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Nově zrekonstruované 
Městské koupaliště

opět zahajuje provoz v letní sezóně.

Otevírací doba: 1000 - 1800 (dle počasí)
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 

a důchodci 20 Kč. Od 17-ti hodin 
účtována ½ ceny vstupného.
Kontakt na provozovatele: 

723 374 935

V rámci rekonstrukce byly 
provedeny terénní úpravy, nový 

plot, zrekonstruované převlékárny 
a v celé České ulici bylo 

nainstalováno nové osvětlení.
-red-

V pondělí 11. července a 
8. srpna 2016 proběhnou 
pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.

Cimrmani opět sklízeli úspěch
  Další ročník Spanilé jízdy  
Cyklostezkou Járy Cimrmana je za 
námi. Letošní ročník přinesl oproti 
minulým létům řadu změn. Tak 
například významnou změnou bylo 
rozdělení akce do dvou dnů, přičemž 
v sobotu se v Příchovicích U Čápa 
konala Slavnost pod Majákem Járy 
Cimrmana a v neděli se oslavy 
přesunuly k nám, do Tanvaldu na 
již jedenáctý ročník Spanilé jízdy 
Cyklostezkou Járy Cimrmana.
 V Tanvaldě probíhala oslava už od 
půl desáté a pro děti byl připravený 
soutěžní dětský park pod kostelem Sv. 
Františka z Assisi. Děti si tak mohly 
vyzkoušet hod holínkou, běh s kufrem, 
rybolov, skákání v pytli, svezení na 
koloběžce nebo srážedlech. Jedním 
z velkých lákadel byly dílničky. Nelze 
opomenout ani kvíz pro malé i velké. 
Během dopoledne dětem zahrálo 
divadlo Na kolečku pohádku O třech 
kůzlátkách. Zároveň s programem pro 
děti v Tanvaldě proběhl v Návarově 
Křest mostní vyhlídky a odhalení 
pamětní desky. Následně byla odstar-
tována Spanilá jízda na historických 
kolech.
 Těsně před dvanáctou dorazili 
úspěšně všichni cyklisté ke kostelu Sv. 
Františka z Assisi, kde byli slavnostně 
přivítáni četnými diváky. Tradičně 

navázali herci z žižkovského 
divadla Járy Cimrmana v čele 
se Zdeňkem Svěrákem mini-
seminářem. Velkého úspěchu 
se dočkal se svým programem 
i pěvecký sbor Gymnázia 
Tanvald. Ve tři čtvrtě na jednu 
se nám v alegorickém prů-
vodu „Liptákovem“ představily 
některé obce z Mikroregionu 
Tanvaldska. Nebyli jsme 
ochuzeni ani o Českou 
besedu v podání Vlastenců 
z Českého Šumburku. Před 
třetí hodinou vystoupil DS 
Krakonoš z Vysokého nad 
Jizerou a opět Divadlo Na 
kolečku s představením 
Koníci.
 O příjemnou hudbu se 
staral od 11 hodin O. V. J. 
Dixie a od 15 hodin Hudba u 
města Vídně. Samozřejmě 
nechybělo ani dobré občer-
stvení. Příjemnou atmosféru 
navozovali i dámy a pánové 
v dobových oblecích.
 Myslím, že nezbývá než se 
těšit na další ročník Spanilé 
jízdy, který doufejme bude 
stejně úspěšný jako ten 
letošní.

-haj-

Šumburský park upraven 
a osvětlen 3

Přes léto má Senior klub 
Tanvald prázdniny! Další akce 

se uskuteční až v září!

Blíží se 
Tanvaldské 

slavnosti
Letošní slavnosti připadají na 9. až 
10. září. Uskuteční se již 23. ročník 

Tanvaldských slavností. Letos budou 
slavnosti v tradičním regionálním 

duchu v příjemném prostředí 
Autokempu Tanvaldská kotlina.

Můžete se těšit na bohatý 
program, řemeslné stánky a 

občerstvení. K poslechu zahrají 
mimo jiné regionální kapely.
Podrobný program v příštím 

Tanvaldském zpravodaji.
-haj-

Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana 2016. Starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek vzal na výlet i naši vlajku. Foto Antonín Bělonožník.

Vladimír Vyhnálek předává znak města Tanvaldu Zdeňku Svěrákovi. Keramic-
ký znak vyrobily děti z DDM Tanvald a stejný dostal i prezident ČR 

Miloš Zeman. Foto Antonín Bělonožník.
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 Věřili byste tomu, že tanvaldské 
infocentrum letos slaví dvacet let? Je 
to až k neuvěření, jak dlouho už slouží 
lidem.
 Začátek dubna dostalo íčko novou 
výlohu, která bude významnou úspo-
rou tepla a následně se obléklo do 
nového hávu v podobě zrekonstruo-
vané fasády. Pro většinu návštěvníků 
Tanvaldu jsou velkým přínosem digi-
tální hodiny s ukazatelem data a tep-
loty, které visí nad vchodem do budovy. 
Íčko se dočkalo i nového osvětlení. 
Perličkou na závěr rekonstrukce byla 
květinová výzdoba zvenčí budovy.
 Před letní sezónou je, tak připraveno 
na příval turistů, kteří v létě využívají 
služeb infocentra nejvíce.

-haj-

Tanvaldské infocentrum prošlo rekonstrukcí

Výlet se vydařil
 Ráno 14. června nevypadalo příliš 
nadějně, zataženo, déšť na obzoru a 
mlha. Ale když jedou tanvaldští senioři 
na výlet, jistí to deštníky,  a to se vypla-
tilo i tentokrát. Cestou sice silně lilo, ale 
to jsme ještě seděli bezpečně ukryti v 
autobuse. Cílem výletu byl libochovický 
zámek. Skvělá průvodkyně nás pro-
vedla sedmnácti pokoji, bohatými na 
výzdobu -  krásné stropy s freskami, 

kopie obrazů italských mistrů a velká 
sbírka cenných gobelínů, uměleckých 
předmětů a nábytku. Krásná kulturní 
památka, ale bude potřeba ještě hodně 
peněz, aby došlo k viditelně nutným 
opravám objektu.
 Po výborném obědě v restauraci 
Konírna jsme si vyšli prohlédnout 
zámecký park, promenádu pávů, 
někteří se vydali zkontrolovat obchůdky 

ve městě a utratit nějakou tu korunku 
ušetřenou na tento výlet. 
 Potom jsme odjeli do lázeňského 
městečka Mšené, kde jsme mohli 
obdivovat lázeňský park s jezírky a 
hejny kačen,  krásné lázeňské objekty 
a hlavně  Pavilon Dvorana architekta 
Letzela. V něm se také nachází velká 
lázeňská jídelna a lázeňská kavárna. 
Samozřejmostí byla ochutnávka 

nabízených dobrot od výborné kávy 
po pohárky nejrůznějších druhů a 
chutí. Lázničky jsou malé, ale rozto-
milé, někteří si sem již naplánovali 
vlastní výlet o prázdninách.
 Libochovice i lázně Mšené se nám 
líbily, teď budeme přemýšlet, kam se 
vydáme příště...

-ali-

Zrekonstruovaná budova infocentra. Foto Lenka Hájková.

Výlet tanvaldských seniorů na zámek Libochovice. Foto: Anna Lišková.

V některém z dalších čísel 
Tanvaldského zpravodaje se opět 

vrátíme k tomuto významnému jubileu.
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 Park na Šumburku pod kostelem 
Sv. Františka z Assisi, který je hojně 
navštěvován občany a dětmi jako 
odpočinková zóna, doznal v posledních 
týdnech a měsících řady změn. Velmi 
důležitá byla úprava porostů, některé 
potřebovaly odborné ošetření a jiné 
bylo nutné pokácet.

 Nejprve bylo pokáceno 7 stromů, 
které byly ve špatném zdravotním 
stavu a bez možnosti dalšího růstu. 
Následně došlo k ošetření zeleně 
řezem a výsadba nových 8 stromů. 
Hlavním důvodem k zásahu bylo zajiš-
tění provozní bezpečnosti stromů v 
tomto parku. Realizací tohoto projektu 
se přispělo k minimalizaci ohrožení 
zdraví návštěvníků parku, případně 

škod na majetku. Důležité při realizaci 
bylo zachovat původní koncepci parku 
a ve větší míře nezasahovat do dru-
hové skladby a rozmístění dřevin.

 Také zde bylo na četné žádosti 
občanů vybudováno nové noční 
osvětlení. Jenom na osvětlení parku 
vynaložilo město 110 tis. Kč. Při úpra-
vách byly vytvořeny i dvě svodnice, 
aby déšť neškodil cestám. Park získal 
i na základě připomínek občanů nový 
provozní řád.

 Je vidět, že odborný a hlavně šetrný 
zásah parku velice prospěl. Věříme, že 
upravený park teď bude dělat občanům 
radost a během turistické sezóny i 
dobrou vizitku městu.

-red-

Šumburský park 
upraven a osvětlen

Oznámení o pokračování
územního řízení

 Dne 4. 3. 2016 stavební úřad přeru-
šil územní řízení na stavbu „Hloubkové 
vrty pro využití geotermální energie 
Tanvald – geotermální teplárna s elek-
trárnou“ a současně vyzval žadatele, 
společnost ENTERGEO, SE, k dopl-
nění podkladů. Podklady byly doplněny 
dne 18. 5. 2016. Stavební úřad dne 7. 

6. 2016 oznámil pokračování  územ-
ního řízení na stavbu „Hloubkové vrty 
pro využití geotermální energie Tanvald 
– geotermální teplárna s elektrárnou“. 
Pokračování územního řízení je ozna-
mováno veřejnou vyhláškou.

-red-

Šumburský park s novým osvětlením. Foto Antonín Bělonožník.

Aktuální informace 
z tanvaldské nemocnice

Upozornění
Od 1. do 11. července bude z důvodu 
čerpání dovolené zavřena chirurgická 
ambulance.

Nová služba pro veřejnost
Nebaví vás každý den vařit? Vaříte 
si jen sami pro sebe? Nejen pro vás 
připravila Nemocnice Tanvald novou 
službu. Od září si v nemocniční 
kuchyni můžete zakoupit obědy, které 
vám kuchařky naservírují do vlastních 

ešusů. Objednávky přijímá personál 
kuchyně den předem na telefonním 
čísle 724 919 430 nebo e-mailem olina.
bambuskova@mediterra.cz.
Jídelníček je v nemocnici k dispozici na 
aktuální měsíc. Jednotná cena obědů 
je pouhých 65 Kč.
Důležité je zmínit, že kuchyně vaří 
nejen celoročně, ale i každý den 
v týdnu, tedy od pondělí do neděle.

-red-

Jednání zástupců 
našich samospráv

 Zápis ze setkání starostů, místosta-
rostů a zastupitelů obcí Tanvald, Desná, 
Smržovka a Velké Hamry s panem 
senátorem Jaroslavem Zemanem a 
jeho hosty, panem Zdeňkem Boháčem 
– MBÚ, panem Davidem Chovancem – 
ředitelem odboru prevence kriminality 
MVČR, Radkem Jiránkem – z úřadu 
vlády ČR ředitelem Agentury pro soci-
ální začleňování/dále jen APSZ/jeho 
zástupkyní paní Radkou Svobodovou, 
metodikem agentury panem Petrem 
Pechem a panem Milanem Greinedrem 
vedoucím regionálního centra Střed.
 Setkání proběhlo v budově senátu 
ČR na pozvání senátora pana 
Jaroslava Zemana. Po vzájemném 
představení se slova ujal pan Boháč, 
který stál u zrodu programu  prevence 
kriminality MV ČR, zdůraznil prospěš-
nost a potřebu se otázce prevence 
kriminality věnovat a tím předcházet 
kriminalitě samotné. Vyzdvihl práci 
pana Jiránka na pozici ředitele odboru 
prevence kriminality MVČR i jeho sou-
časné působení na Úřadu vlády ČR.
 Současný ředitel odboru prevence 
kriminality ČR připomněl, že pro práci 
jeho odboru je důležité víceleté plá-
nování v této oblasti a požádal obce 

o spolupráci. Zástupci obcí spolupráci 
přislíbili a zároveň projevili spokojenost 
s úspěšností podaných žádostí pro 
letošní rok.
 Dalším tématem byla spolupráce 
s Agenturou pro sociální začleňování/
dále jen APSZ/ a pan Jiránek pohovořil 
o změnách v APSZ, jak v personálním 
obsazení, tak v činnosti pro další 
období.
 V diskuzi se zástupci obcí zajímali, 
co jim spolupráce s APSZ může 
přinést a v jakých oblastech. Nejvíce 
se diskuze týkala sociálního bydlení, 
sociálního podnikání, terénní sociální 
práce a vzdělávání. Ze strany agentury 
vyplynulo, že je třeba pracovat kom-
plexně ve všech oblastech podpory, 
protože spolu úzce souvisí. Především 
je třeba zvážit, zda by měly jednotlivé 
obce začít spolupracovat, tak jako 
Velké Hamry s APSZ jednotlivě nebo 
zahájit spolupráci, jako svazek obcí, 
případně celý Mikroregion Tanvaldsko.
 Závěrem dík patří panu sená-
toru Zemanovi, který toto setkání 
zorganizoval.

Marcela Pánková,  

asistentka senátora Zemana

Vzpomínka i slavnost v areálu 
Protržené přehrady

 V neděli 18. září uplyne přesně 100 
let od katastrofy na Bílé Desné. Při 
příležitosti významného výročí bude 
právě v tento den oficiálně otevřen 
areál bývalé přehrady a uveden jako 
atraktivní turistický cíl. Dopoledne pro-
běhne program připravený Kulturním 
a informačním střediskem Desná, 
odpoledne pak od 14 hodin samotný 
slavnostní akt. Proběhne mimo jiné 
i bohoslužba a vysvěcení pomníčku 
obětem katastrofy, na velkoplošném 

plátně se budou promítat filmy vztahu-
jící se k protržení přehrady, vše bude 
doprovázet živá hudba, proběhne 
křest knížky pohádek Heleny Sobkové 
Pohádka o protržené přehradě. 
Doprava bude zajištěna autobusy.
 Podrobné informace včetně jízdního 
řádu autobusů budou uveřejněny 
v zářijovém čísle Desenských novin, 
na webových stránkách města Desná 
i na plakátech a letácích a také 
v Tanvaldském zpravodaji. DNy

Liberecký kraj podpořil hasiče
 O tom, že dobrovolní hasiči jsou 
v Tanvaldu vidět, netřeba pochybovat. 
A nejenom při soutěžích, které přitahují 
značné množství diváků. Také při „ost-
rých“ zásazích, ať už to jsou požáry, 
povodně, vichřice s popadanými 
stromy, nebo dopravní nehody. Všude 
pomáhají naši „dobráci“. A k tomu si 
pochopitelně zaslouží kvalitní techniku. 
V letošním roce do vozového parku 
jednotky na Šumburku přibyde zbrusu 
nový dodávkový vůz s kompletní 
výbavou. Nový OPEL bude sloužit na 
přesuny jednotky k zásahům, převoz 
hasičského potěru, ale vzhledem ke 
své kapacitě také může být použit na 

menší evakuace v případě nutnosti. 
Město si sáhne poměrně hluboko do 
kapsy, neboť výsledná cena se bude 
pohybovat těsně pod hranicí jednoho 
milionu, ovšem díky dotační strategii 
podstatnou část ušetří. V rámci pod-
pory požární ochrany získal Tanvald od 
Libereckého kraje částku bezmála 400 
tisíc korun, a to už je pořádná úspora. 
Kromě pořízení vlastního automobilu a 
jeho výbavy je součástí dotace i nákup 
dýchací techniky a další vybavení 
výjezdové jednotky. Nové vozidlo si 
naši hasiči pojedou převzít zhruba za 
měsíc.

