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Návštěva v Senftenbergu
 Koncem dubna navštívil německý 
filmový festival v Senftenbergu starosta 
města Tanvald Vladimír Vyhnálek, 
místostarosta Antonín Bělonožník, 
kronikářka a oddaná duše HAFu 
Anna Lišková a také za Tanvaldský a 
HAFácký zpravodaj Lenka Hájková. 
Co, ale cestě předcházelo a jaký byl 
průběh festivalu, to se dozvíte v mém 
článku.

 Na tanvaldský HAF jezdí mnoho 
úspěšných filmařů a řada z nich se sem 
každoročně vrací. Což všem, kteří se 
kolem festivalu „motají“, přináší dvoj-
násobnou radost. Určitě si umíte před-
stavit, že není zrovna nejjednodušší 
hostit mezinárodní festival, ale vraťme 
se opět k tématu. Jedni z těch, kteří 
náš HAF rok co rok navštěvují, jsou 
velice úspěšní filmaři ze Senftenbergu. 
Málokdo asi ví, že v samotném městě 
Senftenberg je také každoročně 
organizovaný mezinárodní amatérský 
filmový festival FilmFest, na který jsme 
každoročně zváni. Nicméně letos se 
konečně podařilo, aby se termín festi-
valu nekryl s jinými povinnostmi.
 A teď už k samotnému průběhu 
festivalu. Na rozdíl od našeho festi-
valu, ten senftenbergský začíná už v 
pátek navečer a slavnostní vyhlášení 
je až v neděli dopoledne. Festival má 
dvě kategorie: Minuta film a hlavní 
kategorie je tematická bez časového 
omezení. Téma letošního festivalu 
bylo „Deutschland erleben“ a v této 
časově neomezené kategorii soutěžilo 
22 filmů. Do Minuta filmu bylo přihlá-
šeno 41 filmů a diváci z ní vybírali 4 
oceněné pozice. Zajímavostí je, že 
minulá témata festivalu byla z různých 
částí světa, a přitom, když se stala 

tématem rodná země, tak přihlášených 
filmů bylo daleko méně. Zhodnotili 
jsme, že některé filmy by jistě uspěly i 
při HAFu, a tak se už nyní těšíme, že 
snad některé opět na podzim uvidíme. 
Důležité je také zmínit, že FilmFest 
je organizován senftenbergským 
filmovým klubem. Promítání filmů je 
v divadle, které mají filmaři zapůjčené 
výměnou za to, že dvakrát do roka pro 

divadlo natočí upoutávku.
 HAF má v tomto 
ohledu spoustu výhod. 
Přešel pod město a hlavně 
zde filmaři mají nesrovna-
telné technické možnosti 
díky moderně vybave-
nému kinu. 
 Naším průvodcem 
při festivalu byl Jürgen 
Haase a zaslouží mu 
od nás opravdu velké 
poděkování za obětavou 
péči a vždy vyčerpávající 
a fundované odpovědi. 
S Jürgenem jsme si 
prohlédli město a hlavně 
jsme se dozvěděli, jak se 
tamní radnice vypořádává 
s ukončenou těžbou 
v regionu. Mimochodem, 

tanvaldští senioři viděli při mnoha 
zájezdech do partnerského města 
Wittichenau, které je od Senftenbergu 
vzdáleno pouhých 25 km, jakým způ-
sobem je možné zrekultivovat a využít 
těžbou zničená místa. V Senftenbergu 
už léta pracují na zatápění jednotli-
vých vytěžených míst, čímž vytvářejí 

zajímavé lokality pro vodní sporty 
a hlavně se tím přeorientovávají na 
cestovní ruch, protože průmysl příliš 
velkou šanci na opětovný rozkvět 
nemá. Je to sice běh na dlouhou trať 
a je s tím spojena řada komplikací, ale 
hlavně je k tomu potřeba neskutečné 
množství financí. Nicméně už teď je 
v Senftenbergu vidět, že se vydali 
správným směrem. U jednoho jezera, 
kde bylo v neděli vyhlašování vítězů, 
mají vytvořenou v rámci rekultivace 
zkušební vinice, a i když byla založená 
teprve před pár lety, tak už teď je velmi 
úspěšná.
 Návštěva festivalu přispěla k pro-
hloubení a upevnění přátelských 
vztahů. Starosta Vladimír Vyhnálek a 
místostarosta Antonín Bělonožník měli 
příležitost k seznámení se starostou 
Senftenbergu Andreasem Friedrichem. 
Zahájení sobotního soutěžení bylo 
organizátory předáno čestnému hostu 
Vladimíru Vyhnálkovi, který všechny 
přítomné diváky přivítal, poděkoval 
za milé přijetí a pozval na podzim do 
Tanvaldu na HAF. Také ředitel festivalu 
Michael Franke všechny přítomné 
několikrát pozval na HAF, čímž ještě 
více upoutal pozornost k našemu 
městu. 
 Myslím, že mohu mluvit za celou 
delegaci, když bych chtěla všem orga-
nizátorům poděkovat za milé přijetí a 
za pozvání. Zároveň bych chtěla všem 
amatérským filmařům popřát hodně 
nápadů při tvorbě filmů.

Lenka Hájková

V pondělí 13. června 2016 
proběhnou pravidelné 

prodejní trhy na 
centrálním parkovišti.

Mateřské a dětské 
centrum MAJÁK

ve spolupráci s Klubem českých turistů 
a TOM, studenty ZŠ Sportovní, 

ZŠ Masarykova, Gymnázia Tanvald, 
DDM Ulita, SK Sluníčkem SPMP 
Jablonec a dalšími dobrovolníky

pořádají
v neděli 5. 6. 2016 akci

CESTA LESEM POHÁDEK
v areálu autokempu 
Tanvaldská kotlina

Putování nenáročnou trasou 
lesem a přírodou Tanvaldska.

Pro děti i rodiče jsou připraveny 
pohádkové hry, úkoly i malé odměny. 

Na závěr putování čeká na 
děti tradiční „bramboračka“, 

diplomy a medaile.
Start je v době od 9:00 do 11:30 

hodin v areálu autokempu
Vstupné 20,- Kč na osobu

Cesta je vhodná i pro 
sportovní kočárky. 

Parkování v blízkosti 
autokempu zajištěno.

Vezměte s sebou ešusy či mističky 
a lžíce na bramborovou polévku! 

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti 
radnice se uskuteční ve 

středu 22. června od 16 hod 
jednání zastupitelů města.

Fotografie z prohlídky města a jeho okolí. Foto Jürgen Haase.

Sobotní proslov starosty Vladimíra Vyhnálka při zahajování festivalu. 
Foto Jürgen Haase.
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Ohlédnutí za 60. Tanvaldským hudebním jarem
 V dobách Haydna či Beethovena 
si zvali významní šlechtici hudebníky 
domů na své zámky a dopřávali si nád-
herný luxus slyšet to nejvyšší umění 
v interpretaci těch nejlepších umělců. 
 V 2. polovině 19. století se stalo 
módou zvát umělce i do bohatých měš-
ťanských rodin.
 A tak se stalo, že např. Vivaldiho 
Čtvero ročních dob mělo premiéru 
v jednom ze salónů hraběte Morziniho, 
kterému je tato skladba věnována 
samotným skladatelem, a to buď na 
jeho zámku v Lomnici nad Popelkou, 
nebo v jeho pražském malostranském 
paláci.
 A tak se také např. stalo, že 
Dvořákovy Moravské dvojzpěvy měly 
svou premiéru v salónu u Neffů (tedy 
podle románu Sňatky z rozumu u 
Bornů).
My, Tanvalďané, nemáme sice zámek 
ani salón, ale tento luxus si dovolit 
můžeme. 

 A tak se stalo v pátek třináctého, že 
jsme byli svědky premiérového vystou-
pení Českého komorního orchestru 
s bulharským houslovým virtuózem 
Mariem Hossenem.
 Premiérou byly i pro zkušené 
posluchače roztodivné zvuky linoucí 
se z Mariových houslí. Nejednoho 
z nás napadla podobnost s maestrem 
Paganinim.
 Premiérou pro mnohé z nás byly i 
Dvořákovy Slovanské tance v původní 
verzi – tedy pro čtyřruční klavír. Díky 
virtuózní interpretaci otce a syna 
Klánských sedělo obecenstvo bez 
hnutí i v pauzách mezi jednotlivými 
tanci, kdy by bylo slyšet i špendlík 
zazvonit.
 Premiéry jsme se dočkali i při 
varhanním koncertě v kostele, kde 
nám zahráli varhaník Pavel Svoboda 
a německý trumpetista Oliver Lakota. 
Pro posluchače varhanních koncertů 
bývá utajen jak varhaník, tak výkon 

jeho rukou a nohou. Stejně tak sóli-
sta je identifikován až při závěrečné 
děkovačce. Tentokrát jsme zažili luxus, 
který přináší moderní technika. Vpředu 
bylo nainstalováno promítací plátno, na 
kterém jsme mohli všechno to dosud 
utajené sledovat v přímém přenosu.
Premiérou bylo i zařazení koncertu 
„Hudební předjaří“. Název obsahuje 
dva významy:
 První význam je zjevný – zkrátka 
období před hudebním jarem. 
V druhém významu jsou skrytí mladí 
talentovaní interpreti, kteří třeba jednou 
budou na THJ hrát jako renomovaní 
umělci.
 Na tomto koncertě jsme byli svědky 
nádherné symbiózy učitele a žáka, 
kdy slova „nadřízenost a podřízenost“ 
ztratila smysl a kdy nastoupilo slovo 
„spolupráce“. Paní učitelka si zazpívala 
se svými sboristkami, její kolegové si 
zahráli s nimi a zároveň všichni zpí-
vali a hráli k tanci baletkám. Sestry 

Franclíkovy nás ubezpečily, že dělají 
na konzervatoři pokroky, a kvarteto 
učitelů kromě sebe představilo i malé 
kvartetko sestavené ze svých žáků.
 Jen vernisáž dětských výtvarných 
prací proběhla v tradičním duchu. To 
není povzdech, ale naopak je to dobré 
znamení. Svědčí to totiž o zakotvenosti 
THJ v našem regionu.
 Díky spolupráci pořadatelů, profesio-
nálního dramaturga, institucí, sponzorů 
a zájmu posluchačů si můžeme užívat 
luxusu koncertů uskutečňovaných 
v dávných zámeckých či měšťanských 
salónech. Ti měli oproti nám výhodu, 
že si mohli pozvat Vivaldiho nebo 
Dvořáka přímo domů. My na tom však 
nejsme o nic hůře. Špičkoví umělci 
přece také jezdí k nám téměř domů 
a přinášejí nám to nejvyšší umění v 
dokonalé interpretaci. Libuše Vedralová

3. koncert THJ v kostele sv. Františka z Assisi pod názvem Vivat baroko. Na varhany hrál Pavel Svoboda. 
Foto Pavel Hnídek

4. koncert THJ v Kině Jas Járy Cirmana Tanvald. Český komorní orchestr a bulharský houslista Mario Hossen. 
Foto Jan Blaschke.

