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První muž republiky navštívil Tanvald
 Prezident republiky opět přijel do 
Libereckého kraje. Navštívil Liberecko, 
Jablonecko a Semilsko. I naše město 
mělo tu čest přivítat hlavu státu Miloše 
Zemana. Před lety nás navštívil i teh-
dejší prezident Václav Klaus.
 V doprovodu hejtmana Libereckého 
kraje Martina Půty a starosty města 
Vladimíra Vyhnálka se prezident sešel 
se zastupiteli města, vedením úřadu 
i občany v kině JAS Járy Cimrmana, 
které praskalo ve švech. Četné pub-
likum bavil svými bonmoty a došlo i 
na otázky, které se týkaly většinou 
dalšího směřování Evropské unie, mig-
race, nezaměstnanosti i tzv. politické 
korektnosti.
 Setkání proběhlo v příjemné atmo-
sféře, pan prezident dokonce ukázal 
znalosti nejen o našem regionu, ale 
konkrétně i o Tanvaldě. Vzpomínal na 
své dětství, kdy ho maminka vzala na 
Zubačku. Dále ukázal svou oblibu v 
legendě o Járovi Cimrmanovi.
 Na závěr setkání se podepsal do 
pamětní knihy a připnul na slavnostní 
městský prapor prezidentskou stuhu. 
Obnovuje tím tradici dekorování měst-
ských praporů.
Na památku své návštěvy Tanvaldu 
si pan prezident odvezl speciální obří 
Maškovu vánočku a umělecké dílko 
dětí z DDM Tanvald, tanvaldský měst-
ský znak. Tímto děkujeme Pekařství 
Mašek, dětem z DDM Tanvald a firmě 
M & M obaly a kartony z Desné, která 
vytvořila kazetu na městský znak.
 K samotnému příjezdu se pojila 
cela řada organizačních peripetií 

a příprav, aby vše klaplo dle 
harmonogramu. Tanvald tak 
nějakou dobu žil i mediální 
slávou. V jednu chvíli se 
dokonce v médiích objevila 
informace, že se v Tanvaldě 
k prezidentovi snažil dostat 
ozbrojený muž. Nicméně 
do této skutečnosti vnesl 
světlo starosta vyjádřením, 
které zveřejnil na webu 
města Tanvald: „Vážení 
spoluobčané, v televizní 
reportáži, a po té v někte-
rých dalších médiích, se 
v pátek 26. 2. 2016 obje-
vila poplašná  informace 
o snaze jednoho občana 
přijít se zbraní na setkání 
s panem prezidentem 
v tanvaldském kině.  Abych 
ukončil spekulace, co vše 
bylo a nebylo, uvádím 
tuto informaci. Do kina se 
na besedu s prezidentem 
republiky dostavil muž, 
který při vstupu sám infor-
moval pořadatele a policii, 
že by se chtěl zúčastnit 
tohoto setkání, ale že má 
u sebe legálně drženou  
zbraň. Tuto zde na dobu 
besedy s panem preziden-
tem dobrovolně odevzdal.  
A taková to byla senzace...“
 Zamyšlení nad návště-
vou prezidenta si můžete 
přečíst na straně 3.

-haj-

Důležitá
informace

 Nádoby na bioodpad hnědé barvy 
už jsou opět na svých stanovištích s tří-
děným odpadem. Připomínáme, že do 
těchto nádob patří zbytky ovoce a zele-
niny, kávové a čajové zbytky, zbytky 
pečiva, skořápky z vajíček a ořechů, 
papírové kapesníky, ubrousky, zvadlé 
květiny, zemina z květináčů, zbytky 
vařených jídel (brambory, těstoviny, 
rýže, knedlíky apod.), posekaná tráva, 
listí, větvičky, plevele, zbytky ovoce, 
zeleniny, piliny, hobliny, kůra, popel ze 
dřeva, peří, chlupy, vlasy, stará zemina 
apod.
 Vývoz nádob bude probíhat 
každý  čtvrtek. -red-

V pondělí 11. dubna 2016 
proběhnou pravidelné 

prodejní trhy na 
centrálním parkovišti.

V Tanvaldě se doplesalo

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti 
radnice se uskuteční ve 

středu 20. dubna od 16 hod 
jednání zastupitelů města.

Město hledá 
zájemce na provoz 

koupaliště
 Město Tanvald hledá zájemce na 
provoz koupaliště v České ulici na 
měsíce červen – srpen 2016. Zájemci 
se mohou hlásit na odboru rozvoje a 
KV MěÚ Tanvald do 20. 04. 2016, kde 
získají podrobné informace.