-vho-

Pozn. red. Pro Tanvalďáky je připravená kyvadlová doprava 
už ze zastávky  Tanvald - Terminál.

Poděkování
Město Tanvald děkuje ředitelce MŠ Vladimíře Tomešové za její dlouholetou 

činnost a přeje jí hodně zdraví a štěstí v dalším životě. Zároveň nové ředitelce 
Blance Bryscejnové přeje hodně úspěchů v nové funkci.

-red-
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Krimi okénko 
Městská policie: 725 095 123, 483 394 575

Policie ČR: 158

Na svobodě se dlouho neohřál
V květnu ho propustili, z basy a už 
za pár dní se v Tanvaldě vloupal 
do obchodu Švadlenka, kde zcizil 
pokladnu s hotovostí zhruba tisícovku. 
Amatér, řeklo by se, kdyby ovšem nebyl 
profesionálním uživatelem českých 
nápravných zařízení. Kromě toho kradl 
i na Smržovce a v Liberci, ale ledva tu 
byl Medard, spadla klec. Policisté ho 
dopadli a vůbec se s ním nemazali. 
Hned putoval do vazby, protože ani 
soudce nezapochyboval o tom, že 
tenhle chlapík se poctivě živit rozhodně 
nebude. A další flastr na obzoru.

Opět jeden zneuznaný umělec
Zatím neznámý pachatel posprejoval 
budovu tanvaldského gymnázia. Zda 
to byl neúspěšný student, či nepřítel 
školy, těžko říct. Nepodepsal se totiž. 
Respektive podepsal svým dílem, jehož 
cena byla odhadnuta na 2 tisíce korun. 
Dílo samotné pochopitelně vydraženo 
nebude, nýbrž přetřeno vápnem, aby 
tam nestrašilo. 2 tisíce zaplatí sám 
autor, až bude dopaden.

Od zloděje nekupovat
Další zloděj řádil ve Žďáru, kde se 
vloupal do řadové garáže a ukradl 
odtud 4 hliníková kola na nissan micra, 
kompresor, snowboard a sadu nářadí. 

Možná to bude nabízet po hospodách 
pod rukou, tak bacha.

Zaostřeno na silnice
Měření rychlosti v uplynulém měsíci 
neudělalo radost několika řidičům. 
V odpoledních hodinách se řidiči pro-
jevili jako ukázněnější, příští kontroly 
se zaměří do časnějších či naopak 
pozdějších hodin, kdy se dle sdělení 
občanů po Tanvaldu prohánějí největší 
„střelci“. Prozatím bylo uděleno pět 
pokut do výše 1000 Kč. Při výraznějším 
překročení rychlostního limitu budou 
provinilci předáni ke správnímu řízení, 
kde už hrozí podstatně vyšší sankce. 
Ovšem výše pokut není tím hlavním. 
Cílem je přesvědčit řidiče, aby méně 
šlapali na plyn a na tanvaldských silni-
cích bylo bezpečněji.

Cimrman se na nás usmíval
Cimrmanovské oslavy letos proběhly 
pod dozorem městské policie a 
asistentů prevence kriminality. Dle 
sdělení velitele se vážnější problémy 
nevyskytly ani v dopravě, ani v oblasti 
veřejného pořádku. Jako by se blaho-
dárný vliv českého génia přenesl i na 
ctěné obecenstvo a lidé k sobě byli 
přívětivější a ohleduplnější.

-vho-

Koncerty Základní umělecké 
školy Tanvald

Koncerty Základní umělecké školy Tanvald. Foto Antonín Bělonožník.

Úspěchy zdravotníků 
z Masarykovy základní školy

Krajské  kolo  soutěže  mladých 
zdravotníků
 Konalo se 3. 6. 2016 v Jílovém u 
Děčína,  do  tohoto kola postoupila 
/ jako vítěz okresního kola /  hlídka I. 
stupně  Masarykovy základní školy ve 
složení - Lucie Fleišmanová , Denis 
Roman Dome, Marie Richterová 
/5.B/, Veronika Adamová / 4.B/a Hana 
Očenášová /3.B/.
 Děti do místa soutěže a zpět odvezla 
paní Soňa Fiedlerová, členka ČK v 
Jablonci nad Nisou a velitel dobrovol-
ných hasičů / pan starosta Maršovic/.
 Za to jim patří velký dík!!! Paní Soně 
děkujeme i za povzbuzující dohled po 
celou dobu soutěže.
 Do soutěže nastoupilo celkem 16 
družstev, 8 z I.stupně a 8 ze II. stupně. 
Na trase je čekalo celkem osm stano-
višť, z toho tři nebodované .
 Děti měly za úkol správně poskytnout 
první pomoc. Mezi soutěžními disciplí-
nami bylo napadení psem, astmatický 
záchvat, otevřená zlomenina nohy, 
dušení se vdechnutou potravinou, 
transport raněného, obvazová technika 
a také znalost léčivých bylin, poznávání 
dopravních značek a řešení doprav-
ních situací na křižovatkách. Našemu 
soutěžnímu týmu se podařilo všechna 
stanoviště úspěšně projít, s přehledem 
prokazovali dovednosti, nejednou 
sklidili pochvalu z úst rozhodčího za 
dobrou týmovou práci a nakonec v celé 
soutěži za I. stupeň zvítězili. Byli velice 

šťastní a moc se těší do celostátního 
kola, které se bude konat 25. 6. 2016 v 
Olomouci. 
 Držíme jim palce, ať jsou opět 
úspěšní a přejeme hodně nových 
zážitků a zkušeností.
Lenka Adamová    
 
Helpíci
 Soutěže O Helpíkův pohár se letos 
zúčastnilo v celé ČR asi 5000 žáků 
pátých a čtvrtých tříd. Z naší školy do 
krajského kola postoupily tři posádky 
/ dvojice/- Veronika Adamová / 4.B/ s 
Marií Richterovou / 5.B/, Julie Honců 
s Karolínou Vackovou /4.B/, Denis 
Roman Dome s Lucií Fleišmanovou.
 Posledně jmenovaná dvojice 
obsadila v krajském kole druhé místo 
a postoupila do republikového kola. 
To se konalo 28. 5. 2016 ve Velkých 
Losinách.
 Soutěžící čekali na pěti stanovištích 
náročné úkoly, například na jednom 
stanovišti museli oba soutěžící posky-
tovat najednou srdeční masáž na dvou 
figurínách, na dalším je překvapila 
havárie automobilu, kterou jedna 
osoba nepřežila / figurína/. I v tvrdé 
konkurenci naše posádka nezklamala  
a obsadila krásné 6. místo / do desá-
tého místa získávají soutěžící diplom a 
odměny/.
 Srdečně jim blahopřejeme.

Vlasta Josífková

Akademie ZŠ Sportovní Tanvald

Akademie Základní školy Sportovní. Foto ZŠ Tanvald, Sportovní.
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Škoda, že jste nepřišli... 
 Protože 27.5.2016 se konal Den 
projektů na gymnáziu v Tanvaldě. 
 V učebně biologie jste získali infor-
mace o zvířatech a ZOO. V dějepise 
vědomosti o králi a císaři Karlu IV. A to 
i s textem /ať víme, na co můžeme být 
hrdí/. V další třídě jste navštívili mimo-
zemšťany, kteří tu po sobě zanechali 

své vtipné výrobky z našich odpadů. 
A v tomto duchu proběhla na respiriu 
módní přehlídka oděvů z odpadových 
materiálů s výstižnými kosmickými 
názvy, které svědčí o rozvinuté fantazii 
studentů. Zeměpis Vás přivítal zvuky a 
obrazy deštného pralesa. 
 A na závěr, v učebně hudební 

výchovy zazněly v podání pěveckého 
sboru pod vedením Věry Dittrichové 
příjemné melodie, podtržené hrou 
skvělých interpretů. 
 A to vše jste si mohli vychutnat spolu 
s cukrářskými výrobky z  rukou rodičů, 
pedagogů a přátel této školy. 
Mladí muži Vám k nim uvařili 

voňavou kávu v improvizo-
vané kavárně učebny češtiny.  
Škoda, že jste tam nebyli... 
 Z programu, po celé tři hodiny, 
přímo plynul zájem pedagogů, nadšení 
studentů prostě celkově vlídná atmo-
sféra této školy. 
 A Vám, kteří jste přišli, Vám děkuji.

Věra Anderová 

Psychicky nemocným klientům pomáhá Fokus Liberec
  Už 23  let  je Fokus Liberec regis-
trovaným  poskytovatelem  sociální 
služby  těžce  duševně  nemocným 
v Libereckém kraji.  Téměř 10 let pra-
cuje  vedle  Liberce  na  Jablonecku 
a  na  Českolipsku,  kde  jsou  jeho 
hlavní  náplní  zejména  terénní 
služby  spojené  se  zajištěním  byd-
lení.  Sociální  pracovníci  vyjíždějí  i 
do jiných lokalit jako je Tanvaldsko 
a Frýdlantsko. Onemocnění klientů 
se řadí do oblasti psychóz - schizo-
frenie,  bipolární  poruchy,  schizo-
afektivní poruchy apod.
 V Jablonci máme pronajatý městský 
byt se třemi jednolůžkovými pokoji, v 
nichž jsou ubytováni ti, kteří se nemají 
z léčeben kam vrátit. Uživatelé mají 
zajištěnu intenzivní terénní podporu 
terénních sociálních pracovníků dle 

vlastních potřeb. Podnájemní smlouva 
se uzavírá vždy na 1 až 2 roky, během 
kterých všichni společně hledají další 
možnosti bydlení podle schopností, 
zdravotního stavu a finančního zajiš-
tění konkrétního člověka. Někteří pak 
odcházejí do nájemních bytů, jiní do 
chráněného bydlení Fokusu v Liberci, 
jež se před rokem přestěhovalo do 
nově zrekonstruovaného objektu ve 
Studánce. 
 I v Liberci jsou vedle chráněného 
bydlení pronajaté byty, ve kterých 
mohou uživatelé získat podnájem a 
pomoc formou terénní služby.
 Pracovníci Fokusu docházejí za 
uživateli služeb také domů a podporují 
je, aby si udrželi vlastní samostatné 
bydlení, zvládli partnerské a rodinné 
vztahy. Pomáháme s každodenním 

obstaráváním domácnosti, s hospoda-
řením s penězi, při jednání na úřadech, 
řešíme dluhy i jejich splácení.  Hledáme 
odborné lékaře, dohadujeme případné 
hospitalizace, navštěvujeme klienty 
v léčebnách, na psychiatrických oddě-
leních, hovoříme s ošetřujícími lékaři, 
sjednáváme propustky i konečné pro-
puštění. V rámci podpory celých rodin 
několikrát v roce pořádáme edukace 
o psychických onemocněních, jejich 
léčbě a prognózách.
 Součástí práce Fokusu je i pra-
covní rehabilitace uživatelů. Klienty 
zaměstnáváme v kavárně Floriánka 
v jabloneckém Spolkovém domě a v 
Liberci zacvičujeme na chráněné místo 
v řemeslné dílně zedníky, instalatéry, 
truhláře či natěrače.
 Artedílna a kreativní ateliér 

v Eurocentru vyplňují zase jejich volný 
čas. Nabízíme a pomáháme uživa-
telům najít smysluplnou rukodělnou 
činnost, které se mohou do budoucna 
věnovat, či návštěvy muzeí, výstav, 
galerií, jež pomáhají se začleněním do 
společnosti. Během programu uživatel 
pracuje s asistentkou na svém sebepo-
znání, zlepšení mezilidských vztahů, 
zlepšení schopnosti soustředění a 
paměti.
 Na Liberecku, Jablonecku a 
Českolipsku Fokus prostřednictvím 
sociálně aktivizační služby vyhledává 
zájemce o pomoc v terénu a ve zdra-
votnických zařízeních, spolupracuje 
s lékaři i s jinými poskytovateli služeb. 
 V dubnu 2017 budou otevřeny 
pobočky Fokusu Liberec ve Frýdlantu 
a v Tanvaldu. Růžena Bergmanová

Putování za elektřinou 
 Že elektřina není ze zásuvky, 
vědí všichni žáci druhého stupně ZŠ 
Údolí Kamenice. Ale jaká je její cesta 
z elektrárny až k našemu milovanému 
počítači, jsme se vydali prozkoumat 
24. 5. 2016. 
 Náročný výukový den nám začal 
ráno na autobusovém nádraží 
v Tanvaldu, odkud jsme vydali přes 
Popelnice do Muzea energie ve 
Velkých Hamrech. Na cestě nás 
čekaly úkoly, pečlivě ukryté v plasto-
vých krabičkách. Při jejich hledání nám 
pomáhaly rýmované šifry. A tak jsme 
cestou museli řešit otázky z fyziky, 
zapojit elektrický obvod, ale také vyro-

bit papírový větrník. U Svárovského 
památníku jsme probrali i dějepis. Na 
koci cesty nás čekala prohlídka elek-
trárny ve Velkých Hamrech.
 Skvělý výklad a mnoho exponátů 
nás nadchlo tak, že jsme se hned 
druhý den rozhodli zapojit do soutěže 
„Malujeme muzeum“. A ani tady naše 
radost neskončila. V pondělí 5. 6. 
2016 nám pan Schulz přinesl do školy 
odměnu v podobě výherního šeku 
na 500 Kč. Za získanou odměnu nás 
teď čeká výlet na zmrzlinu. A na to se 
těšíme stejně jako na prázdniny.

Ivana Horčičková

Putování za elektřinou. Foto Ivana Horčičková.