Balynka třídí od Aše až po Ostravu
 Ušatá Balynka, pohádkové štěně 
a zároveň talentovaný psí detektiv z 
pohádky O Balynce, dobrém štěněti 
a třídě nízkých kamarádů, pokračuje 
v květnu ve svém turné po deseti krajích 
naší vlasti zastávkami na Liberecku.
 Pohádka „O Balynce“ je divadelní 
představení karlovarského hudebního 
divadla, které má za cíl nejmenší 
diváky pobavit, ale hlavně ukázat 
správný postoj ke třídění odpadu a jeho 
recyklaci. 
„Všechny děti jsou dopředu svými 
učiteli seznámeny s tématem předsta-
vení, a proto na něj mohou reagovat 
a vlastně se tak samy účastnit děje“, 
říká principál Libor Balák. Právě 
díky předcházejícímu metodickému 
vedení, které principál zmiňuje, je toto 
představení ze vzdělávacího projektu 
společnosti EKO-KOM tak mimořádné 
a malí diváci si odnáší z představení 
hlubší zážitek. 
 V loňském roce se Balynka na chvíli 
zabydlela dokonce i v našem hlavním 
městě, kde na divadelních scénách na 
Letné a na Žižkově zaplnila hlediště 
čtyřicetkrát. Kromě toho se představila 

v dalších devadesáti opakováních této 
inscenace od Aše až po Ostravu a 
oslovila díky tomu celkově přes 30 tisíc 
dětí!

 Po Plzeňském a Středočeském kraji 
v dubnu 2016 následují zastávky v 
květnu v kraji Libereckém a v červnu 

na Hané. 
 V pondělí 16. května se Balynka 
představila dětem v kulturním centru 
Turnov, v úterý 17. 5. ji přivítalo Kino Jas 

Járy Cimrmana v Tanvaldu, ve středu 
18. 5. představení viděly děti ze škol 
a školek z Jilemnice ve společenském 

domě Jilm, ve čtvrtek 19. 5. otevřela 
své brány Městské divadlo Železný 
Brod a v pátek naposledy zastaví v kul-
turním centru Golf v Semilech.
 Po letních prázdninách se vydá nej-
prve do kraje Zlínského, v říjnu až na 
sever k Ostravě a v listopadu do kraje 
Královéhradeckého. Vánoce bude trávit 
v Praze a domácích Karlových Varech.  
V prosinci těsně po Mikuláši by se měl 
Balynce „narodit“ malý velký bráška, 
v podobě nového představení, zubatý 
drak Yrav Yvolrak se čtyřmi hlavami, 
který by se měl v premiéře představit 
dětem z domácích Karlových Varů. 
Hladové krky draka Yvolraka se už teď 
těší na papírové, plastové, skleněné i 
tetrapakové domácí odpady, aby je po 
pozření přeměnil na recyklovaná potě-
šení pro malé i velké. 
Pohádky O Balynce, dobrém štěněti 
nabízejí divákům i možnost praktického 
nahlédnutí na výrobky z recyklovaných 
materiálů, které nabízí putovní výstava 
Brána recyklace, věrný souputník 
všech divadelních představení. 

Kristýna Sklenářová

Foto Exvoto, s. r. o.
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné  dovolené  spojené  s  ces-
továním  do  zahraničí  znamenají  i 
vyřizování  cestovních  dokladů.  Co 
vše  je  potřeba  zařídit  při  cestování 
s  dětmi?  Věděli  jste  například,  že 
i  děti  mohou  do  členských  států 
Evropské unie a dalších vybraných 
evropských zemí cestovat na vlastní 
občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou 
pro děti levnější
 Blíží se čas dovolených a s ním čeká 
mnohé rodiny cesta k moři, či do hor za 
hranice České republiky. Pro cestování 
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem 
platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní 
doklad, jelikož v roce 2012 došlo naří-
zením Evropské unie ke zrušení mož-
nosti cestovat na zápis v cestovním 
dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem 
neznamená, že se jim kvůli pořízení 
cestovního dokladu pro děti dovolená 
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas 
pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a 
dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
 Vzhledem k nestabilní bezpečnostní 
situaci v některých zemích, které byly 
dlouhodobě turistickými destinacemi, 
jako například Egypt nebo Turecko, 
se dá letos očekávat nárůst zájmu 
o cestování po Evropě, a proto jistě 
potěší možnost cestovat po většině 
států Evropy pouze s občanským prů-
kazem. Na ten je nyní možné vycesto-
vat do zemí Evropské unie a také do 
Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé 
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, 
Švýcarska a na Island. Cena za vydání 
občanského průkazu pro dítě do 15 let 
je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 
dnů
 O vyřízení cestovního pasu nebo 
občanského průkazu pro dítě do 15 let 
žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla 
rodič, kterému stačí s dítětem zajít na 

nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. K žádosti, kterou na místě 
zpracuje úředník, není nutné přikládat 
fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte 
přímo na úřadu při podání žádosti. Při 
podání žádosti zákonný zástupce před-
kládá svůj průkaz totožnosti a rodný list 
dítěte. V případě, že má dítě vydán již 
platný občanský průkaz nebo cestovní 
doklad, lze tento předložit místo rod-
ného listu.
 Lhůta pro vydání cestovního pasu 
nebo občanského průkazu činí maxi-
málně 30 dnů. V případě vycestování 
v kratší lhůtě než 30 dnů je možné 
požádat o vydání cestovního pasu ve 
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento 
úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplat-
kem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k 
vyřizování osobních dokladů lze nalézt 
na webu Ministerstva vnitra na adrese: 
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
 V případě, že má dítě cestovat mimo 
Evropskou unii, doporučujeme se 
předem informovat u zastupitelského 
úřadu daného státu, jaké jsou pod-
mínky vstupu, pobytu a vycestování s 
nezletilým dítětem. Je také třeba dát 
si pozor na to, že některé státy mimo 
Evropskou unii mohou vyžadovat urči-
tou minimální dobu platnosti cestov-
ního dokladu při vstupu na jejich území 
nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí 
požadovaná minimální doba platnosti 6 
měsíců.
 Podrobnosti k těmto i dalším pod-
mínkám (např. vízová povinnost) lze 
zjistit u zastupitelského úřadu daného 
státu, popřípadě je lze nalézt na webu 
Ministerstva zahraničních věcí www.
mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v 
části „Státy a území –
informace na cesty“.

Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra

pro řízení sekce veřejné správy

Den země 2016 
na Masarykově ZŠ a OA

 Poslední dubnový den oslavila 
naše škola Den Země „ vejšlapem“ na 
Štěpánku, nejvyšší rozhlednu v okolí 
Tanvaldu. Den jsme už tradičně zahájili 
na školním hřišti, kde skupiny dětí 
obdržely popis trasy a úkolů, které při 
cestě měly plnit. Úkoly byly zadané 
v poslední době oblíbenou kvízovou 
formou zvanou Questing. Jejím pří-
nosem je, že výletníci během trasy 
plní úkoly, které spadají do historie 
místa, místopisu nebo se zaměřují 
na zajímavé přírodní útvary a tím se 
nenásilnou formou seznamují s okolím. 
Myslím, že i většinu našich dětí a 
učitelů tato forma práce nadchla, a tak 

se pustili třeba do počítání schodů, 
hledání letopočtů nebo výpočtů nad-
mořské výšky. Mnohým ani nepřišlo, 
že šlapou do kopce a že se vystřídala 
zelená tráva se sněhem.
 Věž Štěpánka byla ten den otevřená 
pro řemeslníky, kteří na ní prováděli 
úpravy, ale přesto nás pan správce na 
ni pustil. Byla to nádhera. Pohled na 
bílé Krkonoše a zelené údolí Jizerek 
většinu nadchl.  Mnohé děti neměly 
ani ponětí, že tam někde na kopci je 
taková nádherná vyhlídka do okolí. Na 
konci cesty je čekala sladká tečka jako 
odměna za vyplněné úkoly.

Oldřiška Dolenská

Nová technika pro technické služby
 V měsíci květnu město Tanvald 
pořídilo technickým službám novou 
techniku za 1,2 milionu Kč. Užitkový 
automobil Opel Movano je určen pro 
přepravu pracovníků, materiálu, nářadí 
a malé mechanizace. Významným 
pomocníkem při údržbě veřejné zeleně 
by se měl stát japonský malotraktor 

s příslušenstvím k sekání trávy značky 
ISEKI. Jedná se o profesionální 
stroj s úsporným, výkonným 
dieselovým motorem a hydraulickým 
vyprazdňováním koše do výšky 1,9 
metru. Město techniku průběžně 
obnovuje a udržuje ji tak na vysoké 
úrovni. -MěÚ-

Žáci 8. A před rozhlednou. Foto EH.

