je nadějnou sportovkyní, která svými výkony reprezentuje nejen Tanvald, ale i celou Českou republiku.
Kvůli tomu získala od rady města peněžitý dar za úspěšnou reprezentaci města v atletice. Na základě toho přijala Tereza
Vokálová se svou trenérkou Danou Jandovou pozvání na radnici. Za redakci Tanvaldského zpravodaje a město Tanvald jí
přejeme mnoho úspěchů v její další kariéře. Foto Antonín Bělonožník.
INZERCE

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
kurzy začínají 12. září 2016

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

 míchací centrum  tradiční česká drogerie
 barvy, laky, lazury  míchání autolaků

Prodejna: Riegrova 38, Jablonec n.N.
www.barvy-jablonec.cz
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Nesledujte čas...

Sledujte své
oblíbené pořady
až 7 dní
zpětně
Nyní

tel.: 488 999 100

Nejlepší volba

www.nej.cz • nettv@nej.cz

LIBEREC

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Trávníkové hnojivo Expert Plus 10 kg
se železem, složení NPK
je 7-7-15, výrazně vyšší
obsah draslíku,
na všechny
druhy trávníků,
pro podzimní sílu
trávníku a dobré
zazimování, balení
vystačí na cca 330 m2

vyrobeno
v ČR

vzor 1
od

35,-

vzor 2

Plastové plotovky

10 kg

249,-

nenasákavé a masivní plně probarvené profily v tradičních tvarech,
nevyžadují žádnou údržbu, barevně stálé, profily lze snadno řezat
a díky způsobu probarvení povrchově upravovat, mimořádná
povětrnostní odolnost, půlkulatá (vzor 1) nebo tříhranná hlava (vzor 2)

Lazura na ploty
5 kg
slabovrstvá lazura,
pro exteriéry, odstín
palisandr, oregonská
pinie
5 kg

229,Okrasná tvárnice
jednostranná
barva šedá,
rozměr:
39 x 19,5 x 19 cm

Beton B 20,
25 kg

Mulčovací kůra

20 MPa, beton
třídy C 15/20,
vhodný pro všechny
betonářské práce,
např. jako podklady
pro dlažby, základy,
opěrné zdi,
pro zahradní
betonáž obrubníků
apod.

balení 80 l, produkt
z nařezané kůry jehličnatých stromů
80 l

79,-

25 kg

65,od 1 palety 59,-

ks

39,-

Zveme Vás také k příjemnému posezení do našeho BAUHAUS Bistra.

LIBEREC, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 tel.: 489 204 111-2 • Po – Pá 700 – 2100 hod., So – Ne 800 – 2100 hod.

www.bauhaus.cz

Tato nabídka platí od 1. 9. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 9. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Měsíčník Tanvaldský zpravodaj. Vydává Město Tanvald. Městský úřad: Palackého 359, Tanvald, IČO: 262 587 Náklad 780 ks. Vychází poslední pracovní den v měsíci. Sazba a tisk:
SATO Tanvald, www.reklamatisk.cz Ev. č. MK ČR E 10451. Adresa redakce: Krkonošská 629, 468 41 Tanvald. Tel: 483 369 671, e-mail: lhajkova@tanvald.cz (příjem příspěvků a inzerce)
Odpovědná redaktorka Lenka Hájková. Otiskování článků povoleno jen se souhlasem redakce. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Nevyžádané rukopisy se
nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Uzávěrka příštího čísla je 13. 9. 2016. Tanvaldský zpravodaj najdete i na internetu: www.tanvald.cz