„Cesta lesem pohádek“
 Za krásného a slunného počasí 
přišlo v neděli, 5. 6., 1053 dětí, rodičů 
a prarodičů na 35. ročník tradiční turi-
sticko-poznávací akce „Cesta lesem 
pohádek“. Na 4,5 km dlouhé trase bylo 
přichystáno 13 pohádkových stanovišť, 
u kterých děti plnily drobné úkoly, za 
něž, díky podpoře zdejších firem, obcí 
a Libereckého kraje, dostávaly odměny. 
U kovárny si děti okovaly na cestu koně, 
u kořenářek poznávaly byliny, pohladily 
draka, za liščí norou slyšely housličky a 

bubínek a našly Budulínka…. Nejvíce 
se bály čarodějnice, která je chtěla 
sežrat. „Já se bojím! Mami!!!“. Ale pře-
konaly ji a dostali se k dalším pohád-
kám… V cíli každý obdržel památeční 
medaili, diplom a nášup bramboračky! 
Při akci pomáhalo 94 dobrovolníků ze 
zdejších škol, organizací a dalších dob-
rovolníků. Těm patří obzvlášť velký dík! 
Koordinaci akce zajišťovalo Mateřské a 
dětské centrum Maják.

-MDCM-

Cesta lesem pohádek 2016. Foto: archiv MDC Maják.
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 01. 06. 2016  

*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 35/2016:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na projekt „Tanvald – pobytový týdenní tábor pro 
mládež do 15 let                     108.000 Kč 
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZA-
ŘÍZENÍ
Školství - celkem
Dětské tábory – úhrady za pobytový tábor      
10.500 Kč
Výdaje
Školství - celkem
Dětské tábory – celkem 
Tanvald -  pobytový týdenní tábor pro mládež do 
15 let     147.230 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                                  
-   28.730 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 36/2016:
Příjmy 
Účelové dotace
na zajištění výkonu sociální práce   
- 185.200 Kč
Výdaje
VNITŘNÍ SPRÁVA – celkem
Vnitřní správa (městský úřad) - celkem
výkon sociální práce    
- 185.200 Kč
*RM rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 
30, dvougarsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 
614, Tanvald, část Šumburk nad Desnou na 
dobu určitou do 31. 12. 2016.
*RM rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 
18/207, garsoniéru s příslušenstvím Vítězná 
593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou na 
dobu určitou do 31. 12. 2016.
Ve věci žádosti o poskytnutí dotace na rekon-
strukci odkanalizování objektů ve vlastnictví 
Junák – český skaut, středisko Jablonec nad 
Nisou, z.s. rada města doporučuje zastupitel-
stvu města:
a) schválit poskytnutí investiční dotace 
ve výši 80.000 Kč;
b) schválit rozpočtové opatření: 
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) schválit Veřejnoprávní smlouvu 
č. 41/2016 o poskytnutí  investiční dotace dle 
předloženého návrhu.
*RM rozhodla schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě 
č. 14202493 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operač-
ního programu životního prostředí týkající se 
navýšení dotace projektu „Realizace energetic-

kých úspor v objektu Mateřské školy, U Školky 
579, Tanvald“.  
*RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění a v souladu s ustanove-
ním § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský zákon) v plat-
ném znění jmenuje paní Blanku Bryscejnovou na 
pracovní místo ředitelky Mateřské školy Tanvald,  
U Školky 579, příspěvková organizace, 
s účinností od 01. 07. 2016 na šest let,  
tj. do 30. 06. 2022.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
návrh Společenské smlouvy Teplárenství Tan-
vald, s.r.o.    
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu názvu příspěvkové organizace Dům dětí 
a mládeže Tanvald, Protifašistických bojovníků 
na Středisko volného času Tanvald, příspěv-
ková organizace s účinností od 01. 07. 2016 a 
v této souvislosti schválit i nové znění zřizovací 
listiny  dle předloženého návrhu.
*RM schvaluje vyplacení odměn za I. polole-
tí 2016 ve výplatním období za měsíc červen 
2016  ředitelům příspěvkových organizací 
města.   
*RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o pro-
vozování autokempu ve Víceúčelovém areálu 
– autokempu Tanvaldská kotlina ze dne 29. 09. 
2015 dle předloženého návrhu.
*RM projednala žádost Úřadu práce ČR, Kraj-
ské 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 kon-
krétní osobu užívající za účelem bydlení ubyto-
vací zařízení a rozhodla vydat souhlasné vyjá-
dření. 
*RM souhlasí s podáním žádosti Všeobecné 
zdravotní pojišťovně ČR o rozšíření lůžkové 
kapacity Nemocnice Tanvald s.r.o. od 01. 01. 
2017 o 36 lůžek, z toho na interním oddělení  
o 12 lůžek, na oddělení následné intenzivní 
péče o 4 lůžka a na oddělení dlouhodobé inten-
zivní ošetřovatelské péče o 20 lůžek.  
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dne 22. 06. 2016 s tím, že může být dle 
potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti rady města 
3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva 
města
4. Informace o činnosti organizací s majetkovou 
účastí města
5. Majetkoprávní záležitosti 
6. Náměty, připomínky, diskuze
7. Závěr

*RM doporučuje zastupitelstvu města  na zákla-
dě vydaného  a  zveřejněného záměru  prodat  
části pozemkové parcely č. 46/2 (ostatní plo-
cha) v katastrálním území Tanvald podle geo-
metrického plánu č. 1643-68/2016 ze dne 16. 
03. 2016 následovně:
a) část o výměře 249 m2  označenou jako po-
zemková parcela č. 46/7 (ostatní plocha)  man-
želům  Erbenovým;
b) část o výměře  244 m2  označenou jako po-
zemková parcela č. 46/8 (ostatní plocha)  man-
želům Frankovým;
c) část o výměře 252 m2 označenou jako po-
zemková parcela č. 46/5 (ostatní plocha)  man-
želům Ticháčkovým;
d) část o výměře 390 m2  označenou jako po-
zemková parcela č. 46/6 (ostatní plocha)  man-
želům  Zavadelovým;
e) část o výměře  175 m2 označenou jako po-
zemková parcela č. 46/4 (ostatní plocha); 
f) část o výměře 87 m2 označenou jako po-
zemková parcela č. 46/2  (přístupová cesta 
k pozemkům) do podílového spoluvlastnictví 
manželům Erbenovým, manželům Frankovým, 
manželům Ticháčkovým, manželům Zavadelo-
vým,  vlastníkovi  části   pozemkové  parcely 
označené jako č. 46/4 o výměře  175 m2,  a  to 
každému ideální 1/5.
*RM projednala nabídku paní Votočkové na 
prodej pozemkových parcel č. 421/2, 437/3, 
437/5, 437/6, 453/3, 453/4 v katastrálním území 
Tanvald, bere na vědomí cenu těchto pozem-
ků stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
2.039.080 Kč a doporučuje zastupitelstvu měs-
ta vykoupit tyto pozemky za cenu do 1 mil. Kč.
*RM doporučuje zastupitelstvu města:
1/ schválit Směnnou smlouvu mezi městem Ta-
nvald a Lesy České republiky, s.p. podle před-
loženého návrhu;
2/ schválit rozpočtové opatření spočívající 
v zapojení příjmů z prodeje majetku na pokrytí 
nákladů spojených se směnou pozemků mezi 
městem Tanvald a Lesy České republiky, s.p.:
PŘÍJMY
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ – z prodeje investičního 
majetku                               + 321.216 Kč
VÝDAJE
POZEMKY – CELKEM                                                                                 
 + 321.216 Kč                   
*RM rozhodla provést opravu koupelny ná-
jemního bytu v Domě dětí a mládeže Tanvald, 
Protifašistických bojovníků 336, Tanvald, část 
Šumburk nad Desnou a ukládá odboru rozvoje 
a KV předložit cenovou nabídku na tuto opravu 
a příslušné rozpočtové opatření.
*RM rozhodla vybudovat autobusovou zastávku 
na sídlišti Výšina, v ul. Palackého, vedle prodej-
ny potravin COOP a ukládá odboru rozvoje a 
KV zajistit nabídku zastávkového přístřešku bez 
bočních stěn s půlkulatou stříškou a předložit 
příslušné rozpočtové opatření. 
*RM po projednání odkládá rozhodnutí o opravě 
lávky a rampy u č.p. 583, ul. Horská, Tanvald. 
*RM doporučuje zastupitelstvu města rozhod-
nout o opravě přístupových chodníků zadních 
vchodů objektů č.p. 562 – 567, č.p. 572 – 575  
z ulice Větrná a schválit rozpočtové opatření: 
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 
*RM doporučuje zastupitelstvu města rozhod-
nout o odstranění 2 železobetonových pergol 
v ulici Vnitřní na sídlišti Výšina a opravě pergoly 
mezi prodejnou potravin a bytovým objektem  
č.p. 567 v ulici U Lesíka na sídlišti Výšina a 
schválit rozpočtové opatření: 
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 
*RM doporučuje zastupitelstvu města rozhod-
nout o opravě chodníku spojujícího ulice Vnitřní 
a Větrná na sídlišti Výšina a schválit rozpočtové 
opatření: 
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 
*RM doporučuje zastupitelstvu města uvol-
nit finanční prostředky na předfinancování  
a financování projektu „Realizace skateparku 
v České ulici“, který je spolufinancován z Ná-
rodního programu prevence kriminality 2016 
Ministerstva vnitra ČR, a schválit rozpočtové 
opatření: 
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  –  celkem
Hřiště – celkem
Realizace skateparku v České ulici 
981.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z HV minulých let                           
 + 981.000 Kč 
*RM doporučuje zastupitelstvu města neschvá-
lit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě a Smlouvu o zřízení 
služebnosti cesty mezi městem Tanvald a spo-
lečností RIAL spol. s r.o., se sídlem Žateckých 
20/1212, Praha.
*RM schvaluje Smlouvu o shromažďování pla-
kátů mezi městem Tanvald a firmou Rengl s.r.o., 
se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec dle před-
loženého návrhu.
*RM projednala žádost společnosti Hospic sv. 
Zdislavy, o.p.s., se sídlem Horská 1219, Liberec 
o poskytnutí peněžitého daru a doporučuje  za-
stupitelstvu města:
a) schválit poskytnutí peněžitého daru Hospic 
sv. Zdislavy, o.p.s. Liberec ve výši 33.000 Kč
b) schválit rozpočtové opatření: 
VÝDAJE
DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY – celkem
peněžní dar Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.   
33.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod z HV minulých let    
+  33.000 Kč
c) schválit Darovací smlouvu č. 1/2016 o poskyt-
nutí peněžitého daru dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 31/2016:
Příjmy 
Účelové dotace
na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin  
 8.600 Kč
Výdaje
Životní prostředí – výkon státní správy – celkem
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin              
8.600 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 32/2016:
Příjmy 
příjmy z činnosti rozpočtových zařízení
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem              
Technické služby                     24.502,50 Kč
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár – celkem 
personální výdaje     
 + 20.250,00 Kč
Ostatní výdaje – celkem   
 + 4.252,50 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 33/2016 spočívající v pokrytí vícenákladů na 
Tanvaldské hudební jaro zapojením zvýšených 
výnosů z téže činnosti:
Příjmy 
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍ-
ZENÍ            
KULTURA – celkem 
Kulturní kancelář – celkem    + 37.550 Kč
VÝDAJE
KULTURA – celkem 
Kulturní kancelář – výdaje na kulturní činnost 
– celkem 
Tanvaldské hudební jaro   
           
+ 37.550 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 34/2016:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na projekt „Tanvald – příměstský tábor pro děti“ 
133.000 Kč 

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

 Děkujeme občanům Tanvaldu, 
že rok od roku 

vytřídí více odpadů
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V červenci a 
srpnu 2016

oslaví narozeniny

Srdečně

blahopřejeme

oslavencům

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

Červenec
Eva Červinková

Alfonz Klein
Alenka Exnerová

Růžena Heislerová
Hella Kudrová

Miloslav Bukáček
Kubalová Marie

Eva Malcová
František Prokop
Dana Marková
Libuše Růtová

Eliška Daučíková
Blanka Horáčková
Miroslav Valenta

Zdeněk Hegr
Jan Poštulka

Stanislav Huček
Jan Trávník

Srpen
Hildetruda Hloušková

Bohunka Pikorová
Markéta Doležalová

Jiří Ježek
Alena Hlubučková

Miroslav Sehnoutka
Věra Jírová

Lidmila Kouklová
Jan Vaníček

Jarmila Matysová
Věra Kühmeierová

Jan Dohelský
Božena Šindelářová

Květoslav Haba
Ludmila Alinčová

Další velice 
zdařilá akce 

v senior klubu

Gratulace
Před padesáti lety si řekli své "ANO" 
Věra a Oldřich Hoffmanovi z Českého 
Šumburku.
10. června jim k této krásné životní udá-
losti přišly s kytičkou a dárkem popřát 
ještě hodně společných šťastných  let 
členky KPOZ  Tanvald  A. Lišková a  A. 
Vondrová.

-ali-

Zlatá svatba manželů Hoffmanových.
Foto archiv manželů Hoffmanových.

 Tentokrát naše seniory navštívil 
Miroslav Dušek s „Okénkem do minu-
losti“ doplněném o dobové fotografie. 
Velmi zajímavé promítání a povídání by 
vydalo na spoustu hodin v tanvaldském 
senior klubu, ale bohužel takového 
času nebylo k dispozici, a tak naštěstí 
Miroslav Dušek připraví další promítání 
na letošní podzim. Už teď se na něj 
můžete těšit!

-haj-

Předávání maturitních vysvědčení 
OA Tanvald

Tradiční předávání maturitních vysvědčení studentům Obchodní akademie Tanvald. Foto Antonín Bělonožník.

Ocenění nejúspěšnějších studentů Gymnázia Tanvald
 Každý rok studenti Gymnázia 
Tanvald reprezentují školu v mnoha 
vědomostních soutěžích. Patří mezi 
ně nejenom olympiády ze všech 
vyučovaných předmětů, ale také celo-
evropská soutěž Matematický klokan 
nebo logická a ekologická soutěž. I 
v letošním roce tanvaldští v konkurenci 
středních škol obstáli velmi dobře; 
mnozí se probojovali až do krajských 
kol a zde se například v biologii, chemii, 

matematice, fyzice či ekologii umístili 
na prvních třech místech. Všechny 
dosažené úspěchy byly započítány 
do celoškolní soutěže a každoročně je 
6 nejlepších (3 studenti z nižších a 3 
z vyšších ročníků) odměněno knižními 
poukázkami. Letos proběhlo slav-
nostní vyhlášení vítězů 13. června na 
Městském úřadě v Tanvaldu;  vedení 
gymnázia, starosta Tanvaldu Vladimír 
Vyhnálek a místostarosta Tanvaldu 

Antonín Bělonožník, předali diplomy, 
poukázky a také roční předplatné 
časopisu Vesmír. Letos byli zaslouženě 
oceněni: za nižší ročníky - Tereza 
Hausová (prima), Anna Mašínová 
a Iveta Ducháčková (obě z kvarty);  
Helena Čermáková, David Němec 
(oba ze sexty) a Kateřina Schmiedová 
(septima). Jak úspěšným reprezentan-
tům, tak i ostatním studentům přejeme 
hezké prázdniny!