INZERCE
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Tanvaldští policisté se 
v terénu s mapou neztratili

 Pod taktovkou Armády České 
republiky se vybraní tanvaldští 
policisté zúčastnili náročného 
pětadvacetikilometrového pochodu 
složek IZS v prostoru Břeclav – Lednice 
se zátěží na zádech a s mapou v ruce. 
Pochod sloužil jednak ke zvyšování 

fyzické kondice policistů, jednak 
ke zdokonalení v práci s mapou. 
Vzhledem k tomu, že naši borci 
dorazili do správného cíle s výraznou 
časovou rezervou a bez viditelné 
únavy a následků, odnesli si po zásluze 
certifikát a pamětní medaili se stužkou.

-vho-

Zprava Tanvalďáci praporčík Ludvík Červinka, velitel MP Jiří Horáček, praporčík Lubomír Knap.

Základní umělecká škola 
Tanvald vyhlašuje ZÁPIS

pro školní rok 2016/2017
Hudební obor
Studium v hudebním oboru začíná 
přípravnou hudební výchovou, která je 
určena pro děti ve věku pěti až šesti-
leté. Hravou formou se seznamují s 
melodií a rytmem písní. Během roku si 
děti zvolí vhodný hudební nástroj, např. 
housle, violoncello, klavír, keyboard, 
kytaru, zobcovou flétnu nebo sólový 
zpěv, a začnou zpívat v přípravném 
pěveckém sboru.    
Do ostatních nástrojových oddělení lze 
přijmout žáky i starší, a to na dechové 
nástroje: trubka, pozoun, lesní roh, kla-
rinet, saxofon, příčná flétna s  možností 
hry ve školních orchestrech. 
Dále je možné se přihlásit pouze do 
pěveckého sboru (výuka zdarma, 
školné se neplatí).
Upozorňujeme na některé neodborné 
metody výuky hry na dechové nástroje 
(např. zobcová flétna), které mohou 
napáchat neodstranitelné chyby ve 
špatném nátisku a dýchání. 
Výtvarný obor 
Do výtvarného oboru přijímáme děti od 
pěti let věku. Výuka v tomto oboru je 
zaměřena nejen na všestranný rozvoj 
výtvarného talentu a estetického cítění, 
ale zahrnuje i speciální přípravu ke 
studiu na středních školách s umě-
leckým a pedagogickým zaměřením. 
Dobře vybavené učebny výtvarného 

oboru umožňují dětem práci nejrůz-
nějšími výtvarnými technikami jako je 
kresba, malba, grafika, modelování 
z keramické hlíny, vypalování v kera-
mické peci. 
Taneční obor
Do tanečního oboru lze přijmout děti 
již od pěti let. Předpokladem je zdravá 
fyzická kondice, trpělivost a pevná 
vůle. Pod odborným vedením plně 
kvalifikované učitelky se žáci naučí 
základy pohybových a gymnastických 
dovedností, lidového tance, klasického 
tance a moderních tanečních technik. 
Taneční sál je profesionálně vybaven 
zrcadly, baletizolem a gymnastickým 
kobercem.  
Neodborné a jednostranné vedení dětí 
při různých jiných tanečních aktivitách 
(hip-hop apod.) může nepříznivě půso-
bit na vývoj dítěte.  
Zápis probíhá ve všech oborech během 
června 2016
vždy v odpoledních hodinách od 14.00 
– 17.00 hod.
do hudebního oboru v ul. Nemocniční 
čp. 339,
do výtvarného a tanečního oboru v ul. 
Komenského čp. 301 
(vedle gymnázia).

Bližší informace na telefonních číslech:
hudební obor – 483 394 610
výtvarný a taneční obor – 483 394 337
a na www.zustanvald.cz

Protržená přehrada – stoletá historie

Otto Intze po důkladném průzkumu 
krajiny navrhl celkem šest retenčních 
nádrží, z nichž pět bylo v následujících 
letech realizováno. Jeho další návštěva 
Čech v roce 1904, kdy přijel na inspekci 
stavěných přehrad, se mu však stala 
osudnou. Při prohlídce Kamenice, 
kde se již tehdy uvažovalo o stavbě 
vodního díla, zrealizovaného až o tři 
čtvrtě století později, byl v Horním 
Tanvaldě stižen mrtvicí, hospitalizován 
v tanvaldské nemocnici a posléze 
převezen domů do Cách, kde krátce 
nato ve věku pouhých 61 let zemřel. 
Ke škodě své i jeho spolupracovníků 
mu tedy nebylo dopřáno spatřit své dílo 
dokončené. Přesto se nesmazatelně 
zapsal do novodobé historie Jizerských 
hor.
 Přehrady na Černé a Bílé Desné 
byly plánovány současně. Sypané 
hráze ve vysoké nadmořské výšce, 

Bílá Desná více než 800 m n.m., Černá 
o něco níže, obě propojené štolou. To 
vše v divoké přírodě bez vybudovaných 
zpevněných cest.  Ovšem od myšlenky 
k samotné stavbě v Rakousko – 
Uhersku bylo ještě hodně daleko. 
Vytrvalým úsilím místních nadšenců se 
však podařilo založit vodní družstvo pro 
stavbu přehrad na Černé a Bílé Desné 
a neustálým tlakem na CK úřady 
dosáhli v roce 1911 konečně na státní 
subvenci, udělenou ministerstvem 
veřejných prací. 
 Takže jak vidno, boj s tehdejšími 
úřady byl lítý a dlouhý, vždyť od ničivé 
povodně uplynulo celých 14 let, ovšem 
nakonec to byl boj vítězný. A mohlo se 
začít stavět. Škoda jen, že duchovní 
otec jizerskohorských přehrad Otto 
Intze byl v tu dobu již sedm let mrtev.
Pokračování příště

Václav Hošek

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 první – Na počátku byla povodeň
 Jizerské hory, v zimě zadumaný kraj 
pod příkrovem sněhu, ideální terén 
pro vyznavače lyžařské turistiky, v létě 
přívětivá krajina pro chodce i cyklisty, 
polohou nižší než sousední Krkonoše a 
zdánlivě i bezpečnější. Krajina bohatá 
na vodu však skýtá různá nebezpečí 
pro obce a města ležící na jejím 
úpatí. Jedním z těchto nebezpečí jsou 
povodně.
 Povodně jsou strašákem přelomu 
století. Z různých stran slyšíme co se 
to děje, to je předzvěst konce světa, 
to tu nikdy nebylo, globální oteplování 
nevyjímaje. Tedy ne že by se člověk 
vždycky vzorně staral o matičku 
přírodu. Ničí ji, seč může, a ona se mu 
brání zuby nehty, leč že by lidský faktor 
měl prsty i v povodních posledních 
dvaceti let? A jakpak to bylo právě 
v Jizerských horách, kdysi dávno, 
když tu místo fabrik stály malé dílničky 
a manufaktury? Stačí nahlédnout 
nějakých sto, stopadesát let zpátky. Ty 
povodně tu totiž byly i tenkrát. A nebylo 
jich málo. Roky 1846, 1850, 1858, 
1860, 1875, 1888, 1890, ty všechny 
byly poznamenány povodněmi. 
Dokumentace z té doby je poskrovnu. 
Ovšem na závěr devatenáctého 
století, v roce 1897, přišla kapitální 
povodeň, o které již máme informací 
více. Tou nejzajímavější je fakt, že 

na Nové Louce tehdy naměřili srážky 
v úhrnu 345 mm za 24 hodin, tedy 345 
litrů na čtvereční metr, což je dodnes 
neoficiální evropský rekord. To se dnes 
již málo ví a navíc čísla většině lidí nic 
moc neřeknou. Ovšem máme ještě 
v paměti nedávnou ničivou povodeň 
v roce 2010, která převálcovala 
Frýdlantsko a Chrastavsko. A tehdy 
napadlo v jižní části Jizerských hor 
do 200 mm a na severní straně o 
něco více. Do evropského rekordu 
tedy daleko, ale škody nebetyčné. 
A podobně tomu bylo i v roce 1897. 
Velká voda strhla všechny mosty a 
lávky, podemlela silnice, zničila domy 
a továrničky na březích a odplavila jim 
veškeré zásoby. Škody tehdy přesáhly 
hranici 5 milionů zlatých, počítaje v to 
i škody na Jizeře, což v přepočtu na 
dnešní korunu odhaduji zhruba na půl 
miliardy.
 Takže naši předkové dost dobře 
věděli, co je to taková pořádná 
povodeň. A ležela jim v žaludku natolik, 
že se rozhodli jednat. Dokonce ani 
císařští úředníci nezůstali v klidu na 
svých židlích, a tak spojenými silami 
vznikl projekt jizerskohorských přehrad, 
které mají v budoucnu podobným 
katastrofám zabránit. Na počátku 
byla skupina osvícených místních 
funkcionářů a podnikatelů a také 
vyhlášený německý inženýr a stavitel 
přehrad Dr. Ing. Otto Intze, který v roce 
1899 přijel do Liberce. Z jeho návštěvy 
se nakonec rozvinula velmi plodná 
spolupráce. 

Na snímku ze srpna roku 2006 protéká korytem Desné zhruba 40 m3/s. Při povodni 1897 tudy teklo nejméně trojnásobné množ-
ství. Umíte si představit, co by takové množství vody udělalo s komunikací? Ten most by tam už prostě nebyl. Stejně tak tehdy 

zmizely rázem všechny mosty přes Desnou, Kamenici i Jizeru.  Foto: Miroslava Seidlová.
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Přišlo do redakce
Poděkování mladým umělcům
 Děkujeme studentům Základní 
umělecké školy v Tanvaldě za jejich 
hudební a taneční program v neděli 
15. května 2016 v kulturním domě 
SKLÁŘ v Desné.  Jejich pásmo 
hudby, zpěvu a tance sklidilo 
nadšený potlesk přítomných a svým 
vystoupením tak vytvořili příjemné 
prostředí Společenského odpoledne 
k oslavě DNE MATEK. Náš dík patří 
plným právem i jejich pedagogům – 
paní Pavlíně Dědkové a panu Jiřímu 
Lejskovi.