Ocenění nejlepších studentů. Foto Antonín Bělonožník.

 Ještě jednou upozorňujeme, že další 
akce senior klubu proběhne až v září. 
Přes léto má senior klub prázdniny.

Iva Herrmannová, 
zástupce ředitele.
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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 druhý – Čas budování
 Smrtí profesora Otto Intzeho skon-
čila první kapitola budování vodních 
děl v Jizerských horách.  Novým pro-

jektantem se na doporučení Zemské 
komise pro regulaci vodních toků 
stal  ing. Wilhelm Plenkner z Prahy. 

Tento stavitel měl bohaté zkušenosti 
z výstavby železnic. Podílel se na 
stavbě jižní dráhy přes Semmering, 
západní dráhy v Tyrolích i na stavbách 
alpských silnic. Již jako mladý muž 
byl jmenován stavebním radou, byl 
tedy odborníkem na slovo vzatým, 
ovšem železnice a přehrady, jde to 
spolu dohromady? Inu, odborníků na 
stavbu přehrad tehdy ještě mnoho 
nebylo. Plenkner se však pustil s chutí 
do díla a krátce po udělení subvence 

již byl projekt hotov. Ku cti mu budiž, 
že zohlednil námitky zesnulého profe-
sora Intzeho, jenž byl velice spokojen 

s umístěním nádrže na Černé Desné, 
méně pak už s dílem na Bílé Desné, 
kde se mu nezdálo podloží dosti sta-
bilní. V novém projektu bylo již počítáno 
s posunem přehradní hráze o 600 m 
výše proti proudu a zpevnění podloží. 
Kapacita nádrže na Bílé Desné byla 
projektována na 0,5 milionu m3, na 
Černé Desné 6,5 milionu m3. Celkové 
náklady na obě díla činily zhruba 3 
miliony zlatých.
 Sypaná hráz v nadmořské výšce 
820 m o délce 173 m měla výpust 
o 13 metrů níže s kapacitou 5 m3/s 
a k tomu boční přeliv s kapacitou 30 
m3/s, což spolu se štolou směřující 
do níže položené Souše mělo zaručit 
dostatečnou rezervu pro odvod vody i 
při velmi vysokých srážkách. Samotné 
přehradní těleso bylo koncipováno 
podle francouzského způsobu kolmo 
ke směru údolí. Základ hráze o šířce 
54 m a výška skoro 15 m nad teré-
nem, v koruně široká přes 5 metrů. 
Betonový blok na návodní straně hráze 
do hloubky 6 m, pod ním do dalších 2 
metrů dřevěná stěna a nad ním hlinitý 
těsnící koberec a dlažba. Samotnou 
stavbu prováděla pražská stavební 
firma Schőn a synové.
 S výstavbou vodního díla na Bílé 
Desné se započalo 17. října 1911. Na 
vodním díle Souš v té době již dva 
měsíce pracovala vídeňská firma. 
Na stavbu hráze byla použita jednak 
zemina ze samotné nádrže, jednak 
materiál vytěžený ze spojovací štoly. 
Tato štola se současně razila z obou 
stran. Lepší podmínky měli minéři 
postupující odspodu, naopak od Bílé 
Desné byl postup velice ztížen silným 

pramenem vody, která musela být ze 
štoly neustále odčerpávána. Již při 
samotném ražení si vodní dílo vybralo 
svou první oběť a k tomu čtyři zraněné. 
Celková délka štoly je více než 1 100 
metrů. Její průřez je podkovovitý, 
maximální výška 3 metry, šířka 2,5 m.
 V srpnu 1913 došlo při výstavbě 
k velkému maléru. Díky prudkým 
dešťům nastal výrazný vzestup hladin 
vodních toků a tím i k poškození 
celého díla. Na Souši museli dokonce 
část hráze prorazit, aby mohla voda 
bezpečně odtékat. O dva roky později, 
opět v srpnu, prošla obě vodní díla 
další zatěžkávací zkouškou. Jako 
by srpen byl tím pravým měsícem, 
kdy v Jizerských horách nejvíce prší. 
Ostatně, známe to i dnes. Tuto druhou 
zkoušku však obě díla vydržela a 
povodňovou vlnu zadržela.
 Kolaudace proběhla 18. listopadu 
1915. A příroda opět nezůstala sta-
vitelům nic dlužna. V noci napadlo 
25 cm sněhu a vál silný vítr, který 
vytvořil v horách takřka nepřekona-
telné závěje. Kolaudační komise jen 
s největšími obtížemi dorazila k hrázi 
na Bílé Desné. Předsedou komise byl 
dvorní rada Karel Podhajský a toto 
jméno si ještě připomeneme později. 
Je otázkou, nakolik nepřívětivé počasí 
ovlivnilo kvalitu a rychlost práce kolau-
dační komise, ovšem jistě si každý 
dovede představit, jak se pracuje na 
sluníčku a jak při sněhové fujavici.
Obě díla každopádně dostala zelenou 
a mohla se začít napouštět.
Pokračování	příště

Václav Hošek

Srpen 1915. Částečně napuštěná přehrada se připravuje na kolaudaci. Foto archiv.

 Tanvaldští senioři na výletě v Německu
 Tanvaldští senioři opět po roce 
navštívili partnerské město Wittichenau. 
Mnozí už zde mají známé a hlavně se 
zde dočkají vřelého přijetí, a tak je tento 
zájezd velice oblíbený.
 Po příjezdu do Wittichenau jsme 
měli kratičký program s občerstvením 
na starém nádraží. Zpestření programu 
si připravily dětičky z místní mateřské 
školky. Poté jsme se vydali na pro-
hlídku města a do kostela, kde dokonce 
pan farář udělal drobnou přednášku. 
Pak už jsme se pohodlným autobusem 
společností BusLine přesunuli na oběd 
k paní Grafové, která nám tradičně 
připravuje švédské stoly s rybími 
specialitami. Dalším bodem programu 
byla návštěva středověkého hradu, 
který ale vůbec nebyl ve středověku 
postaven. A jak je to možné? Nebyla 
k tomu zrovna nejjednodušší cesta, jak 
jsme se dozvěděli od paní průvodkyně. 
Myšlenka postavit si středověký hrad 
napadla překvapivě zubaře doktora 
Jakubce. Nicméně od myšlenky ke 
stavbě byla ještě dlouhá cesta. Místní 
orgány nechtěly stavbu povolit, ale po 
dlouhých peripetiích povolení nakonec 
dostal. Trvalo pár let, než byl hrad kom-
pletně dostaven, ale i nyní je stále co 
upravovat a dolaďovat. Celou naši sku-
pinku zajímalo, jestli dostal pan doktor 
na stavbu hradu nějakou dotaci… 
Možná to překvapí vás stejně jako naši 

skupinku, že dotaci žádnou nedostal a 
všechno financoval sám, ale měl i řadu 
pomocníků, kteří ho v jeho činnosti 
podporovali a se stavbou pomáhali.

 Myslím, že můžu mluvit za celý 
zájezd, když řeknu, že se výlet opravdu 
vydařil a už se těším na příští rok. Také 
mi nezbývá než poděkovat panu tajem-

níkovi Richardovi Seidelovi za perfektní 
organizaci zájezdu.

-haj-

Senioři na výletě. Foto Lenka Hájková.
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Předávání vysvědčení maturantům tanvaldského gymnázia. Foto: Antonín Bělonožník.

Už jsme prý dospělí …
 Slovy této písně ze seriálu Zkoušky 
z dospělosti v podání pěveckého sboru 
Harmonia bylo v pondělí 23. května 
2016 na MÚ zakončeno slavnostní 
předávání maturitních vysvědčení 
absolventům osmiletého Gymnázia 
Tanvald. 
 Letos mohlo k maturitním zkouškám 
přistoupit všech 27 oktavánů, protože 
úspěšně a řádně ukončili závěrečný 
ročník svého studia na gymnáziu. Na 
začátku měsíce května všichni složili 
písemné zkoušky státní části maturit, 
mnozí z nich dokonce absolvovali tyto 
testy se stoprocentní úspěšností. Od 
16. května pak ještě probíhala před 
maturitní komisí ústní část. Většina 
oktavánů zvládla svoji maturitu 
opravdu velmi dobře. Pouze 3 studenti 
si musí část ústní zkoušky opravit 
v září. 
 Z počtu 24 absolventů odmaturovali 
na samé jedničky 3 studenti, 7 mělo 
na vysvědčení pouze jedinou dvojku. 
Přesně polovina absolventů si odnesla 
z radnice maturitní vysvědčení 
s výsledkem „prospěl s vyznamená-
ním“. Udělali radost nejenom sobě a 
svým rodičům, kteří je po celou dobu 
studia podporovali, ale samozřejmě i 
svým vyučujícím. 
 Nezbývá nic jiného, než jim popřát 

také hodně štěstí a úspěchů u přijí-
macích zkoušek na vysoké školy a 

splnění jejich plánů a snů. Vždyť už 
jsou opravdu dospělí. Iva Herrmannová

Soutěž sponzorovaná firmou FCC
 V květnu a červnu proběhl již druhý 
ročník soutěže s tématikou třídění 
odpadů. Uspořádaly ho místní školy 
ve spolupráci s Městem Tanvald, 

vítězná družstva sponzorovala firma 
FCC finančním příspěvkem na výlet. 
Na naší škole – ZŠ Tanvald, Sportovní 
576, jsme soutěžili o nejhezčího mas-

kota firmy FCC, podmínkou bylo využití 
materiálů určených k recyklaci. V pěti 
kategoriích se zúčastnilo 9 tříd, nej-
více  bodů  v jednotlivých kategoriích 

získal maskot 1.A., 3.B, 5.B.,7.A a 9.A. 
Úspěšné výrobky můžete shlédnout ve 
vestibulu kina JAS.

Ivana Műllerová

Soutěž o nejlepšího maskota firmy FCC. Foto ZŠ Tanvald, Sportovní.
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DH-FR racing Tanvald z.s.
  

 Vážení čtenáři, rádi bychom Vám 
v tomto článku přiblížili činnost naší 
party – spolku založeného v roce 2013 
s cílem propagace a rozvoje terénní 
cyklistiky v našem regionu. 
 V současné době máme registrováno 
celkem 25 členů (řádných a čestných). 
Vedením organizace jsou pověřeni její 
zakladatelé – Lukáš Černý, Jan Cigler 
a Ondřej Černý. 

Bike park Bobovka 
 Kde jinde začít, než u místa, kde 
to vlastně vše začalo… Bike park 
Bobovka je svým charakterem v ČR 
zcela unikátní tím, že je situován v pro-
storu bývalé bobové dráhy, ale i svými 
jedinečnými propozicemi pro jízdu 
na kole. V roce 2005 ho začali stavět 
Lukáš Černý a Petr Škoda. Za to, jak 
areál vypadá v současnosti, vděčí bez-

počtu odpracovaných brigádnických 
hodin věnovaných výstavbě nových 
prvků, údržbě trati a jejího okolí. To 
vše má jistě pozitivní dopad na dobrý 
stav původních klopených zatáček a 
celého areálu vůbec, který tím neu-
padá v zapomnění. Vždyť jízda na kole 
„bobovkou“ je adrenalinovým zážitkem 
tak, jak tomu bylo ještě před 25 lety, 
kdy se zde v zimě proháněly posádky 
na bobech. Je radostí a zároveň odpo-
vědností naší generace pokračovat v 
tom, co započali Tanvalďáci už před 
desítkami let. 
 Rádi bychom vás tímto pozvali na již 
4. ročník extrémního závodu Bobovka 
Cup v sobotu 30. 7. 2016, kdy budete 
mít možnost na vlastní oči shlédnout 
dovednosti jak hobbíků, tak i nejlepších 
jezdců české downhillové (sjezd) a 
four crossové (terénní sjezd) scény. Po 
ukončení závodu jsme pro vás tradičně 
připravili živé vystoupení naší kapely 
Plán B, tanvaldských 9431 a dalších 
lokálních kapel. 

Navrhování  a  realizace  výstavby 
bike parků
 Jako jediná organizace u nás jsme 

členy ČeMBA (Česká Mountain Biková 
Asociace), Jan Cigler je členem jejího 
výkonného výboru. Tato organizace, ve 
spolupráci s předními světovými odbor-
níky, uspořádala v minulých letech dvě 
certifikovaná školení. Ta se zaměřila 
na navrhování a samotnou techniku 
výstavby bike parků a trvale udržitel-
ných terénních stezek – singltreků 
pro cyklisty. Jelikož nás tato oblast 
velice zajímá, neváhali jsme a školení 
absolvovali. Zanedlouho jsme dostali 
možnost si vše zkusit i „naostro“.
 Naším prvním počinem byl návrh 
bike parku a jeho následná výstavba 
v sousedních Velkých Hamrech. Areál 
vznikl na zanedbaném místě vedle fot-
balového hřiště. Dnes je plně funkční a 
nabízí jedinečný zážitek z jízdy na kole 
nejen mládeži, ale i starší generaci. 
Největší odměnou pro nás však je, 
že se zde vytvořila komunita mladých 
bikerů, kteří takto aktivně tráví svůj 
volný čas. Každý rok v Hamrech pořá-
dáme několik akcí, jako jsou společné 
brigády, závod Bikeatlon a dětský den. 
Minulý rok jsme byli osloveni Zásaďáky, 
zda bychom i jim nepomohli s výstav-
bou bike parku, také vedle fotbalového 
hřiště. Neváhali jsme a i díky jejich 

nadšení během 14 
dnů vznikl další, i 
když menší areál. 
Kluci se o něj dnes 
sami starají a dále 
ho rozšiřují. 
 V sou-
časné době 
spolupracujeme 
na realizaci obdob-
ných areálů s 
městem Harrachov 
a obcí Držkov, 
které nás v této 
souvislosti oslovily. 
 Naším 
největším cílem, 
který se po třech 

letech nelehkého 
vyjednávání a plánování blíží k 
samotné realizaci, je vznik singltrailů na 
Tanvaldském Špičáku. Síť zábavných 
a přírodě blízkých stezek bude určena 
široké veřejnosti. Společný projekt naší 
organizace a Lesů České republiky, 
s.p., bude mít, jak doufáme, zásadní 
dopad nejen na dlouhodobě zanedbá-
vaný rozvoj letního turistického ruchu v 
naší oblasti, ale i na možnosti rozvoje 
podnikatelských aktivit a s tím souvi-
sející vznik nových pracovních míst. V 
neposlední řadě bude vše umocněno 
možností aktivního trávení volného 
času a zdravého životního stylu pro 
obyvatele Tanvaldu. Po prvních kilo-
metrech, půjde-li vše dobře, se budete 
moci projet pravděpodobně už příští 
rok.
 Rádi bychom vlastními silami a 
za pomoci dobrovolníků vystavěli 
obdobné stezky i na stráních Malého 
Špičáku. Ty by měly sloužit hlavně 
nám, Tanvalďákům, a především mlá-
deži přilehlého sídliště Výšina. V této 
souvislosti nezbývá než podotknout, 
že je pro nás zásadní aktivní a pozitivní 
přístup Tanvalďáků, ale především 
pak vedení města napříč politickým 

spektrem. Bez těchto aspektů se dlou-
hodobě udržitelný a fungující projekt 
nedá realizovat.

Závodní team
 Minulý rok byl 
pro nás ve znamení 
založení závodního 
teamu, který dnes 
hájí naše barvy jak 
na tuzemských, 
tak i zahraničních 
závodech. Letos se 
nám podařilo získat 
českou a meziná-
rodní licenci na 
naši specializaci (tj. 
kategorie MTB a její 
další poddisciplíny) 
a stali jsme se tak 
oficiálně registrovaným cyklistickým 
klubem. 
 Členové závodního teamu a jejich 
specializace jsou: Jaroslav Rýdl (down-
hill), Martin Bobysud (downhill), Martin 
Frauenterka (4X cross, dual), Vilibald 
Vítek (BMX freestyle, MTB freestyle), 
Jiří Knotek (4X cross, dual), Petr Pala 
(downhill, 4X cross), Jan Drugda 
(downhill).
 V tomto roce se již podařilo vybojo-
vat Vilibaldovi několik cenných kovů na 
sérii závodů po evropských metropo-
lích pod názvem Down Mall Tour, které 
jste mohli sledovat i na programech 
Nova Sport a Fanda. Jednotlivé závody 
se jedou v nákupních centrech, včetně 
pražských Arkád, a jsou divácky velmi 
atraktivní. Akce je určena pouze pro 
zvané bikery z celé Evropy, kteří před-
stavují špičku ve svých disciplínách. 
Vilda na BMXku předvedl dechberoucí 
dvojitá salta (double front flip), která 
ovládají pouze tři bikeři na světě, a my 
jsme na něj za to patřičně hrdí! 
 Minulý měsíc se rideři Petr Pala 
a Vilibald Vítek zúčastnili známého 
závodu IXS Dirt Master v německém 
bike parku Winterberg. Palič závodil ve 
4X cross s mužskou světovou elitou a 
celkově skončil na luxusním 35. místě 
ze 72 jezdců. Vildův závod ve freestyle 
MTB byl bohužel kvůli sněžení zrušen.
 Dne 30. 5. se v Peci pod Sněžkou 
jel technicky náročný sjezdový závod 
série Czech Downhill Tour, kterého se 
zúčastnil rekordní počet našich team 
riderů (Rýdl, Pala, Bobysud, Drugda, 

Štěpánek). Paličovi se podařilo obsadit 
krásné třetí místo ve své kategorii. 
Zbytek teamu po několika kotrmelcích 
obsadil 21., 31., 41. a 46. místo a to 
celkem ze 170 startujících.

 V současné době probíhá série pěti 
závodů poháru Dual Cup a Cycology 
4X Cross, kde naše barvy hájí Petr 
Pala, Martin Frauenterka a Jiří Knotek. 

Závěrem
 Doufáme, že se nám podařilo v 
krátkosti představit, čemu se ve svém 
volném čase s chutí věnujeme a na 
čem makáme. Děkujeme Vám všem, 
kteří nám pomáháte a podporujete 
nás. Díky Vám tak máme stále chuť 
pokračovat v tom, co děláme. V nepo-
slední řadě děkujeme městu Tanvald 
a místním podnikatelům za materiální 
a finanční podporu (SK Mobil, SATO – 
reklamatisk.cz, Arnošt Pultar, Vladimír 
Josífek, Pekařství Jan Mašek, 4Soft, 
Reality Viktora, Junák – základna 
Modrá Hvězda a další).
 Závěrem bychom chtěli požádat 
všechny z vás, kdo využíváte cestu 
„bobovku“ včetně pěšiny bike parkem, 
o respektování provozního řádu umís-
těného na budově Základny DH-FR 
racing Tanvald. Z důvodu probíhající 
cyklistické sezóny a blížícího se závodu 
upozorňujeme na zvýšený provoz cyk-
listů. Prosíme, buďte vždy při pohybu 
na cestách Malého Špičáku obezřetní 
a respektujte se navzájem. 

Sledujte nás na Facebooku: 
DH-FR racing Tanvald
Bikepark Bobovka 
Bikepark Velké Hamry 

za kolektiv DH-FR racing Tanvald z.s.   Cigi 

Dual Cup Dobřany u Plzně, vlevo Petr Pala. Foto archiv DH-FR racing Tanvald.

Brigádnická činnost v Bike parku Bobovka. Foto archiv DH-FR racing Tanvald.

Down Mall Tour - Hannover, 1.místo Vilibald Vítek. Foto archiv DH-FR racing Tanvald.
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TJ Seba Tanvald provozní doba

Pondělí – pátek 15.00- 19.00
Sobota, neděle, svátky 13.00 – 19.00

Těšíme se na vaši návštěvu!MINIGOLF

Odvoz a likvidace 
fekálií 

Štěpkování větví 
Mulčování trávy 
Tel: 777 822 890 

PRACOVNÍ NABÍDKA                
PŘIJMEME RECEPČNÍ  DO 

OREA RESORTU SKLÁŘ **** 
V HARRACHOVĚ 

 

Nabízíme zajímavou práci v příjemném prostředí recepce 
nejnavštěvovanějšího hotelu **** v regionu. Hledáme recepční  
se středoškolským vzděláním, jazykovým vybavením (preferujeme 
němčinu – komunikativní znalost), s dobrými komunikačními  
schopnostmi i v zátěžových situacích, s orientací na detail, 
s profesionálním vystupováním, schopností samostatného 
vystupováním se znalostí práce na PC. Nabízíme pracovní  poměr na 
dobu neurčitou, práci v hotelu s dlouholetou tradicí a vysokou úrovní 
služeb, možnost profesního růstu, možnost využití personálního 
ubytování a stravování s příspěvkem na stravu, mzdové ohodnocení 
od 18. tis. Kč měsíčně,  měs. výkon. odměny, zaměstnanecké výhody 
– např. sleva na pobyty a stravování v hotelech v rámci společnosti 
OREA HOTELS s.r.o., využívání služeb hotelu se slevou pro 
zaměstnance a další. 
 

Další informace Vám podá Hana Kobrová, personalistka hotelu. 
 

Tel.: 481 560 812 
E-mail: mzdy@sklar.oreahotels.cz 

INZERCE
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*111 101 103 105 Zastávky *112 102 104 106

7:30 9:30 ... ... ��Jablonec n.Nisou,Pražská 9:25 ... ... 19:10

< 9:37 ... ... ��Jablonec n.Nisou,Mšeno,škola < ... ... 19:03

< 9:42 ... ... ��Jablonec n.Nisou,Janovská Silka < ... ... 18:58

< 9:47 ... ... ��Janov n.Nisou,hotel Praha < ... ... 18:53

< 10:10 ... ... ��Bedřichov < ... ... 18:45

< 10:20 ... ... ��Janov n.Nisou,Hrabětice,kaplička < ... ... 18:30

< 10:30 ... ... ��Josefův Důl,žel.st.�� < ... ... 18:20

< 10:35 ... ... ��Albrechtice v Jiz.h.,pošta < ... ... 18:15

7:40 < … … Lučany n.Nisou,Blaník 9:12 … … <

7:45 < ... ... Smržovka,nám.TGM 9:10 ... ... <

7:55 10:45 ... ... ��Tanvald,Terminál u žel.st.�� 9:00 ... ... 18:05

8:00 10:55 ... ... ��Desná,centrum 8:55 ... ... 17:55

8:05 11:05 ... ... ��Desná,Černá Říčka,u Švýcar 8:50 ... ... 17:50

< *11:08 ... ... ��Desná,Souš < ... ... <

8:10 11:10 ... ... ��Kořenov,Polubný,kostel 8:45 ... ... 17:45

< < 14:10 16:10 ��Kořenov,žel.st.�� < 13:40 15:40 17:40

8:25 11:30 14:25 16:25 ��Kořenov,Jizerka 8:30 13:25 15:25 17:25
* spoj zastavuje jen pro vystupování

CYKLOBUS�-�JIZERKA

Spoj�101��směrem�na�Jizerku�vy ká�v�Bedřichově příjezdu
spoje�540395/101�od�Liberce�(odjezd�z�Liberce,

v�9:35)�-�cestující�při�přestupu�doplatí�pouze
jízdné�za�osoby�(poplatek�za�kolo/zavazadlo/zvíře�bude
uznán�u z�autobusu�od�Liberce).
Na�lince�neplatí�tarif�IDOL,�ale�ceník�jízdného�stanovený
dopravcem.�Uznávány�jsou�jízdenky�LIBNET+,�LIBNET5+,
LIBNET�Kolo�a�celodenní�jízdenka�pro�jízdní�kolo�vydaná
dle�tarifu�IDOL.

č

Fügnerova

ž

. . .201Provoz:��23 4 -�28.9 6�-�soboty,�neděle�a�svátky
*Provoz:�1.7.�-�31.8.2016�- soboty,�neděle�a�svátky www.busline.cz�-�tel. 481�368�701

Comfort�in Time

530795 ř -�Tanvald�-�Kořenov,�JizerkaJablonec�n.Nisou�-�Bed ichov

Kapacita�cyklobusu�19�cestujících�s�jízdními�koly.���-��Děti�(0-6�let)�=�zdarma��-��Kolo,zvíře,zavazadlo�=�20,-�Kč

CENÍK NA ÚSECÍCH osoby nad 15 let děti 6-15 let

Jablonec n. N. - Jizerka (přes Smržovku) 40,- 20,-
Jablonec n. N. - Jizerka (přes Bedřichov) 60,- 30,-

Jablonec n. N. - Bedřichov 25,- 13,-
Bedřichov - Jizerka 50,- 25,-

Tanvald - Jizerka 25,- 13,-
Kořenov - Jizerka 10,- 5,-
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ČERVENEC
Sobota 2. až neděle 3. července
Rally Bohemia
Mistrovství České republiky v rally historických automobilů 
a Exhibiční jízda Legend.
Kontakt: 326 715 111
Mladá Boleslav

Pondělí 4. července
LÉTO TANČÍ (Letní dílna pohybu, tance a rytmu), 17:00, Letní scéna, zdarma 
Plankton & Petr Hájek & taneční skupina Květy Španělska 
Více na www.letotanci.cz 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Úterý 5. července
LÉTO TANČÍ (Letní dílna pohybu, tance a rytmu), 16:00, Malý sál, zdarma 
M. Doláková: Taneční pantomima, R. Peguero: Reggaeton & Cubaton 
Více na www.letotanci.cz 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Středa 6. července
LÉTO TANČÍ (Letní dílna pohybu, tance a rytmu), 
16:00, Taneční studio Invent, zdarma 
Flirt Dance a Aerial Hoop 
Více na www.letotanci.cz 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Čtvrtek 7. července
Návrat do středověku 
Sokolnické ukázky, divadla, šerm, ohňová show, hudba, překvapení na závěr.
Kontakt: 481 313 925
Státní hrad Trosky, 19:00 h.
 
Pátek 8. července
LÉTO TANČÍ (Letní dílna pohybu, tance a rytmu), 17:00, Velký sál, zdarma 
Jakub Severin: Bubenický workshop 
Více na www.letotanci.cz 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Sobota 9. července
LÉTO TANČÍ (Letní dílna pohybu, tance a rytmu), 19:00, Velký sál, 120 Kč 
Závěrečné vystoupení účastníků a lektorů 
host: TS Invent
Více na www.letotanci.cz 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Sobota 9. července až Neděle 10. července
Historické slavnosti na hradě Kost.
Šermířská vystoupení, ukázky cvičení dravých ptáků, artistické kreace provazo-
chodců, dobové tance.
Kontakt: 493 571 144
Hrad Kost,

Čtvrtek 14. července
Západ slunce a stmívání na Troskách
Večerní prohlídka bez programu. Foťáky, dalekohledy a baterky s sebou.
Kontakt: 481 313 925
Státní hrad Trosky, 19:00 h. 

Pátek 15. července až Sobota 16 července
Noční prohlídky na hradě Kost
Příběh plný humoru, napětí i lásky můžete zhlédnout přímo na hradě Kost.
Kontakt: 493 571 144
Hrad Kost 

Sobota 16. července
Hudební léto na Tanvaldské kotlině 2016. 
1. koncert – skupina Handl. Vstupné zdarma. Začátky koncertů v 18 hodin.
Přijďte se podívat a poslechnout dobrou muziku. Občerstvení, točené pivo a 
dětský koutek. Vstupné zdarma. Začátky koncertů v 18 hodin.
Koncerty pod širým nebem v areálu Autokempu Tanvaldská kotlina.

Sobota 23. července
Veteránem za krtečkem do Jizerských hor 
Zábavný den s veteránem pro celou rodinu.
Muzeum hraček v Jiřetíně pod Bukovou, 9:00 h.

Tipy na výlety v našem okolí
OLDIES PARTY
Diskotéka s hity 60. – 80. let minulého století
Autokemp Tanvaldská kotlina

Čtvrtek 28. července
Západ slunce a stmívání na Troskách
Večerní prohlídka bez programu. Foťáky, dalekohledy a baterky s sebou.
Kontakt: 481 313 925
Státní hrad Trosky, 19:00 h. 

Sobota 30. července
Rozmarné léto 
Oslava léta v areálu sportovního centra Žlutá plovárna.
Kontakt: 485 100 500
Malá Skála
Jiří Smrž a Ben Levitt 
Vystoupení básníka, zpěváka a držitele ceny Anděl Jiřího Smrže a amerického 
houslisty Bena Levitta.
Kontakt: 734 264 226
Zřícenina hradu Vranov – Pantheon, 19:30 h.
Hudební léto na Tanvaldské kotlině 2016. 
2. koncert – skupina Kaleidoskop
Přijďte se podívat a poslechnout dobrou muziku. Občerstvení, točené pivo a 
dětský koutek. Vstupné zdarma. Začátky koncertů v 18 hodin.
Koncerty pod širým nebem v areálu Autokempu Tanvaldská kotlina.