Za desenské seniory
Pustai Štefan

Milý Tanvaldský zpravodaji, 
 s potěšením jsem se v Tobě dočetla 
o červnových cimrmanovských 
oslavách v Tanvaldu a na Příchovicích. 
Škoda, že informace nebyla úplná. 
"Oslavy" totiž začaly již 4. 5. při 
vtipném "předprodeji" lístků na hru 
Posel z Liptákova. V pokladně jsem 
byla ujištěna o začátku prodeje 4. 5. v 
18 hodin s tím, že rezervace vstupenek 
určitě není možná. Skutečnost však 
byla taková, že v uvedený den a hodinu 
už bylo prvních osm řad (tedy téměř 
celé přízemí) vyprodáno. Kdyby to byly 
tři řady jako v loňském roce, no dejme 
tomu, ale osm? Asi chtěl někdo lidem 
stojícím ve frontě zprostředkovat pocity 
Járy Cimrmana, který většinou také 
ostrouhal.  
 Chtěla bych Tvým prostřednictvím, 
milý Tanvaldský zpravodaji, poděkovat 
tomu, kdo tak hezky lístky s předstihem 
vyprodal a jistě z vrozené skromnosti 
zůstává v anonymitě, a vzkázat mu, 
aby si příště takovou lumpárnu odpustil 
a zkusil se pro změnu chovat poctivě.

Odpověď:
 Divadelní představení je součástí 
tradiční Spanilé jízdy cyklostezkou Járy 
Cimrmana. Je organizováno společně 
Divadlem Járy Cimrmana Praha a 
svazkem obcí Mikroregion Tanvaldsko. 
Vámi zmiňované vstupenky jsou tak 
zarezervovány zástupcům jednotlivých 
obcí MT, samotného divadla a v 
neposlední řadě i sponzorům, bez 
nichž se pořádání takovéto akce v 
současné době neobejde.
 Nárůst zájmu si dáváme do 
souvislostí se všespolečenskou 
popularizací divadla v návaznosti na 
životní jubileum Zdeňka Svěráka a 
samotné 50. výročí založení Divadla 
Járy Cimrmana. Současně může mít 
vliv i skutečnost, že v roce 2014 došlo 
k částečné "obnově" ve vedení obcí 
mikroregionu. Vy jistě pamatujete doby, 
kdy ne všechna tradiční červnová 
představení se podařilo tzv. vyprodat. 
Návrh na případné zrušení předprodeje 
na obdobná vystoupení v budoucnu 
zvážíme.

-red-

Vážená paní Hájková,
 vzhledem k tomu, že 
občas pročítám místní zpravodaje, jsem 
si myslela, že váš časopis 
bude obsahovat hlavně informace 
o Járovi Cimrmanovi, ale byla jsem 
překvapena, že tomu tak není. Vybavila 
se mi  také vzpomínka na textilanské 
bobisty a najednou čtu o dráze, kterou 
využíváte i pro cyklisty. Známí jsou i 
tanvaldští lyžaři, Na Hnoji se konala 
řada závodů jimi pořádaných. Také 
ochotnická divadla nejsou dnes příliš 
v kurzu a málokdy se s nimi setkáme, 
často jde jen o místní záležitost, ale to,

AzylPes informuje

Poděkování všem zákazníkům a 
prodavačkám v Domácích potřebách 
pana Vlastimila Kubů v Krkonošské ulici 
v Tanvaldě za naplnění pokladničky 
v rámci sbírky na podporu psího a 
kočičího útulku AzylPes v Krásném 
Lese, se kterým má tanvaldská radnice 
smlouvu o odchytu a zároveň ty nejlepší 
zkušenosti ze spolupráce. Loni se pro 
AzylPes vybralo 2150 Kč, nyní od září 
2015 do května 2016 přibylo krásných 
2300 Kč. Poděkování patří všem lidem, 
kterým není lhostejný osud opuštěných, 
týraných a ztracených tvorečků, kteří 
nacházejí dočasné útočiště v tomto 
útulku poblíž Frýdlantu.

Pozvánka
Zároveň jste všichni zváni do Krásného 
Lesa na Den otevřených dveří, který se 
koná v neděli 29. 5. 2016 odpoledne. 
Jako vždy na vás čekají nejen pejsci 

na procházku a exkurze po útulku, 
ale také soutěže, občerstvení, prodej 
triček a suvenýrů, nejrůznější atrakce 
jako projížďka historickým Citroenem 
"kachnou", k dispozici jsou trampolíny, 
skákací hrad, houpačky apod. 

Prosba o pomoc
Máte staré a nevyužité hračky na ven? 
Nevyhazujte, prosím! Nejen na Den 
otevřených dveří a dětský den shání 
AzylPes židličky, autíčka, balónky, 
plastové pískoviště, houpačky atd.. 
Dětí chodí čím dál více a jezdí k nám 
častěji školy a školky na exkurze. 
Po práci u pejsků si pak hrají na 
zahradě… Do Liberce a okolí můžeme 
přijet, kontaktujte buď mailem na info@
azylpes.cz nebo mobilem na 606 345 
536. Předem děkuje majitelka útulku 
Kateřina Vojáčková. 

Ilona Bůtová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ČRo Sever v Liberci

 neděle 12. června 2016 |  9.00-13.00 hodin

Modrá 1048, Liberec 6 (Zelené údolí)

  - exkurze po redakci
  - grilování na zahradě 
  - Písničky na přání - živě
    s Mírou Tartárkem (od 12.00 hodin)

Po 13.30 hod. pokračuje Den otevřených dveří
na Gody festivalu v libereckých Lidových sadech
s bohatým kulturním a doprovodným programem.

že vy máte již 70 let soubor E. F. 
Buriana, je až k neuvěření. Lze jen 
obdivovat iniciativu manželů Dany 
a Vlasty Hozdových. Stejně tak za 
pochvalu stojí i ochotníci z gymnázia. 
 Zajímavá je i mezinárodní spolupráce 
s městy Burbach a Wittichenou, kde 
je Mléčný ráj. Váš časopis má velmi 
dobrou grafickou úroveň a množství 
informací nejen verbálních, pro 
domácí je nepřehlédnutelná spousta 
fotografií z mnoha akcí. Za svou 
práci byste  jistě zasloužili ještě více 
pozornosti i od regionálních orgánů, 
také by vám  mohla napomoci i větší 
prezentace v denním tisku. 
 Větší popularitu si rozhodně 
zasloužíte a to především v oblasti 
cestovního ruchu.  V rámci své 
práce hodně cestuji nejen po kraji, 
ale i celé republice; také i proto, že 
pracuji v komisi pro cestovní ruch a 
kulturu v Liberci, se snažím s danou 
problematikou blíže seznámit, a mám 
tak i možnost srovnávat.
Ráda bych Vám popřála hodně 
úspěchů a mnoho dalších krásných 
článků ve vašich novinách. 

Jana Vančatová

Odpověď:
Vážená paní Vančatová,
 bohužel, ti kteří si stěžují, jsou vždy 
hluční a s chválou se nikdo neobtěžuje, 
proto jsem velmi vděčná za vaši 
pochvalu. Je to rozhodně jedno z mála 
povzbuzení, proč tuto práci dělat. 
Jsem velice ráda, že si v Tanvaldském 
zpravodaji vždy něco najdete, a také že 
vás umí překvapit.

Lenka Hájková

Poděkování
Děkuji všem lékařům a sestřičkám 
tanvaldské nemocnice na CEDRu za 

poskytnutou péči a milý přístup.
Kodítková Danuše

Všímavý občan
 Do redakce Tanvaldského zpravodaje 
také dorazil dopis od pana Vondráčka, 
který si stěžuje na neohleduplné 
venčení domácích mazlíčků. Je 
samozřejmě nepochopitelné, jak může 
někdo nechat pejska pobíhat ve městě 
a navíc po něm ani neuklízet hovínka, 
ale třeba se dotyčným jednou poštěstí 
šlápnout do té radosti. Nicméně tento 
problém neřeší jen Tanvald, ale potýká 
se s ním snad každé město.
Dále pana Vondráčka zajímalo, kde 
budou probíhat kontroly očipovaných 
pejsků. V tomto ohledu nemusí mít 
obavy. Kontroly už probíhají po celém 
Tanvaldě. Obavy by měli mít hlavně ti, 
kteří ještě svého pejska neočipovali.
 Další problémem, na který pan 
Vondráček upozorňuje je parkování aut 
mimo vozovku. Apelování na řidiče, že 
se chovají bezohledně je bezvýsledný, 
protože jim jde stejně jen o ušetření 
pár kroků, a kvůli tomu si budou klidně 
ničit zeleň. Naštěstí tento nešvar řeší 
městská policie, a tak doporučuji příště 
se obrátit přímo na ni (telefonní čísla 
na ústřednu MP jsou 725 095 123, 483 
394 575).
 Názor, který s panem Vondráčkem 
určitě nesdílím je, že asistenti prevence 
kriminality se nudí u přechodů místo 
toho, aby hlídali děti, jak chodí domu, 
protože by se tak zabránilo sprejování 
a zkracování cest přes soukromé 
pozemky. Co na to říct? Neumím si 
ani technicky představit, jak by čtyři 
asistenti prevence kriminality uhlídali 
stovky dětí cestou ze školy. To je podle 
mě daleko důležitější dávat na děti 
pozor, jestli chodí po přechodech a 
jestli se rozhlíží, než přejdou silnici. Ale 
co člověk to názor.