SRPEN
Čtvrtek 4. srpna
Návrat do středověku 
Sokolnické ukázky, divadla, šerm ohňová show, hudba, překvapení na závěr.
Kontakt: 481 313 925
Státní hrad Trosky, 481 313 925, 19:00 h.

Čtvrtek 4. srpna až Sobota 6. srpna
Noční prohlídky na hradě Kost
Na hrad se chystá císařská návštěva a hrabě Heřman Černín z Chudenic má 
plné ruce práce s přípravou programu.
Hrad Kost, 493 571 144 

Pátek 5. srpna
PETR BENDE & BAND & GRAJCAR + STO ZVÍŘAT
19 hodin, Letní scéna, 50 Kč
19:00 Petr Bende & Band a cimbálová muzika Grajcar 
21:00 Sto zvířat 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Pátek 5. srpna až neděle 7 srpna
Filmový víkend ČSFD.cz
Třídenní maraton a svátek pro všechny filmové fanoušky.
Kontakt: 481 322 083
Letní kino Turnov, 19:00 h.

Sobota 6. srpna
Hudební léto na Tanvaldské kotlině 2016.
3. koncert – skupina Namoll.
Přijďte se podívat a poslechnout dobrou muziku. Občerstvení, točené pivo a 
dětský koutek. Vstupné zdarma. Začátky koncertů v 18 hodin.
Koncerty pod širým nebem v areálu Autokempu Tanvaldská kotlina.

Pondělí 8. srpna až neděle 14. srpna
Muzicírování na nádvoří zámku Lomnice n. Pop.
Neformální hodinové koncerty na nádvoří lomnického zámku naladí diváky na 
následné promítání letního kina. Zámecká kavárna otevřená.
Kontakt: 481 673 107
Nádvoří zámku Lomnice n. Pop., 20:00

Čtvrtek 11. srpna 
Západ slunce a stmívání na Troskách
Večerní prohlídka bez programu. Foťáky, dalekohledy a baterky s sebou.
Kontakt: 481 313 925
Státní hrad Trosky, 19:00 h. 

Pokračování na str. 14.



Tanvaldský zpravodaj    14

Tanvaldský zpravodaj / červenec - srpen 2016

Příměstský tábor „Toulavé boty 2016“ se koná od  1.-14.7.:
Pátek 1.7. - rozhledna Špičák. Sraz v 8:30 u DDM, návrat ve 14:30 opět k 
DDM. Projdeme si část Tanvaldského vyhlídkového okruhu, navštívíme roz-
hlednu a cestou zpět si opečeme buřty. Buřty a věci k opékání s sebou!
Cena: 100,-Kč.

Pondělí 4.7. - lesní naučná stezka Kamila Rohana na Sychrově. Vlakem 
do Sychrova, zde projití naučné stezky okolo zámku a pěšky do Hodkovic 
n.M. na vlak. Sraz v 7:35 na hlavním vlakovém nádraží v Tanvaldě, návrat v 
16:04 tamtéž. Cena: 150,-Kč.

Čtvrtek 7.7. - hrad Grabštejn. Vlakem do Chotyně, odtud na prohlídku hradu 
a pěšky do Bílého Kostela na vlak. Sraz v 7:45 na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě, 
návrat v 15:55 tamtéž. Cena: 220,-Kč.

 
Mateřské a dětské centrum Maják

Červenec - srpen v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz

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.

termíny letošních letních PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ V MAJÁKU:
18. 7. - 22. 7. Šikovné ruce
25. 7. - 29. 7. Malý přírodovědec
1. 8. - 5. 8. Týden plný kouzel
8. 8. - 12. 8. Malý technik
15. 8. - 19. 8. Kulinářský týden
Vhodné pro děti ve věku 4-10 let. Základní program je od 7:30 do 15:30 hod., 
možnost rozšířeného hlídání 6:00 – 17:00 hod. 
Další informace naleznete na webu centra.
Upozorňujeme, že volná místa jsou pouze v posledním týdnu 15. – 19. 8. 
(Kulinářský týden) !

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

PODĚKOVÁNÍ
MDC Maják tímto děkuje všem sponzorům a dobrovolníkům, kteří se podíleli 
na realizaci akce 
Cesta lesem pohádek. 

SPONZOŘI: Město Smržovka, TENEO 3000, s.r.o., Jan Mašek – Pekařství, 
Pekárna Tanvald Schneider, LIDL ČR v.o.s.- pobočka Tanvald, COOP Dvůr 
Králové n. L., družstvo, DETOA Albrechtice s.r.o., Pohřební služba M&M 
Matura Tanvald, DESKO, a.s., KREMER s.r.o., SK mobil (Šárka Šimková), 
Teplárenství Tanvald s.r.o, TABYS s.r.o., Titan Multiplast, MUDr. Kutilová, 
MUDr. Gazda, MUDr. Šťastný, MUDr. Michalík, MUDr. Stuchlík, MUDr. Píro, 
Autoservis Tůma,s.r.o. , Česká spořitelna, Harlej Bar (Kubec Libor), železář-
ství U Blacka – Jiří Černý, Kartonážka Preussler, Alena Klimperová-švadlenka 
Tanvald, LBL - Adventura - Ĺuboš Lazarák - provozovatel autokempu, SATO 
Tanvald spol.s r.o., stravování Josef Vlček

DOTACE A PŘÍSPĚVKY POSKYTLI – Liberecký kraj, Město Tanvald, Město 
Desná v J/h, Nadace pro obnovu a záchranu Jizerských hor
 

Spolupracovníci a spoluorganizátoři akce Cesta lesem pohádek - Klub 
Českých turistů Tanvald, TOM Zálesák Tanvald, SK Sluníčko SPMP 
Jablonec n.N., DDM Ulita Tanvald, ZŠ Tanvald Sportovní, ZŠ Masarykova, 
studenti Gymnázia Tanvald a řada dalších dobrovolníků

Pokud jsme na někoho zapomněli, tak se omlouvám.     Renata Nepimachová

Přejeme všem rodinám krásné léto !!!

Tipy na výlety, informace

Čtvrtek 11. srpna až neděle 14. srpna
KŘEHKÁ KRÁSA 2016
Největší výstava českého skla a bižuterie bude doprovázena ukázkami vy-
braných technik zpracování skla a bižuterie, módními přehlídkami a kulturním 
programem. 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Sobota 13. srpna až neděle 14. srpna
Historické slavnosti na hradě Kost
Šermířská vystoupení, ukázky cvičení dravých ptáků, artistické kreace provazo-
chodců, dobové tance – užijte si spoustu zábavy.
Kontakt: 493 571 144
Hrad Kost 

Neděle 14. srpna
Memoriál Václava Vele
Další ročník veřejného závodu cyklistů v časovce na trati Železný Brod 
– Bozkov.
Kontakt: 483 333 999
Železný Brod, 10:30 h.

Pátek 19. srpna 
LUBOMÍR HAVLÁK: OPERETNÍ MELODIE
17 hodin, Letní scéna, 20 Kč
V programu zazní známé ukázky ze známých operet Veselá vdova, Paganini, 
Země úsměvů, Vídeňská krev, Cikánský baron, Netopýr, Polská krev, Čardášová 
princezna, Ples v opeře. Účinkují Lubomír Havlák - tenor, sólista Státní opery 
a Národního divadla v Praze, Ivana Veberová - soprán, sólistka opery DJKT v 
Plzni, nositelka ceny Thalie, Zora Jehličková - soprán, sólistka Státní opery a 
Národního divadla v Praze, Irena Havláková - klavírní doprovod, pedagog AMU. 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Pátek 19. srpna, sobota 20. až Neděle 28. srpna
Sobotecký jarmark a festival řemesel
Již tradiční Jarmark nabídne opět mnoho zábavy.
Kontakt: 493 571 401
Sobotka

Sobota 20. srpna
Skotské hry
Tradiční skotské hry, které stejně jako například tartan, kilt, skotské dudy a whis-
ky patří ke kulturnímu dědictví Skotska.
Kontakt: 482 416 011
Státní zámek Sychrov

Středa 24. srpna 
Noční prohlídka hradu
Netradiční prohlídka v netradiční dobu s příjemnou atmosférou. 
Kontakt: 739 014 104
Hrad Valdštejn, 20:00 h.

Pátek 26. srpna
Hudební léto na Tanvaldské kotlině 2016. 
4. koncert – skupina Nudličky.
Přijďte se podívat a poslechnout dobrou muziku. Občerstvení, točené pivo a 
dětský koutek. Vstupné zdarma. Začátky koncertů v 18 hodin.
Koncerty pod širým nebem v areálu Autokempu Tanvaldská kotlina.

Sobota 27. srpna 
Maloskalský drak
VII. ročník závodů dračích lodí o putovní pohár obce Malá Skála s doprovodným 
programem pro rodiče s dětmi. Kontakt: 485 100 500
Žlutá plovárna, Malá Skala
Loučení s prázdninami
Zábavná akce pro celou rodinu na konci prázdnin.
Kontakt: 483 333 999
Železný Brod
RETRO DISKO
diskotéka s hity 80. – 90. let minulého století
Autokemp Tanvaldská kotlina

Sobota 27. srpna 
Josef Uchytil – JAZZ
Koncert jazzové kapely Pepy Uchytila, vynikajícího muzikanta z Českého ráje. 
Kontakt: 734 264 226
Zřícenina hradu Vranov – Pantheon, 19:00 h.

Středa 31. srpna
Loučení s prázdninami na zámku Lomnice n. Pop.
Kontakt: 481 673 107
Zámek Lomnice n. Pop., 14:00 h.

Pokračování ze str. 13.

DDM Ulita Tanvald
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„Pojďte si hrát…“ – výstavka společenských her z našeho fondu ve vstupní 
části knihovny, které si můžete půjčit domů. Najdete zde např. Hra o trůny, 
Dominion, Enigma, Angry Birds, Hry v kostce na různá témata. Svou hru si 
zde vyberou čtenáři od 3 do 99let.

„E-knihy – prima společníci na dovolenou… půjčte si je prostřednictvím 
naší knihovny. Podrobné informace najdete na našich webových stránkách 
nebo u pultu v knihovně.

„Den čtenářů na hradě“ v úterý 14.6.2016  navštívilo 9 výherců výt.soutěže 
„Král a jeho dvůr“ hrad Valdštejn. Podrobnější informace si přečtete na našich 
webových stránkách ve fotogalerii.

„Pasování na rytíře řádu čtenářského“ v červnu nás navštívili prvňáčci 
ze ZŠ Sportovní Tanvald. Seznámili se s knižním fondem, pomohli dokonce 
sestavit perníkové babě perníčky na chaloupku. Předvedli také, jak se naučili 
číst a svou hlasitou četbou přivolali královnu z království knih. Ta je poté pa-
sovala na rytíře řádu královského. Čerství rytíři a rytířky se podepsali brkem 
pod slib rytířů a pak si již vybírali a pročítali knihy, které je zaujaly. Fotky z této 
akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii na stránkách.
https://www.tanvald.cz/kulturaasport/mestskaknihovnatanvald/fotogalerie.html

„Hledej mne podle barvičky…“ v červnu jsme přivítali předškoláky z MŠ U 
Školky, kteří se naučili vyhledávat knížky dle barviček v dět. části knihovny, 
povídali jsme si o tom, jak se ke knihám správně chovat a nakonec pomohli 
knihovnici napravit pomotanou pohádku knižního skřítka. Fotky naleznete ve 
fotogalerii na našich internetových stránkách:  https://www.tanvald.cz/kultura-
asport/mestskaknihovnatanvald/fotogalerie.html

Městská kulturní kancelář Tanvald
 

 

Kultura, informace

Pátek 8.7. - Tanvaldský vyhlídkový okruh. Sraz v 8:30 u DDM, návrat kolem 
14:30 k DDM. Projdeme část Tanv. okruhu Svárov - Šulíkova skála – Světlá 
- lesopark u rozhledny Maják a zpět k DDM. Cena: 100,-Kč.

Pondělí 11.7. - Protržená přehrada. Autobusem do Desné Souš, odtud pěš-
ky k přehradě, od jejíhož protržení uplyne letos 100 let. Dále pěšky do 
Tanvaldu. Sraz v 8:45 na autobusovém terminálu ( u vlak. nádraží) v Tanval-
dě, návrat kolem 15:00 k DDM. Cena: 120,-Kč.

Úterý 12.7. - zámek Frýdlant. Sraz v 8:15 na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě, 
návrat v 15:55 tamtéž. Prohlídka zámku. Cena. 220,-Kč.

Středa 13.7. - Vysoké nad Jizerou. Autobusem do Vysokého n.J., zde ná-
vštěva  Krkonošského muzea a cukrárny, pěšky zpět do Tanvaldu. Sraz v 9:05 
na autobusovém nádraží Tanvald-centrum, návrat k DDM kolem 16:00. 
Cena: 120,-Kč.

Čtvrtek 14.7. - Oldřichov v Hájích. Vlakem do Oldřichova, zde návštěva 
ekocentra Střevlík a naučné včelí stezky. Sraz v 8:15 na hl. vlak. nádraží 
v Tanvaldě, návrat v 15:25 tamtéž.  Cena: 150,-Kč.

Na každý výlet je třeba mít vhodnou turistickou obuv (ne sandály!!!), pláštěnku 
nebo deštník (NUTNÉ!!!), svačinu, dostatek pití, kartičku ZP nebo její kopii 
a kapesné dle uvážení.
Změna programu vzhledem k počasí a změnám v jízdním řádu vyhrazena.
Přihlášky přijímáme pouze s platbou v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě 
(tel.č. 778 158 035, 036, 037) nejpozději do 24. 6. 2016.

Pobytový tábor „ S myšákem Kubou za letním dobrodružstvím“ 
proběhne 20. -25. 8. 2016 v Horní Světlé v Lužických horách 
pro děti od 6 let.

Pobytový turistický tábor pro děti od 8 do 16 let se koná 27.8. - 3. 9. 2016 
v Rychlebských horách Lipová Lázně.

Pro školní rok 2015 - 2016 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, divadel-
ní, klub šikulů (vaření, pečení, tvoření), vaření
Hudební obor - zobcová flétna, kytara k táboráku (pro začátečníky a pokroči-
lé), 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 - každodenní odpolední spontánní činnost pro děti a mlá-
dež školního věku (velký výběr deskových a stolních her), pořádání turnajů a 
soutěží, výtvarné aktivity…
Kroužky začínají pracovat od 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. 483 394 301.

Děkujeme našim externím zaměstnancům – vedoucím kroužků za jejich obě-
tavou a záslužnou práci s dětmi ve svém volném čase a všem dobrovolníkům, 
kteří nám pomáhají při naší pestré činnosti!
Přejeme dětem krásné letní prázdniny plné dobrodružství a zábavy a dospě-
lým příjemně strávenou dovolenou!
Těšíme se na setkání na táborech a při zápisu do zájmových kroužků v září!

Kolektiv DDM

HUDEBNÍ

Koncerty pod širým nebem v areálu Autokempu Tanvaldská kotlina.
Přijďte se podívat a poslechnout dobrou muziku. 

Občerstvení, točené pivo a dětský koutek.

LÉTO 2016

TANVALDSKÁ KOTLINA

OLDIES PARTY
diskotéka s hity 60. - 80. let minulého století23. 7. 

HANDL16. 7. 

KALEIDOSKOP30. 7. 
NAMOLL6. 8. 
NUDLIČKY26. 8. 
OLDIES PARTY
diskotéka s hity 60. - 80. let minulého století27. 8. 

bluegrassová
skupina

bluegrassová
skupina

bluegrassová
skupina

pop - rock 
country

Michal Tůma + Petr Gerhardt
od 20.00, vstup: 80 Kč

Michal Tůma + Michal Karabin
od 20:00, vstup: 80 Kč

od 18.00
VSTUPNÉ
ZDARMA

od 18.00
VSTUPNÉ
ZDARMA

od 18.00
VSTUPNÉ
ZDARMA

od 18.00
VSTUPNÉ
ZDARMA

AUTOKEMP

Městská knihovna Tanvald
„ZUŠKA  vystavuje„ – závěrečná výstava výtvarných prací dětí ZUŠ Tanvald 
pod vedením Jany Hadravové ve výstavním sálku 
od 23.6.2016 – 31.8.2016

UPOZORNĚNÍ
Otevírací doba po dobu letních měsíců červenec a srpen.
PO a ST        9:00-11:30               12:15-17:00
ÚT, ČT, PÁ                     ZAVŘENO
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Doba ledová: Mamutí drcnutí
V pátém dílu jedné z nejpopulárnějších animovaných 
filmových sérií opět potkáváme všechny staré známé 
hrdiny a pár úplně nových. Přichází ledová událost roku a 
s ní mamuti Manny, Ellie a Broskvička, něco jako lenochod jménem Sid, tygr Diego 
nebo vačičáci Crash a Eddie. Nezapomněli jsme na někoho? Samozřejmě – na toho 
nejdůležitějšího, veverčáka Scrata. Ten, jak je jeho nedobrým zvykem, ve snaze 
ulovit konečně věčně prchající žalud způsobí nehodu, z níž se vyklube karambol a z 
něj úplná katastrofa. 

Legenda o Tarzanovi
Již mnoho let uplynulo od doby, kdy Tarzan (Alexander 
Skarsgård) zaměnil život v africké džungli za život bohatého 
Johna Claytona III, Lorda Greystoka, po boku své milované 
manželky Jane (Margot Robbie). Nyní je vyslán zpět do Konga 
jako obchodní emisar parlamentu, aniž by tušil, že má sehrát 
roli pěšáka ve smrtelně nebezpečné hře chamtivosti a pomsty belgického kapitána 
Leona Roma (Christoph Waltz). Ale lidé stojící za vražedným spiknutím vůbec netuší, 
s kým mají tu čest.

Sezn@mka
Sezn@mka je komedie o mužích, ženách a zajímavém 
fenoménu doby - internetové seznamce. A samozřejmě 
o tom, co všechno se na takovém rande naslepo 
může stát. Ale pozor, v rybníku hledajících se může 
objevit i dravá štika. Jiří Langmajer jako šéf seznamky 
čelí stížnostem nespokojených dam. Ve jménu firmy a ve jménu příležitosti, 
která dělá zloděje, musí ukázat, že chlapi nejsou pouze idioti. S šarmem a 
roztomilostí slavného filmového Kristiána vyráží jako nové rande na schůzky 
s klientkami. Vyzbrojen informacemi z jejich dotazníků vystupuje jako muž jejich snů. 

FILMOVÉ TIPY 

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

Program kina denně na RCL: 101,4 FM

Krotitelé duchů
Třicet let poté, co diváky uchvátil původní film, 
se Krotitelé duchů vracejí, aby se ve zcela nové 
podobě představili současné divácké generaci. 
Režisér Paul Feig kombinuje známé prvky boje s 
nadpřirozenými bytostmi, díky kterým byla původní 
filmová série tak oblíbená, s novým hereckým 
týmem, složeným z těch nejlepších komediálních 
herců současnosti. Připravte se na letní podívanou, 
během které společně zachrání svět!

Tajný život mazlíčků
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? 
Odpověd‘ na otázku, kterou se trápí každý kočičkář 
a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce 
Tajný život mazlíčků. Max a Katie jsou spřízněné 
duše, ti naprosto nejlepší kámoši na světě. Co 
na tom, že Max je pes a Katie člověk? Kdyby se 
Katie každý den na dlouhé hodiny neztrácela 
a nenechávala Maxe samotného v jejich bytě, byl by nejspokojenější hafan pod 
sluncem. Takhle to aspoň platilo do chvíle, kdy si Katie přivedla z útulku chlupaté psí 
monstrum jménem Baron a rozhodla se, že od té chvíle budou žít ve třech.

Strašidla
Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na 
pokraji města. Sladký strašidelný život, v němž si 
Hugo hejkal, jeho paní Patricie a její matinka Žofie 
čarovaly, vodník Bubla se staral o dušičky a víla 
Jitřenka si tančila lehkonohé tanečky, změní vpád 
úředníka Patočky, který má na obecním úřadě 
ve správě evidenci budov. A jak zjistil, za dům už 
pěknou řádku let nikdo neplatí nájem a nikdo v něm 
ani oficiálně nechce bydlet, především proto, že tu straší. Přesto tu žije jakási šílená 
rodinka. Verdikt je nemilosrdný: zaplatit nebo se vystěhovat! Čím však platit, když 
pan Hugo za hejkání nemá žádnou mzdu a paní Patricie míchá pouze lektvary, po 
nichž se může člověk proměnit ve zvíře či filmovou divu ale peníze nevyčaruje? Nedá 
se nic dělat, strašidla budou muset do práce a jejich děti – Ester a Eleonor do školy. 
Vypadá to jednoduše, ale život obyčejných smrtelníků bude pro strašidelnou rodinu 
složitější, než se na první pohled zdálo.

FILMOVÉ TIPY 

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

Program kina denně na RCL: 101,4 FM
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I u piva se dá sportovat
 Že v hospodě se nemusí jenom 
popíjet a hulit, či házet těžce vydřené 
pětikačky do automatu, dokazují spor-
tovní aktivity v hospodě Pod mostem 
na tanvaldské Výšině. Parta nadšenců 
tu již léta organizuje turnaj v kulečníku.  
Jedná se o dlouhodobou záležitost, 
takže něco na způsob ligy štamgastů 
se hraje od zimy až do léta. Kdo do 
hospůdky zavítá, ten již ví, že zelené 
sukno prakticky nikdy nezahálí. Jakmile 
se sejdou dva borci, už se hraje. 

A my ostatní, co kulečník neovládáme, 
se máme aspoň na co koukat. Určitě 
je to lepší, než vaření nebo výměna 
manželek v televizi. Letos vyhrál Láďa 
Balogh, ale pochvalu zaslouží všichni.
 A od výčepního pultu na pravidla 
dohlíží svým typickým plachým úsmě-
vem Mony Lisy paní šéfová Iveta. 
Plátno je zatím v cajku a žádné tágo si 
hráči zatím o hlavu nepřerazili, takže 
správná rozhodčí, jak to má být. 

-vho-

Sport, inzerce

POŘADÍ JMÉNO BODY SKÓRE

1. Láďa Balogh 17 1969
1168

2. Jirka Jelen 12 1832
1643

3. Váňa 12 1594
1490

4. Tom Chlubna 11 1759
1735

5. Banán 11 1642
1523

6. Robert 11 1535
1514

7. Jirka Kouřil 10 1559
1588

8. Ríša Souček 7 1678
1821

9. Emil Rak 5 1617
1856

10. Jarda Morgen 5 1573
1878

11. Bohouš Zeman 5 1476
1907

Na snímku je Jirka Jelen, který vybojoval stříbrnou medaili. Foto: Václav Hošek.

TUMBA „78“ CUP putoval opět do Prahy
Tradiční basketbalový turnaj na počest 
nestora tanvaldského basketbalu Vládi 
Zalužanského měl stejně jako vloni tři 
tradiční účastníky. Kromě domácího 
týmu pražské Sokoly a smržovské 
Kajmany. Boje byly opět líté a zejména 
Kajmani Pražany notně potrápili. SEBA 
se vytáhla v derby a celkem jedno-
značně v závěru porazila Smržováky, 
za něž hraje celá řada domácích 
odchovanců. Ovšem závěr utkání proti 
Sokolu Kbely už tak pohledný nebyl a 
domácí odpadli.

Výsledky:
Tanvald – Smržovka   53 : 43
Střelci: Dolenský 16, Kozák ml.10, 

Šída 9, Vyhnálek ml.8 – Lankaš 18, 
Břicháček 13.
Kbely – Smržovka   60 : 49
Střelci za Smržovku: Lankaš 17, 
Kapčiar 12.
Tanvald – Kbely   46 : 71
Střelci za Tanvald: Kozák ml.10, 
Vyhnálek st. a Šída 9, Kozák st.8.
Pořadí:
1. Sokol Kbely
2. TJ SEBA Tanvald
3. Kajmani Smržovka
Ve střelecké soutěži se o první místo 
dělil Lankaš a nejlepším střelcem trojek 
se stal Dolenský.

-vho-

Jak dopadl fotbalový turnaj?
 Na turnaji v Desné 4.6.2016 tan-
valdští hráči potvrdili výborné výsledky 
z předchozích turnajů, když po velmi 
dobrých výkonech obsadili první místo. 
Celý turnaj byl hraný systémem každý 
s každým. Tanvaldští postupně porazili 
Velké Hamry 2:0, FK Jablonec n.N. 
A 3:1, FK Jablonec n.N. B 2:1, TJ 
Desná 3:0. Jediným prohraným byl 
zápas s FK Jablonec n.N. 09 2:5. 
O konečném prvním místě rozhodl 
remízový zápas s týmem Železného 
Brodu, který skončil 2:2.
 Tohoto skvělého výsledku dosáhlo 
družstvo ve složení: Petr Lavička, 
Vojta Beran, Adam Horvát, Dominik 
Plas, Míša Gombala, Petr Dau Bao 

Anh, Martin Bajzik a Pavel Balaš. 
Dnes nebudeme vyzdvihovat výkony 
žádného z hráčů, protože všichni borci 
předvedli vynikající sportovní výkony 
plné bojovnosti a nasazení, při kterých 
předvedli všechno, co se za poslední 
třičtvrtěletí naučili.

1.  Jiskra Tanvald 
2. FK Žel.Brod 
3. FK Jablonec 09 
4. FK Velké Hamry 
5. TJ Desná 
6. FK Jablonec 10 B 
7. FK Jablonec 10 A 

Roman Houfek

Fotbalové jaro
 Jarní část soutěže II.. třídy okres-
ního přeboru se družstvu Tanvaldu 
nevyvedla tak úspěšně jako podzimní. 
Po výborném začátku, kdy se našim 
hráčům dařilo bodovat s týmy z popředí 
tabulky, se Tanvaldu přestalo dařit a po 
vzoru Jánošíka jsme začali body rozdá-
vat chudým, když jsme 6 bodů ztratili 
při venkovních utkáních v Držkově a 
Zásadě. Výsledkem našeho snažení 
bylo konečné 5. místo v tabulce. Nyní je 
před hráči zasloužená letní přestávka a 
od srpna začne příprava na další ročník 
II. OP. Doufáme, že nám všichni diváci 
zachovají přízeň a budou nás i v příští 
sezóně podporovat v našem snažení o 
lepší umístění.

16.4.2016
Tanvald – Maršovice 0:5  Branky: 3x 
Kohoutek, Janů, Procházka

23.4.2016
Radčice – Tanvald  3:5  Branky: Sůva, 
Veselý Dudáš – 2x Tolvaj, 2x Svoboda, 
Borski

30.4.2016
Tanvald – Jenišovice B  4:2  Branky: 

2x Horvát, Tolvaj, Svoboda – Strnad, 
Praisler

7.5.2016
Rychnov – Tanvald  2:2  Branky: 
Ducháček, Viktora – 2x Svoboda

14.5.2016
Tanvald – Malá Skála   5:2  
Branky: 3x Tolvaj, Prusík, Sklenička – 
Nikodém, Kopecký

21.5. 2016 
Zásada B – Tanvald  4:0  Branky: 2x 
Mrkvička, Procházka, Fišer

28.5.2016
Kokonín – Tanvald  5:0  Branky: 2x 
Šilhán, Mrkla, Maixner, vlastní

4.6.2016
Tanvald – Rádlo  3:0  kontumačně

11.6.2016
Držkov B – Tanvald  5:3  Branky: 
2x Vaníček, Paldus, Kořínek – 2x 
Svoboda, Horvát

KLUB Z V R P S B P+ P-
1. Maršovice 18 15 1 2 103:19 46 0 0
2. Kokonín 18 14 1 3 91:34 43 0 0
3. Rychnov 18 11 4 3 68:27 37 0 0
4. Malá Skála 18 11 0 7 57:41 33 0 0
5. Tanvald 18 10 1 7 57:54 31 0 0
6. Radčice 18 7 4 7 31:33 25 0 0
7. Držkov B 18 6 4 8 43:50 22 0 0
8. Jenišovice B 18 3 1 14 27:71 10 0 0
9. Zásada B 18 1 5 12 17:69 8 0 0

10. Rádlo 18 0 3 15 15:111 0 0 0

Za Jiskru Tanvald  Roman Houfek a Václav Kosina

INZERCE
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Skončil další ročník PBT
 V úterý 14. 6. proběhlo ve sportovní 
hale slavnostní vyhlášení celoroč-
ního seriálu závodů „O pohár běžce 
Tanvaldu“.  Součástí poháru je zářijový 
přespolní běh, atletický trojboj na 
atletickém stadionu, v říjnu cyklokros, 
pokud k nám je „paní zima“ přívětivá, 
tak v zimním období se děti můžou 
těšit na závody v běhu na lyžích a ve 
slalomu na Pionýrské louce. Když 
roztaje sníh na tanvaldské sjezdovce, 
běží se závod do vrchu a celý seriál je 
pak zakončen maratónským během u 

lesíka. 
 Po sečtení bodů jsou vždy ke konci 
školního roku odtajněny jména těch 
nejlepších z nejlepších, od benjamínků 
počínaje a žáky pátých ročníků konče. 
Ve smíšené kat. benjamínků zvítězila 
Luňáčková Laura, kat. 2011 Veronika 
Bervicová, Michal Gombala, kat. 2010 
Natálie Langová, Jan Kubín, kat. 2009 
Alžběta Hýsková, Pavel Balaš, kat. 1. 
tříd Štěpánka Černá, Bedřich Urbanec, 
kat. 2. tříd Anna Cilichová, Dan 
Jegyinák, kat. 3. tříd Lucie Jindříšková, 

Jan Dufek, kat. 4. tříd  Martina 
Harcubová, Ondra Balatka, kat. 5. tříd 
Lucka Tůmová, David Pešta. 
 První 3 nejlepší v každé kategorii 
obdrželi krásné poháry z rukou pana 
starosty, medaile, tyrkysová trika 
s logem PBT a samozřejmě Maškovu 
vánočku, jež neodmyslitelně patří ke 
každému závodu. Tímto bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří se na PBT podí-
lejí ať už organizačně, finančně či jinak 
přispějí a přidají ruku k dílu… Jmenovitě 
je to Dům dětí a mládeže, ZŠ Tanvald 

Sportovní, TJ SEBA Tanvald, Pekařství 
Jan Mašek, Město Tanvald, Česká 
Pojišťovna, Reality Viktora a další. 
Veliké díky pak patří učitelům mateř-
ských a základních škol, jež pravidelně 
s dětmi na závody docházejí a aktivně 
je v tom podporují. A samozřejmě pak 
rodičům a samotným dětem, kteří si 
jdou s chutí a radostí zazávodit. 
 Tímto se s Vámi loučíme, přejeme 
Vám krásné prázdniny a v září na 
přespolním běhu u lesíka na viděnou. 
Děkujeme za přízeň. Jana Tůmová

Sport

Skončil další ročník PBT. Foto ZŠ Tanvald, Sportovní.