Lenka Hájková

Eva Biedermanová
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konané dne 13. 04. 2016

*RM na základě vydaného a zveřejněného zá-
měru rozhodla pronajmout od 01.05.2016 ne-
bytové prostory v objektu č.p. 350, Krkonošská 
ulice, Tanvald společnosti RTG JNK s.r.o. se 
sídlem Krkonošská 350, Tanvald za nájemné 
49.990 Kč/rok.
*RM rozhodla schválit realizaci opravy střechy 
č.p. 98 Žďár – technické služby města firmou 
Bárta Zdeněk STEGA, Lučany 169, 484 71 Lu-
čany nad Nisou za 698.618 Kč včetně DPH a 
uzavřít Smlouvu o dílo dle předloženého návr-
hu. 
*RM doporučuje zastupitelstvu města:
a) na základě vyhlášeného výběrového řízení 
poskytnout zápůjčky z Fondu na zlepšení úrov-
ně bydlení následujícím žadatelům se lhůtou 
splatnosti 3 roky a úrokem ve výši 1%:
1) R. Švecovi
objekt čp. Komenského č.p. 382, Tanvald
kód  11 - výměna oken u 
domu staršího 15 let
výše půjčky 60.000 Kč
2) D. Vodičkové
objekt čp. Popelnická č.p. 432, část Šumburk 
n. D., Tanvald
kód  04 - vybudování kanali-
zační přípojky
výše půjčky 60.000 Kč
3) SBD Špičák, Krkonošská 181, 468 41 Tan-
vald
objekt čp. Vnitřní č.p. 568-571, Tanvald
kód  07 - zateplení obvodové-
ho pláště bytového domu staršího 10 let
výše půjčky 1.500.000 Kč
b) schválit rozpočtové opatření č. 23/2016:
VÝDAJE
Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení   
+ 973.250 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod prostředků FZÚB z minulých let   
+ 973.250 Kč
K plánu oprav místních komunikací a záměru 
výstavby parkovišť, stavebních investičních 
akcí:
1) RM doporučuje zastupitelstvu města sou-
hlasit s realizací dodavatelských celoplošných 
oprav místních komunikací v roce 2016 v cel-
kovém finančním objemu 2 100 000 Kč včetně 
DPH nad rámec schváleného rozpočtu města 
na rok 2016. Rada města doporučuje zastupitel-
stvu města souhlasit s vypracováním potřebné 
projektové dokumentace.  Rada města doporu-
čuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové 
opatření č. 24/2016:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem 
Silnice a místní komunikace – celkem   
Celoplošné opravy MK dodavatelsky                                                 
2.100.000 Kč
Provozní výdaje                                                                                 
 + 60.000 Kč
Financování
Převod z výsledku hospodaření minulých let                                   
+ 2.160.000 Kč
2)  RM doporučuje zastupitelstvu města před-
běžně souhlasit s realizací následujících inves-
tičních akcí v roce 2016, případně 2017: 
- výstavbou chodníku a přechodu v ul. Raisova 
k ZŠ Šumburk 
- výstavbou parkoviště ul. Smetanova, sídliště 
Šumburk
- výstavbou parkoviště ul. Horská pod 
č.p. 553 
- výstavbou parkoviště ul. Horská okolo 
č.p. 577,578 
- výstavbou parkoviště ul. Větrná u č.p. 562-567
*RM doporučuje zastupitelstvu města uvolnit 
na vypracování projektových dokumentací na 
uvedené investiční akce finanční prostředky z 
výsledku hospodaření minulých let a schválit 
rozpočtové opatření č. 25/2016:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 
– celkem 
chodník a přechod v ul. Raisova k ZŠ Šumburk 
27.000 Kč
parkoviště ul. Smetanova, sídliště Šumburk                                           
31.500 Kč
parkoviště ul. Horská pod č.p. 553                                                       
56.250 Kč
parkoviště ul. Horská okolo č.p. 577,578                                           
61.500 Kč
parkoviště ul. Větrná u č.p. 562-567                                                       
38.250 Kč

Financování
Převod z výsledku hospodaření minulých let                                     
+ 214.500 Kč
3) RM doporučuje zastupitelstvu města na zá-
kladě poptávkového řízení zadat vypracování 
projektových dokumentací na dodavatelské ce-
loplošné opravy místních komunikací a investič-
ní akce projektantu Ing. Jaroslavu Wolfovi, WM 
ateliér Železný Brod. 
4) RM konstatuje, že realizace inves-
tičních akcí bude po vypracování jednotlivých 
projektových dokumentací a rozpočtů včetně 
návrhu na uvolnění finančních prostředků a 
provedení příslušných rozpočtových opatření 
předložena ke konečnému schválení zasedání 
zastupitelstva města v měsíci červnu 2016.
*RM projednání návrhu Závěrečného účtu měs-
ta Tanvald za rok 2015 doporučuje zastupitel-
stvu města schválit hospodaření města Tanvald 
za rok 2015 bez výhrad.
*RM doporučuje zastupitelstva města schválit 
účetní závěrku města Tanvald za rok 2015.
*RM rozhodla souhlasit s podáním žádosti o  do-
taci do Operačního programu Životní prostředí 
– 5.1. snížení energetické náročnosti veřejných 
budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů 
energie (19. výzva) Prioritní osa 5 – Energetické 
úspory, specifický cíl 5.1. na projekt „Realizace 
energetických úspor objektu sportovní haly, ul. 
U Stadionu č.p. 588, Tanvald“.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
podání žádosti města o dotaci z Dotačního pro-
gramu: Operační program Životní prostředí; pri-
oritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování 
rizika povodní; Specifický cíl 1.4: Podpořit pre-
ventivní protipovodňová opatření, aktivity 1.4.3 
na realizaci projektu města „Digitální povodňový 
plán a varovné systémy města Tanvald“.
*RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
s prodloužením termínu splatnosti zápůjčky po-
skytnuté TJ Bižuterie, z. s., se sídlem Pražská 
4200/20, Jablonec nad Nisou na základě smlouvy  
o zápůjčce ze dne 25. 07. 2014, a to z  30. 06. 
2016 do 30. 06. 2018, a uzavřením Dodatku č.1  
dle předloženého návrhu.
*RM doporučuje zastupitelstvu města poskyt-
nout investiční účelovou dotaci z rozpočtu 
města  ve výši 160.000 Kč TJ SEBA Tanvald na 
nákup 2 kusů tyčových sněžných děl. Současně  
doporučuje schválit uzavření veřej-
noprávní smlouvy č. 40/2016 a ná-
sledující rozpočtové opatření  
č. 20/2016: 
VÝDAJE  
Dotace, příspěvky a dary - celkem        
dotace nerozdělené    
 - 160.000 Kč
Investiční účelová dotace TJ SEBA Tanvald na 
nákup 2 ks tyčových sněžných děl    
160.000 Kč
*RM bere na vědomí nabídku společnosti RIAL, 
spol. s r. o., se sídlem Žateckých 20, Praha 4 
na prodej objektu č.p. 425, ul. Žákova, Tanvald 
za 9 mil. Kč a konstatuje,  že žádost je v pro-
gramu zasedání zastupitelstva města dne 20. 
04. 2016.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
podání žádosti o dotaci z Operačního programu 
životního prostředí, z prioritní osy Ochrana a péče 
o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4 Zlepšit kva-
litu prostředí v sídlech na realizaci projektu „Re-
vitalizace parků – u kruhového objezdu, parku  
u fontány, parku u památníku T.G.M. a pěší 
zóny u Gymnázia“.
*RM doporučuje zastupitelstvu města:
1/ schválit Dohodu o spolupráci na projektu re-
alizovaném z prostředků Programu Interreg V-A 
Česká republika – Polsko dle předloženého ná-
vrhu, kde je město Tanvald partnerem projektu 
„Rozhledny, vyhlídky a stezky pro rozvoje ces-
tovního ruchu v Euroregionu Nisa“;
2/ schválit podání žádosti v rámci Programu 
Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní 
osa 2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních 
zdrojů pro podporu zaměstnanosti na realizaci 
projektu „Vyhlídka nad Tanvaldem, cesta u bo-
bové dráhy“.
*RM souhlasí s pořádáním prezentační akce jíz-
dy na kolečkových saních v ulici Školní, Tanvald 
a její úplnou uzavírkou dne 19. 05. 2016 v době 
od 9.00 do 11.00 hodin. 
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Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

*RM v působnosti valné hromady společnosti 
TABYS s.r.o. se sídlem Tanvald, Protifašistic-
kých bojovníků 183, PSČ 468 41, IČ 62739646, 
jejímž jediným společníkem je město Tanvald, 
po projednání schvaluje účetní závěrku společ-
nosti TABYS s.r.o. za rok 2015 a použití vykáza-
ného čistého zisku ve výši 1.593.533,58 Kč na 
úhradu ztrát z minulých účetních období.
*RM v působnosti valné hromady společnosti 
TABYS s.r.o. se sídlem Tanvald, Protifašistic-
kých bojovníků 183, PSČ 468 41, IČ 62739646, 
jejímž jediným společníkem je město Tanvald, 
po projednání bere na vědomí přehled činnosti 
společnosti za rok 2015 a plán činnosti společ-
nosti na rok 2016.
*RM v působnosti valné hromady společnosti 
TABYS s.r.o. se sídlem Tanvald, Protifašistic-
kých bojovníků 183, PSČ 468 41, IČ 62739646, 
jejímž jediným společníkem je město Tanvald, 
schvaluje následující obchody společnosti, je-
jichž hodnota převyšuje 250.000 Kč: 
- výměnu výtahu v objektu č.p. 568, Vítězná ul., 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou;
- opravu rozvodů teplé a studené vody a vnitř-
ní kanalizace v objektu č.p. 552, Palackého ul., 
Tanvald.
*RM v působnosti valné hromady společnosti 
TABYS s.r.o. se sídlem Tanvald, Protifašistic-
kých bojovníků 183, PSČ 468 41, IČ 62739646, 
jejímž jediným společníkem je město Tanvald, 
po projednání schvaluje jednateli společ-
nosti panu Ing. Otovi Zaplatílkovi v souladu  
s čl. III. odst. 2 Smlouvy o výkonu funkce jedna-
tele TABYS s.r.o. ze dne 25. 04. 2015 výplatu 
odměny za rok 2015.
*RM projednala nabídku na odprodej objektu 
č.p. 340, ul. Krkonošská, Tanvald za 600.000 
Kč a doporučuje zastupitelstvu města při pří-
padném výkupu tohoto objektu akceptovat cenu 
maximálně 60.000 Kč.
*RM rozhodla pronajmout část pozemkové 
parcely č. 259/10 (ostatní plocha) o výměře 1 
m2 v katastrálním území Tanvald společnosti 
RENGL, s.r.o., se sídlem Zákopnická 354/11, 
Liberec – Ruprechtice za účelem umístění pla-
kátovací plochy na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 100 Kč/
m2/rok.
*RM vybrala ze zájemců o provozování a užívá-
ní areálu koupaliště v České ulici pro letní sezo-
nu 2016 paní R. Žigovou. Rada města ukládá 

odboru rozvoje a KV předložit návrh smlouvy  
o provozování a užívání areálu koupaliště 
v České ulici pro letní sezonu 2016 na schůzi 
rady města dne 18. 05. 2016.
*RM v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění rozhodla schválit příspěvkové 
organizaci Základní škola Tanvald, Sportovní 
576 použití rezervního fondu ve výši do 57.200 
Kč na vybavení bufetu ve sportovní hale.
*RM souhlasí se změnou přílohy č. 3 Směrni-
ce pro odepisování dlouhodobého majetku ze 
dne 15. 10. 2014 – stanovení doby používání 
u nákladních automobilů, vozidel sboru dobro-
volných hasičů, vozidel speciálních z 15 let na 
10 let. 
*RM v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění a zřizovací listinou rozhodla 
schválit příspěvkové organizaci Základní škola 
Tanvald, Sportovní 576 vyřazení dlouhodobého 
hmotného majetku inv. č. 296526 4 mycí stroj 
HACOMATIC b650 prodejem za 10.500 Kč.
*RM souhlasí s vyřazením nákladního auto-
mobilu, sklápěče LIAZ 150.261, výrobní číslo  
L2 DA 0345, RZ 67-15, inventární číslo 
341040000006 prodejem za cenu 59.200 Kč 
stanovenou znaleckým posudkem.
*RM rozhodla schválit výměnu podlahové kry-
tiny ve dvou místnostech a chodbě v 2. N. P.  
a úpravu místnosti včetně zprovoznění WC 
v suterénu objektu č.p. 576, U Školky, Tanvald  
a rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
26/2016:
VÝDAJE
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
U Školky 579 – celkem                                                                         
+ 35.200 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                 
- 35.200 Kč
*RM rozhodla schválit vypracování projektové 
dokumentace na realizaci výtahu v objektu rad-
nice č.p. 359, ul. Palackého a v objektu Základní 
školy  č.p. 576, ul. Sportovní a rozhodla provést  
rozpočtové opatření č. 27/2016. 
VÝDAJE
Vnitřní správa (městský úřad) – celkem
Výtah v budově Palackého č.p. 359             
49.000 Kč

*RM doporučuje zastupitelstvu města neschvá-
lit zřízení věcného břemene – služebnosti cesta 
spočívající v právu jízdy přes část pozemkové 
parcely č. 1996 v katastrálním území Tanvald  
ve prospěch stavební parcely č. 617 v katastrál-
ním území Tanvald, jejíž součásti je stavba Tanvald  
č.p. 425.
*RM rozhodla schválit realizaci opravy oplo-
cení zahrady Mateřské školy, č.p. 579,  
ul. U Školky, Tanvald a provést rozpočtové opat-
ření č. 18/2016:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
opravy, údržba a rozvoje svěřeného majetku – 
celkem
Mateřská škola  + 65.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA  - 
65.000 Kč
*RM rozhodla schválit provedení výměny části 
vodovodní přípojky pro objekt MŠ Radniční č.p. 
540, Tanvald a provést rozpočtové opatření č. 
17/2016:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
opravy, údržba a rozvoje svěřeného majetku – 
celkem
Mateřská škola                                                    + 
40.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA 
                                                   - 40.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
16/2016:
Příjmy 
Příjmy z daní a poplatků - celkem
Daň z příjmu právnických osob za město 
2.828.720 Kč
Výdaje
Ostatní výdaje – celkem   
          
+ 2.828.720 Kč
*RM rozhodla v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-

ních rozpočtů, v platném znění schválit pří-
spěvkové organizaci Základní škola Tanvald, 
Sportovní 576 použití fondu investic ve výši do 
40.000 Kč na opravu havárie kanalizace ve vý-
měníku sportovní haly.
*RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
s vyřazením projektové dokumentace vedené 
na účtu 042  nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek:
1/ org. 2213  odkanalizování ulic Na Svahu, Let-
ná a Nad Výtopnou  celkem  236.413  Kč
2/ org. 2219  cyklotrasa podél řeky Kamenice  
Tanvald – Smržovka  celkem  59.999,06 Kč
3/ org. 2321 odkanalizování objektu čp. 94,259-
262, Železnobrodská ul., celkem 61.250 Kč
4/ org. 3412  Inline dráha, Skatepark I. etapa 
celkem 101.430 Kč
*RM rozhodla zařadit návrh OZV č. 2/2016 o 
regulaci provozování loterií a jiných podobných 
her na území města Tanvald až do programu 
zasedání zastupitelstva města v červnu 2016. 
*RM ruší své usnesení č.105/6/2016 ze dne 30. 
03. 2016, kterým doporučila zastupitelstvu měs-
ta vydat Pravidla pro poskytování příspěvku na 
odkanalizování nemovitostí pro rok 2016.
*RM vydává Program pro poskytování účelo-
vých dotací z rozpočtu města Tanvald „Podpora 
projektů na odkanalizování nemovitostí pro rok 
2016“ podle předloženého návrhu.
*RM souhlasí s vyřazením užitkového vozu RE-
NAULT Master, RZ 3L0 4121, inventární číslo 
34104100002 prodejem za cenu stanovenou 
prodejcem ojetých vozidel společností EURO 
CAR Vik, s.r.o. Lučany nad Nisou v rámci koupě 
nového vozidla.
*RM schvaluje služební cestu starostovi ve 
dnech 22. – 24. 04. 2016 do Senftenbergu v SRN  
za účelem účasti na filmovém festivalu „Filmfest 
2016“, který pořádá Filmový klub Senftenberg 
zastoupený panem Michaelem Frankem, dlou-
holetým účastníkem tanvaldského filmového 
festivalu HAF.
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V červnu 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!)

Jarmila Ducháčová
Vlasta Průšková
Karel Opočenský

Eva Weissová
Bohuslav Švec

Jiří Smejkal
Jiřina Nesvadbová

Anna Lišková
Josef Stránský
Pavol Lacko

Jana Vávrová
Petr Němeček

František Makula

Pokračování ze strany 6. Senior klub 
Tanvald Vás 

zve na besedu
Sociálně aktivizační 
činnost pro seniory 

a veřejnost

Hrátky s pamětí VIII.

Místo konání: Dům pro seniory 
Šumburk nad Desnou 593, 

Tanvald, - společenská místnost
Datum konání: 21. 6. 

2016 v 15:00 hod.
Vezměte s sebou: brýle, 

tužku a dobrou náladu

Na již osmém setkání s Vámi 
se těší Zdeněk Choura

Pracovník v sociálních službách, 
člen České alzheimerovské 

společnosti

Srdečně zveme

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku – 
celkem
Zřízené základní školy   + 40.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA - 89.000 Kč 
*RM rozhodla schválit složení komisí pro ote-
vírání obálek a hodnocení nabídek veřejné za-
kázky „Revitalizace městského stadionu Výšina 
- Tanvald“ následovně: 
Komise pro otevírání obálek s nabídkami:
1. Mgr. Antonín Bělonožník, místostarosta měs-
ta
2. Jiří Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV 
MěÚ Tanvald
3. Václav Černý, technik odboru rozvoje a KV 
MěÚ Tanvald
Náhradníci:
1. Hana Preislerová, místostarostka města
2. Ing. Jindřich Kozlovský, vedoucí odboru SÚ a 
ŽP MěÚ Tanvald
3. Monika Brezarová, úřednice odboru rozvoje a 
KV MěÚ Tanvald
Komise pro hodnocení nabídek:
1. Mgr. Antonín Bělonožník, místostarosta měs-
ta
2. Daniel Šimek, člen rady města
3. Ing. Milan Kozák, člen rady města
4. Jiří Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV 
MěÚ Tanvald
5. Václav Černý, technik odboru rozvoje a KV 
MěÚ Tanvald
Náhradníci:
1. Hana Preislerová, místostarostka města

2. RNDr. Jaroslav Týl, člen rady města
3. MUDr. Martin Šťastný, člen rady města 
4. Ing. Jindřich Kozlovský, vedoucí odboru SÚ a 
ŽP MěÚ Tanvald
5. Monika Brezarová, úřednice odboru rozvoje a 
KV MěÚ Tanvald
*RM souhlasí s odstraněním dřevin dle projek-
tové dokumentace „Revitalizace parků v Tanval-
dě“ zpracované Bc. Kristýnou Haisovou – AM-
PLE Gardens.cz s tím, že dřevo bude použito 
pro potřeby města nebo prodáno dle platného 
ceníku.
*RM souhlasí s pokácením 1 ks topolu osika 
(trojkmen) nacházejícího se na pozemkové par-
cele č. 375/104 v katastrálním území Tanvald 
dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV 
s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku.
*RM souhlasí s pokácením 2 ks smrku nachá-
zejících se na pozemkové parcele č. 496/7 
v katastrálním území Šumburk nad Desnou 
dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV 
s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku.
*RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlou-
vy mezi městem Tanvald a městem Velké Ha-
mry o výkonu úkolů Městské policie Tanvald 
na katastru města Velké Hamry. Rada města 
ukládá oddělení kancelář tajemníka MěÚ při-
pravit ve spolupráci se starostou města návrh 
příslušné smlouvy.