Tanvaldská sportovka vychovává zkušené vodáky
 Blíží se léto, čas prázdnin a výletů, 
pěšky, na kole, na bruslích, ale třebas 
i na kánoi. Žáci naší školy nemusí mít 
strach, že by něco z toho nezvládli. 
Sportovní třídy druhého stupně nejsou 

úzce specializované, nýbrž všestranně 
zaměřené. Proto i vodácké dovednosti 
jsou nedílnou součástí tělesné výchovy. 
 Žáci již od šestého ročníku absolvují 
povinné vodácké kurzy, kde se nejprve 
učí úplným základům, jak uchopit 
pádlo, jak nasedat do lodi, jak pádlo-
vat, atp… K tomu jim zcela postačí 
dvoudenní vodácký kurz na řece Jizeře 
na Malé Skále.
 Sedmáci to mají již o poznání těžší. 
Ti už se musí připravit na splutí řeky 
Jizery z Podspálova až do Dolánek 
s přenocováním ve stanu na Malé Skále. 

A tady už žáci jedou s „plnou polní“, tzn. 
že musí veškeré potřebné věci, které si 
na „vodák“ přivezli vlakem, přebalit do 
barelů. Je to taková první zatěžkávací 
zkouška, zda-li správně zabalili, utěsnili 

barely tak, aby nemuseli spát v mokrém 
spacáku. Ve Spálově, na soutoku 
Kamenice a Jizery vždy zopakujeme, 
co jsme za ten rok pozapomněli, aby-
chom mohli posléze bezpečně vyplout. 
Na místě, pro vodáky známém jako 
Paraplíčko, se zastavujeme a cvičíme 
dál. Vzhledem k tomu, že letošní zima 
nebyla bohatá na sníh, navíc dlouho-
dobější sucha, tak splutí nebylo úplně 
svižné, kamenů bylo víc, než bychom 
si přáli. Ale zvládli jsme. Každý kurz je 
zakončen bodovaným závodem, který 
se započítává do celoroční soutěže „O 

nejlepšího sportovce školy“. Při závodě 
už každý musí ovládat a řídit loď sám, a 
že někdy takové obeplutí bóje dokáže 
leckoho dost potrápit. Nakonec zvládli 
všichni a s klidem mohou postoupit do 

vyššího ročníku.
 V osmičce  již čeká 
žáky týdenní kurz 
na řece Ohři. Letos 
jsme ho absolvovali 
v prvním červnovém 
týdnu. Trošku nám 
zapršelo, průtok 
se zvětšil, což nám 
značně pomohlo. Svoji 
vodáckou pouť jsme 
započali v Sokolově, 
následující den nás 
čekala nejdelší etapa 
se zastávkou na hradě 
Loket, na Svatošských 
skalách v CHKO 
Slavkovský les až 
do Karlových Varů, kde 
jsme přespali v lodě-
nici. Nenechali jsme si 
ujít prohlídku samot-
ného lázeňského 

města s okolními vyhlídkami.  Další den 
nebyl tak náročný co do délky, ale čekal 
nás cvičný jez Hubertus, kde jsme pilně 
trénovali přejezdy proudu, výjezdy proti 
proudu, „cvaknutí“, s ním spojené vylé-
vání lodí… Tak, abychom si s vodním 
živlem dokázali bezpečně poradit.  
Následoval nocleh v campu U Dvořáků 
a poslední den splutí do Vojkovic, kde 
jsme naši plavbu zakončili tradičním 
závodem okolo bóje. 
 Stupínkem nejvyšším, jakousi 
třešničkou na dortu, je kurz deváťáků 
na Vltavě, který se konal v druhém 

červnovém týdnu. Z Vyššího Brodu 
jsme se v odpoledních hodinách vydali 
do Rožmberka, kde jsme přenoco-
vali. Ráno navštívili zříceninu hradu 
Rožmberk a poté odplouvali směr Český 
Krumlov camp Vltavan. Vzhledem 
k tomu, že z Lipenské nádrže upustili 
nějaký ten kubík vody, tak to frčelo jako 
po másle, na některých jezech se do 
lodí nabralo obrovské množství vody 
a mnohdy to žel skončilo „cvaknutím“. 
Ve středu ráno jsme vyrazili do centra 
Krumlova, navštívili zámek, s úžasem 
jsme sledovali otočení hlediště světově 
známého přírodního divadla. Po 23 
kilometrech jsme zakotvili na Dívčím 
kamenu, postavili stany a začali při-
pravovat večeři. Kluci obstarali topivo, 
holky z předem nakoupených surovin 
„ukuchtily“ výborné špízy. Ve čtvrtek nás 
čekala poslední etapa do cílové stanice 
Boršov, kde jsme vraceli lodě. Odtud se 
přiblížili městskou dopravou do centra 
Budějovic a pak už na in-linech do vod-
ního kanálu České Vrbné. Páteční den 
jsme strávili na kanále a to jízdou na 
vestách, závodem na barakách, jízdou 
ve dvojicích, singlech….. Přes poledne, 
kdy se kanál vypouští, jsme „dobruslili“ 
až na zámek Hluboká a zpět. Deváťáci 
si svůj poslední vodák doufejme užili a 
novému se naučili.
 Troufáme si říci, že děti odcházejí 
z naší školy s kvalitními vodáckými 
zkušenostmi a dovednostmi. Budeme 
si přát, aby vše, co se u nás naučily, 
zúročily třebas jednou, až budou mít 
své vlastní děti a povedou je ke sportu 
stejně, jako se o to snažíme na naší 
škole.

Jana Tůmová

Tanvaldská sportovka vychovává zkušené vodáky. Foto ZŠ Tanvald, Sportovní.
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Fotogalerie Spanilé jízdy
Fotogalerie

Odhalení pamětní desky v Návarově. Foto Antonín Bělonožník. Chvilka na odpočinek. Foto Antonín Bělonožník.

Účastníci Spanilé jízdy na startu. Foto Antonín Bělonožník. Příjezd Spanilé jízdy do Tanvaldu ke kostelu Sv. Františka z Assisi. Foto Antonín Bělonožník.

Alegorický průvod Liptákovem. Foto Antonín Bělonožník.  Česká beseda v podání Vlastenců z Českého Šumburku. Foto Antonín Bělonožník.

 Pohádka „O třech kůzlátkách“ v podání divadla Na Kolečku. Foto Antonín Bělonožník. Zdeněk Svěrák při minisemináři. V pozadí vidíte pěvecký sbor tanvaldského gymnázia. Foto Antonín Bělonožník.
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Okresní táborák pro mladé hasiče
 V pátek 27. května proběhl v areálu 
autokempu na Tanvaldské kotlině již 
třetí ročník Okresního táboráku, který 
pro hasičskou mládež připravuje sbor 
dobrovolných hasičů Tanvald Šumburk. 
Na to, že se tato akce zrodila vlastně 
z recese na popud starostky okresního 
sdružení hasičů v Jablonci nad Nisou, 
těší se čím dál větší oblibě. Zatím co na 
prvním ročníku bylo 5 sborů, letos do 
Tanvaldu zavítalo 11 sborů z různých 
koutů Jabloneckého okresu s celkovým 
počtem 167 dětí a dospělých. Po slav-
nostním nástupu a zapálení hranice se 
děti, včetně svých vedoucích pustili do 
plnění soutěžních disciplín. Letos pro 
soutěžící bylo připraveno 12 disciplín, 
tradičních i netradičních. Za zmínku 
stojí závod psích spřežení, trojlyže, 
navigace, dálková doprava vody, která 
spíše připomínala výcvik členů jed-
notky navy seals, a další. Po splnění 
všech disciplín si účastníci opekli buřty 
a následoval opět nástup a vyhodno-

cení těch nejlepších. Nejlepší byli jako 
každý rok všichni, opět se udělovala 
pouze první místa a tak jsme rozdali 
167 medailí, 22 kg bonbónů a spoustu 
věcných cen. Potom následovala 
diskotéka pod širým nebem. Počasí 
nám přálo a děti odjížděly spokojené, 
plné dojmů a netradičních zážitků. Tak 
snad se k nám zase příští rok vrátí. 
Na závěr patří velký dík našim part-
nerům a sponzorům – vedení města 
Tanvald, OSH Jablonec nad Nisou, 
Plošiny Liberec s.r.o., Hotel Grand 
Ivo Kocourek, Reality Viktora, Detoa 
Albrechtice, Preciosa Ornela, Desko 
a.s., Teplárenství Tanvald s.r.o., Méďa 
Kubík, MaZePa s.r.o., Feel s.r.o., Atrea, 
muzeum socialistických vozidel Pavel 
Kadaš, Euro car Vik s.r.o.
Děkujeme a těšíme se na příští rok.
 Více fotografií na 
http://hasicitanvald.rajce.idnes.cz/

SDH Tanvald Šumburk

 Soutěžní sezóna nezačala moc šťastně pro naše nejmladší. Při soutěži jed-
notlivců na závodech v požárním sportu „Jablonecká hala mladých hasičů“ jeden 
z dorostenců při překonávání bariéry si poranil koleno a musel být převezen do 
jablonecké nemocnice, kde se podrobil operaci. Dalším zraněným byl starší žák, 
který si při tréninku požárního útoku zlomil palec na noze.
 I přes tento nepodařený vstup do soutěžní sezóny se dá říct, že se nám v 
celku daří. Nejúspěšnějším naším týmem jsou mladší žáci, kteří v letošní soutěžní 
sezóně zatím nenašli přemožitele a zároveň se stali vítězi Jablonecké ligy ve své 
kategorii pro rok 2015-2016.
 V jednotlivcích na Okresním kole dorostu zabodovala Jana Holčíková a umís-
tila se na krásném 2. místě. Tím si zajistila hladký postup do Krajského kola v 
Zákupech.
 Na konci května náš sbor uspořádal Okrskové kolo soutěže v požárním sportu, 
které se konalo na Městském stadionu v Tanvaldě na Výšině. Soutěžilo se ve 
dvou disciplínách. Ve štafetě 4x100m s překážkami a v požárním útoku. SDH 
Tanvald Šumburk obsadil 1. místo v obou kategoriích (muži i ženy) a postoupil tak 
do Okresního kola ve Velkých Hamrech. Poděkování za hladký průběh soutěže 
patří vedení města Tanvald, vedení školy, panu Karlu Soldátovi a všem, kteří se 
podíleli na přípravách a průběhu celé soutěže.
 Na závěr už zbývá jen popřát všem členům soutěžních družstev mnoho úspě-
chů a žádná zranění.
Více informací a fotografií najdete na našich webových stránkách www.hasicitan-
valdsumburk.estranky.cz. SDH Tanvald Šumburk

Sezóna požárního sportu 
je v plném proudu

Okresní táborák pro mladé hasiče. Foto archiv SDH Šumburk. Sezona požárního sportu je v plném proudu. Foto archiv SDH Šumburk.

Dětský den s městskou policií
 První červen je mezinárodním dnem 
dětí, a tak k tomuto datu připravila 
městská policie Tanvald na stadionu 
na Výšině dopravně – bezpečnostní 

akci pro mrňata z mateřinek. Kromě 
strážníků MP a asistentů prevence 
kriminality, kteří seznamovali děti se 
základy chování v provozu na silnicích, 

ať už coby chodce nebo cyklisty, zde 
prezentovali svoji činnost a techniku 
hasiči ze Šumburku, zdravotníci a také 
nadšenci z muzea socialistických vozi-

del. Děti si tak pro-
hlédly naši moderní 
cisternu, vyzkou-
šely, jak se hasí, 
dostaly základy 
první pomoci a 
učily se přecházet 
přes silnici a jezdit 
po ní na kole za 
dohledu strážníků. 
A zájmu se těšila i 
letitá sanitka, jakou 
dnes již na silnicích 
nespatříte a žigulík 
s nápisem VB, který 
si nedávno zahrál 
ve filmu Rudý kapi-
tán. Tentokrát s ním 

nepřijel kapitán, nýbrž Pavel Kadaš 
v hodnosti majora veřejné bezpečnosti. 
Pouze naoko, pochopitelně. A když 
dětem vyhládlo, pochutnaly si na kobli-

hách z Maškovy pekárny. Za 
nenáročnou sportovní akti-
vitu mezi kuželkami získaly 
pytlík se skleněnkami.
 Dík patří všem zainte-
resovaným složkám IZS, 
hasičům, ČK Jablonec, 
městu Tanvald a nadšencům 
z Muzea socialistických 
vozů a pochopitelně i 
sponzorům, kromě již výše 
uvedeného Maškova pekař-
ství, Řeznictví uzenářství 
U Tomášů, Ledo, Koberce 
- domácí potřeby, M-tex, 
ASO, spol. s r.o.  
 A nesmíme zapomenout 
na správce hřiště Karla 
Soldáta, který dětem vytvořil 
optimální podmínky k prota-
žení těla. A svatý Petr držel 
nad celou akcí ochrannou 
ruku, protože za celý den ani 
nekáplo. 

-vho-

První pomoc zraněnému. Foto Václav Hošek.

Stříkačkou do terče. Foto Václav Hošek.

Cyklisti na start. Foto Václav Hošek.