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

UKLIĎME ČESKO 
aneb „Uklidme si, kde žijeme“…

toto motto jsme vysvětlili dětem a 
v sobotu, 16. dubna, jsme společně 
vyrazili na celostátní úklidovou akci 
za sídliště Výšina. U MDC Maják se 
sešlo 25 účastníků, z toho 13 dětí a 1 
pes. Dost na to, jaké nevlídné počasí 
celé odpoledne provázelo. Ale skalní 
jedinci i tak dorazili. Dětem se moc 
líbily rukavice, které běžně nepoužívají. 
Vysvětlili jsme si, proč je máme, co 
děláme…. Nejvíce nepořádku bylo 
kolem řeky Kamenice. Vytáhli jsme z ní 
starou mikrovlnku. Na konci trasy jsme 
v lesíku prohlíželi černou skládku. Zjistili 
jsme, že les má soukromého vlastníka. 
Město Tanvald bude tuto situaci řešit. 
Na závěr akce jsme buřty neopekli, 
rádi jsme se zašli zahřát do hospůdky 
Pod Špičákem. S ostatními kolegy, 

kteří šli s DDM Ulita, jsme se pouze 
minuli. Kdyby bylo lepší počasí, jistě 
bychom společně poseděli u ohně až 
do večera… Akce se jistě zúčastníme 
i příští rok, neboť podporujeme děti a 
jejich rodiče v ekologických aktivitách a 
hlavně: „uklízíme, kde žijeme…“
Také uvádíme, že tato akce byla pro 
naše centrum součástí kampaně 
mateřských center s názvem Rodina Off 
Line 2016, která má za úkol odpoutat 
lidi od jejich mobilů a jiné techniky, 
náhradou je společné smysluplné 
trávení volného času rodin.
http://www.mdcmajak.estranky.cz/
fotoalbum/uklidme-cesko-aneb-
uklidme-si--kde-zijeme/

-MDCM-

Senior klub v dubnu
 Již posedmé se sešli senioři, aby 
si vyzkoušeli, jak jim slouží paměť.  
A mohou být spokojeni. Otázky, 
tentokrát z geografie České republiky, 
které jim připravil lektor Zdeněk 
Choura, zodpověděli téměř bez chyby.  
Způsob zadávání úkolů, doplněný  

zábavným vyprávěním Zdeňka 
Choury  zaručil, že se nikdo nenudil, 
a kromě potrénování paměti všichni  
prožili  zábavné odpoledne.  Už teď se 
těší na další setkání s tímto lektorem 
na podzim. -ali-

'

Hrátky s paměti. Foto Anna Lišková.

Hrátky s paměti. Foto Anna Lišková.Foto archiv MDCM.
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Mateřské a dětské centrum Maják
Květnové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz

CESTA LESEM POHÁDEK – 5. června v areálu autokempu – 
startujeme průběžně v 9:00 – 11:30 hod., na 3,5 km trase jsou 
připravena pohádková zastavení s drobnými úkoly, za které děti získají odmě-
ny. V cíli děti obdrží dimplom a medaili a nebude chybět bramboračka – misky 
a lžíce s sebou!! Vstupné činí 20,- Kč/osoba. 
U autokempu budou pro děti připraveny jízdy na koních, malování na obličej. 
PORODNÍ VEČÍREK -  s certifikovanou dulou Ditou Pousteckou
každý 2. pátek v měsíci od 17:30 hod.
cca 50 min. film s porodní tématikou + debata  cca 1 hod.
rady ohledně porodu, porodního plánu, šestinedělí, kojení, doporučení pro 
zdravý a bezpečný porod
individuální konzultace je možné dohodnout na místě
zájemci, hlaste se nejpozději den předem na telefon či e-mail MDC Maják. 
Děkujeme.
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, len-
kakor@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 
upozorňujeme na program „Baby klub“ – každý pátek 9:00 – 12:00 hod., ur-
čeno pro maminky a kojence, sdílení vzájemných zkušeností, volejte předem 
774 825 085
placené hlídání dětí - Sazba za hlídání na jedno dítě je 50,- Kč za každou 
započatou hodinu. Děti musí být zdravé, o jejich zdravotním stavu bude 
sepsáno čestné prohlášení, kde rodiče uvedou všechny případné zdravotní 
problémy např. alergie. Pokud budete chtít děti hlídat delší dobu, musí sebou 
mít svačinu, pití popřípadě oběd. 
Podrobné podmínky pro hlídání dětí budou k dispozici přímo v MDC Maják 
nebo na e-mailu: mdc.majak@gmail.com. Tato služba se musí předem objed-
nat přímo v MDC Maják nebo na tel: 774 825 085
nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel.: 774 825 085

DDM Ulita Tanvald

Dům dětí a mládeže Ulita Tanvald nabízí dětem školního věku
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „TOULAVÉ BOTY 2016“

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.

Městská kulturní kancelář Tanvald

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.

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 
pěšky k  přehradě, od jejíhož protržení uplyne letos 100 let. Dále pěšky do 
Tanvaldu. Sraz v 8:45 na autobusovém terminálu ( u vlak. nádraží) 
v Tanvaldě, 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.

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

„Prší?… nevadí, s námi se nudit nebudete“ – výstavka společenských her 
z našeho fondu ve vstupní části knihovny

„ Jedete na dovolenou a máte málo místa v kufru?… půjčte si e-knihu pro-
střednictvím naší knihovny. Podrobné informace najdete na našich webových 
stránkách nebo u pultu v knihovně.

„Den čtenářů na hradě“ v úterý 14.6.2016  navštívíme s výherci výt. soutěže 
„Král a jeho dvůr“ hrad Valdštejn. Podrobnější informace si přečtete v příštím 
čísle. 

V květnu naši knihovnu navštívili žáci ze 3. tříd ZŠ Sportovní Tanvald, na své 
první hodině se stali sami knihovníky a vyhledávali s úspěchem knížky v na-
šem fondu. Také jsme přivítali předškoláky z MŠ U Školky Tanvald, kteří si se 
zájmem prohlédli celou knihovnu. Poté si zahráli na detektivy a hledali knížky 
podle barviček.  Fotky si můžete prohlédnout v naší fotogalerii na stránkách:  
https://www.tanvald.cz/kulturaasport/mestskaknihovnatanvald/fotogalerie.html

2. 6.  ČT  17 hod  Koncert ZUŠ Tanvald
Koncert pro veřejnost. Vstupné dobrovolné.
3. 6.  PÁ  9,15 a 10,30 hod  Koncert ZUŠ Tanvald
Koncerty pro ZŠ. 
7. 6.  ÚT  9,15 a 10,30 hod  Koncert ZUŠ Tanvald
Koncerty pro MŠ, ZŠ 1. stupeň. 
16. 6.  ČT  16 hod  Akademie ZŠ Sportovní v Tanvaldě
Vystoupení pro veřejnost. Vstupné dobrovolné.
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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

červen 2016

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
 V rámci akce „Noc s Andersenem“ 
byli účastníci  tohoto krásného a 
inspirativního setkání vyzváni div. 
souborem DS E.F.Burian, jehož 
zřizovatelem je Městská kulturní 
kancelář Města Tanvaldu, k výtvarné 
soutěži. Tato soutěž se týkala shlédnuté 
„Pohádky o mořské víle“  a členy 

souboru byly vybrány dva výkresy  dětí 
z Velkých Hamrů. Jmenovitě to byla 
Eliška Vohradská a Natálka Škorpilová. 
Obě dvě obdrží krásné ceny, které 
jim věnuje Městská kulturní kancelář 
Tanvald. Gratulujeme. 

Za DS E. F. Burian, Dana 
Hozdová, vedoucí souboru.

Alenka v říši divů: Za zrcadlem
Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a 
strávila několik posledních let na divokých vlnách svě-
tových oceánů jako mořeplavkyně. Po svém návratu do 
Londýna objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane 
zpět do fantastické Říše divů, kde se znovu shledá se svý-
mi starými známými: Bílým králíkem, houseňákem Absolemem, kocourem Šklíbou a 
potrhlým Kloboučníkem, který není ve své kůži. Kloboučník totiž ztratil svou svouc-
nost a tak Bílá královna Mirana vyšle Alenku zapůjčit si Chronosféru, což je kovová 
koule uvnitř Velkých hodin, jež stanovují veškerý čas. Cestou do minulosti se Alenka 
setkává se svými přáteli – i nepřáteli – v různých dobách jejich životů. 

Želvy Ninja 2
Město New York už zase potřebuje zachránit, a tak se 
ze stok vynoří čtyři zmutovaní želví kamarádi, aby znovu 
zastavili Trhače a jeho kumpány. Jejich hrdinské kousky 
prokládané zaslouženou pizzou dokumentuje sexy repor-
térka April. Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael jsou tady opět s námi a 
jejich příběhy pokračují! Těšte se.

FILMOVÉ TIPY 

INZERCE
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Fotbalový turnaj
 V neděli 15. 5. 2016 se v Tanvaldě 
konalo další kolo turnaje okresního 
přeboru přípravek U7. Za nepříznivého 
počasí, kdy se drobný déšť střídal 
se sněžením a teplota dosahovala 
pouze oC, se turnaje zúčastnily 4 
týmy z Jablonce nad Nisou, a družstva 
Desné, V. Hamrů, Smržovky, Železného 
Brodu a pořádající Jiskry Tanvald. 
Mladí borci předvedli úžasné sportovní 
výkony plné bojovnosti a nasazení. 
Domácímu týmu se nebývale dařilo a 
po vítězství ve skupině získalo ve finále 
pohár výhrou nad týmem Jablonec nad 
Nisou 09 „A“.
Začínající fotbalisté Tanvald nastoupili 
ve složení: Vojta Beran, Míša Gombala, 

Martin Bajzík, Petr Lavička, Dominik 
Dunka a Adam Horvát. Doufáme, že 
i v dalším turnaji, který se bude konat 
21. 5. 2016 ve Velkých Hamrech, se 
podaří dosáhnou podobně dobrého 
výsledku.
Konečné výsledky:
1. Tanvald
2. Jablonec n.N 09 "A"
3. Železný Brod
4. Jablonec n.N 09 "¨B"
5. Velké Hamry
6. Desná
7. Smržovka
8. Jablonec n. N. 10 "A"
9. Jablonec n. N. 10 "B"

Roman Houfek

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

Policie ČR: 158

Pozor na nový provozní řád parku
Městská policie upozorňuje 
návštěvníky parku pod kostelem na 
Šumburku, že je zde vyvěšen nový 
provozní řád, jehož dodržování bude 
ostře sledováno. Jde zejména o zákaz 
jízdy motorovými či nemotorovými 
vozidly, zákaz konzumace alkoholu 
i jakýchkoliv jiných omamných látek, 
zákaz pohybu osob těmito látkami 
ovlivněnými a další činnosti omezující 
a obtěžující ostatní návštěvníky parku. 
Je zde zakázán i volný pohyb psů a 
pochopitelně i znečišťování veřejného 
prostranství.

Svou  láhev  piva  si  doneste  raději 
domů
V souvislosti se stížnostmi obyvatel 
sídliště Výšina v okolí základní školy 
provedli městští strážníci řadu kontrol 
na dodržování zákazu konzumace 
alkoholu na veřejnosti. V průběhu 
posledního měsíce strážnici udělili 
pokuty v celkové výši 4 tisíce korun. 
Jednorázová pokuta může činit až 
1 tisíc korun. V kontrolách se bude 
pokračovat i v dalších měsících.

Zdrogovaní žháři si po sobě uklidili
Povedený páreček pod vlivem drog 
byl přistižen poblíž autokempu, jak 
rozdělává oheň v lesním prostoru. 
Strážníci je donutili oheň uhasit, okolí 
po sobě uklidit a poté je vykázali z 
daného místa.

Bez papírů, ale s fetem
Známou firmu bez řidičského průkazu 
a navíc s vozidlem s prošlou STK a 
tudíž provozu nebezpečným dopadli 
městští strážníci v Tanvaldu. Muže 
předali policii ČR, která u něj následně 
zjistila přítomnost drog. Dotyčnému se 
tak jeho jízda notně prodraží.

Pozor na srnky
Dále městská policie upozorňuje řidiče, 
aby věnovali zvýšenou pozornost 
zvěři na silnici, zejména za snížené 
viditelnosti. Za minulý měsíc padly v 
Tanvaldě za oběť provozu dvě srny 
a jedna liška. Uhynulá zvířata byla 
předána honební společnosti.

-vho-

Další úspěšný turnaj tanvaldské přípravky
 Úspěch z minulého kola OP r. 2009 
a ml. potvrdili nejmenší tanvaldští 
fotbalisté při dalším turnaji, který se 
konal 21.5.2016 ve Velkých Hamrech. 
Tentokrát borcům přálo počasí a tak 
se hrálo pod slunečními paprsky. 
Tanvaldské družstvo turnajem prošlo 
do finále bez ztráty bodu, když úspěšně 
třemi výhrami zvítězilo  v základní sku-
pině a následně čtvrtou i v semifinále 
turnaje. O konečném druhém místě 
rozhodlo napínavé finále, ve kterém 
po remíze 2:2 v základní hrací době 
tanvaldští prohráli na penalty 2:3 s 
družstvem Jablonec n.N. 09 „A“.
 Nejlepší hráči našeho družstva byli 
Petr Lavička, autor většiny gólů týmu, 
a brankář Vojta Beran, který měl hlavní 
zásluhu na postupu do finále, když 
pochytal minimálně osm brankových 

příležitostí soupeře z Velkých Hamrů. 
Musíme však pochválit všechny hráče 
našeho týmu za příkladné sportovní 
nasazení a snahu. 
 Protože sportujících dětí není 
nikdy dost, rádi mezi sebou přiví-
táme další mladé sportovce. Bližší 
info na tel. 777 653 985 nebo mail: 
houfek.r@seznam.cz

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

Za Jiskru Tanvald   Roman Houfek a Jirka Jón  

 Foto archiv TJ Jiskra Tanvald.

 Foto archiv TJ Jiskra Tanvald.
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Muchovmanům svítilo sluníčko
 V sobotu 7. května uspořádala TJ 
Seba Tanvald ve spolupráci s Českou 
asociací extrémních sportů 13. ročník 
štafetového závodu družstev a jed-
notlivců MUCHOVMAN 2016. Krásné 
slunečné počasí přilákalo na start 
přes 70 tříčlenných týmů složených z 
lezce, cyklisty a běžce a také dvacítku 
jednotlivců, kteří všechny disciplíny 
absolvovali sami. Nejrychlejším se 
nakonec stal tým HO SKOL ve složení 
Jan Tryzna, Jiří Pliska a Petr Urbánek 
s časem 1:12:39,2. Tihle borci zvedli 
nad hlavu putovní pohár a spolu 
s vítězným žlutým tričkem získali i titul 
MUCHOVMAN 2016. Po slavnostním 

vyhlášení výsledků následovalo loso-
vání tomboly se spoustou zajímavých 
cen a tradiční festivalová afterparty plná 
kvalitní muziky byla závěrečnou tečkou 
za dnem plným excelentních výkonů a 
nevšedních zážitků. Velký dík náleží 
všem závodníkům za účast a výkon, 
sponzorům za přízeň a pořadatelům 
za obětavost. Speciální poděkování za 
podporu patří společnostem SIZ, ALB, 
TENEO, SINGINGROCK,  Pivovar 
Konrád, C.K. TRIP, SALTIC, městům 
Tanvald, Smržovka, Velké Hamry, obci 
Plavy a městysu Zásada. Více info na 
www.muchovman.net. 

Honza Kuna

INZERCE

Běh do vrchu 
„O pohár běžce Tanvaldu“

 V pondělí 16. 5. jsme mohli vidět na 
tanvaldské sjezdovce obrovské množ-
ství dětí, sečteno a podtrženo přesně 
324. Sešly se tu, aby absolvovaly další 
ze závodů seriálu „O pohár běžce 
Tanvaldu“. Běh do vrchu byl tentokráte 
ta disciplína, ve které měly šanci opět 
posbírat drahocenné bodíky do poháru. 
Některým se to povedlo velmi dobře, 
jiným o něco hůře, ale všichni statečně 
a s chutí bojovali. Poslední šance, kde 
si děti mohly ještě vylepšit své bodové 
skóre, byl maratónský běh, konaný 24. 

5. v odpoledních hodinách u lesíka.
 Tímto letošní zápolení „O pohár“ 
končí, slavnostní vyhlášení pro ty 
opravdu nejlepší z nejlepších se koná 
14. 6. ve sportovní hale.
 Budeme se těšit na příští školní rok, 
ve kterém budeme v seriálu závodů 
„O pohár běžce Tanvaldu“ pokračovat. 
Doufejme, že nám počasí v zimním 
období bude přát o něco více než 
v letošní zimní sezóně. Děkujeme 
všem za přízeň a nadšení.

Jana Tůmová

Muchovman 2016. Foto Antonín Bělonožník.

Muchovman 2016. Foto Antonín Bělonožník.

Běh do vrchu „O pohár běžce Tanvaldu“. Foto ZŠ Tanvald, Sportovní.

Běh do vrchu „O pohár běžce Tanvaldu“. Foto ZŠ Tanvald, Sportovní.

Běh do vrchu „O pohár běžce Tanvaldu“. Foto ZŠ Tanvald, Sportovní.

Odvoz a likvidace 
fekálií 

Štěpkování větví 
Mulčování trávy 
Tel: 777 822 890 
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Lazura na ploty 
10 l
pro exteriéry, hnědá, 
vodouředitelná

Zahradní obrubník
systém pero-drážka usnadňující zabudování, 
barva: šedá, červená, písková,
tl. 50 mm, rozměry: 500 x 200 mm, 
1000 x 200 mm, 1000 x 250 mm

Beton B20
25 kg, 20 MPa,
pro všechny
zahradní 
betonářské práce

Zdicí malta
25 kg, 
zrnitost 4 mm, 
pro běžné zdění

Lazura na ploty 
10 l
Lazura na ploty 
10 l
Lazura na ploty 

pro exteriéry, 
vodouředitelná

Zahradnický  
univerzální substrát 
75 l
vhodný pro všechny 
rostliny a plodinyrostliny a plodiny

75 l

98,-
rostliny a plodinyrostliny a plodiny

systém pero-drážka usnadňující zabudování, 

od

19,-
systém pero-drážka usnadňující zabudování, systém pero-drážka usnadňující zabudování, 

10 l

248,-
1 kg

139,-139,-

25 kg

49,-
Zdicí malta

-
25 kg

65,-
Beton B20

Bazénová chemie
pH plus 1 kg
pro zvýšení hodnot
PH vody v bazénu

od 1 pal. 59,- od 1 pal. 42,-

Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1.6. do vyprodání zásob, nejdéle však do 30.6.2016.Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

LIBEREC NEJŠIRŠÍ VÝBĚR 
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

INZERCE

JabloPCB s.r.o. | U Přehrady 5129/69 | 466 01 Jablonec nad Nisou

Hledáme pracovnice/pracovníky
pro montážní práce v elektrotechnice
včetně obsluhy strojních technologií.

PRÁCE V MODERNÍM, NEHLUČNÉM 
A ČISTÉM PROSTŘEDÍ

VELMI ZAJÍMAVÉ FINANČNÍ OHODNOCENÍ   

tel: 483 515 554
www.jablopcb.cz

Betonové prvky pro Vaši zahradu.

Pospíchal s.r.o.
Malostranská 4, Dolní Smržovka
www.pospichal-strechy.cz

Za skvělé ceny!

ZT3, šedá
40 x 60 x 8 cm
38,60 Kč/ks

Obdélník, šedá
10 x 20 x 6 cm
2,90 Kč/ks

Rundflor, šedá
25 x 30 x 20 cm
38,60 Kč/ks

Zahradní obrubník
šedá
5 x 100 x 20 cm
39 Kč/ks

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

NYNÍ U NÁS NAJDETE
ZVÝHODNĚNÉ CENY 

NA VYBRANÉ PRODUKTY:
Baumit Beton B 20 40 kg . . . . . . . . . . . . . . . po slevě - 99,- vč. DPH/ks

Baumit ProofBeton 25 kg . . . . . . . . . . . . . po slevě - 125,- vč. DPH/ks

Baumit Manu 2mm 40 kg . . . . . . . . . . . . . . . po slevě - 99,- vč. DPH/ks

Baumit Manu 2mm 25 kg . . . . . . . . . . . . . . . po slevě - 69,- vč. DPH/ks

Baumit Baumacol Basic 25 kg . . . . . . . . po slevě - 99,- vč. DPH/ks

Baumit Baumacol FlexUni 25 kg . . . po slevě - 209,- vč. DPH/ks