-red-

 Plesová sezóna pro Tanvald končí 
a může nastoupit jaro, po ne příliš 
horské zimě. Poslední lednovou sobotu 
proběhl městský ples (viz. TZ 3/2016), 
po něm následoval v polovině února 
sportovní a v polovině března sokolský 
ples. Ani jeden z plesů nelze srovnávat, 
protože každý je svým způ-
sobem jiný a u každého bych 
ocenila jinou přidanou hodnotu.
 Sportovci opět nezklamali 
a připravili úžasný ples pro 
naprosto vyprodanou halu. 
Letos vsadili na netradiční 
hudbu pro ples a to na Hudbu 
Tanvald. Organizátoři tím chtěli 
podpořit místní kapelu, což je 
rozhodně chvályhodné. Stejně 
jako na městském plese vystou-
pila děvčata z DDM Tanvald, 

pod vedením Veroniky Bělonohé, 
s tanečním vystoupením. Nevím jak 
vás, ale mě osobně na sportovní ples 
láká kolektivní duch a nadšení pro věc. 
A mám-li být upřímná a myslím, že 
můžu mluvit za každou ženu, tak dostat 
u vstupu květinu je velmi milé.

 Sokolský ples na Českém Šumburku 
se vždy těšil velké oblibě a je tedy roz-
hodně správným krokem, že v minu-
lém roce došlo k jeho obnovení. Pro 
tanečníky a tanečnice byl připraven 
svozový autobus, který všechny přivezl 
přímo před šumburskou sokolovnu a 

po skončení plesu opět 
rozvezl zpět. Hudebního 
doprovodu se bravurně 
zhostila jablonecká sku-
pina Rytma, která kromě 
organizátorů také svým 
dílem přispěla k rodinné 
atmosféře plesu. Myslím 
si, že právě rodinná atmo-
sféra je přesně tím, co lidé 
dokáží ocenit a s radostí 
tak na tento ples jdou.

-haj-Fotografie ze sportovního plesu.
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Jak se bude vyvíjet budoucnost Turnhalle?
 V pondělí 7. března proběhlo na 
tanvaldské radnici rozsáhlé jednání o 
budoucnosti takzvaného domu hrůzy 
v centru města. Iniciátory jednání 
byli starosta města Tanvald Vladimír 
Vyhnálek a senátor Jaroslav Zeman.
 Nejenom těmto politikům vadí neu-
těšený stav nemovitosti Žákova 425 na 

bývalém autobusovém nádraží v centru 
Tanvaldu. Dům se za poslední roky 
doslova přeměnil v přestupní stanici 
pro "nové obyvatele" Tanvaldu a okolí. 
V domě je v současné době ubytováno 
60 Romů, někteří přišli z jiných krajů 

či ze Slovenské republiky. Mnohým z 
nich chybí základní znalosti způsobu 
řádného bydlení a hospodaření, hygie-
nické a pracovní návyky. Neuznávají a 
nedodržují všeobecně platná pravidla. 
S těmito obyvateli jsou problémy, které 
spolu s předsudky majoritní populace 
vyvolávají ve městě sociální napětí. 

Zmíněný bytový dům je v soukromém 
vlastnictví, není udržován v řádném 
stavu a jeho stav a životní styl jeho 
obyvatel budí všeobecnou kritiku a 
rozhořčení.
 Z těchto důvodů se zástupci státních 

orgánů (Krajské hygienické stanice LK, 
HZS LK, Policie ČR, Městské policie 
Tanvald, ÚP Jablonec 
nad Nisou, sociálního 
odboru MěÚ a staveb-
ního úřadu Tanvald) a 
samosprávy (starosta 
a místostarostové 
města) sešli se 
zástupci majitelů 
nemovitosti, kterou 
vlastní  pražská firma 
RIAL, s.r.o., aby 
prodiskutovali téměř 
havarijní stav domu a 
jeho další fungování.     
 Ze strany státních 
orgánů byly konsta-
továny vážné nedostatky v domě a s 
ní spojené hrozby pro obyvatele domu 
i jeho případné návštěvníky, jako jsou 
výskyt žloutenky typu C z injekčního 
užívání drog a to i u mladistvých, 
nebezpečí šíření štěnic a svrabu, 
nevyhovující odkanalizování objektu, 
poničené elektroinstalace apod. Tyto 
nedostatky se majitelé objektu snaží 
sice odstraňovat, ale vzhledem ke 
katastrofálnímu užívání objektu ze 
strany nájemníků se nedostatky nedaří 
trvale odstranit. Jako nejvhodnějším 
řešením se pro majitele jeví současné 
nájemníky vystěhovat a snažit se 
objekt rekonstruovat na takzvané star-
tovací byty.

 Jak nám sdělil starosta města 
Vladimír Vyhnálek: „Město Tanvald již 

nehodlá pouze nečinně přihlížet na 
dění kolem tohoto domu a jen mlčky 
řešit neustálé problémy, které zde 
vznikají. Chceme aktivním způsobem 
a legálními prostředky, třeba i za 
pomoci zástupců přítomných státních 
orgánů, přimět majitele objektu k 
zásadní změně." Současně připomněl, 
že město v těchto dnech dokončilo 
rozsáhlou rekonstrukci nedalekého 
četnického domu, který teď spolu se 
svým okolím tvoří důstojný vjezd do 
Tanvaldu. „Bohužel, dům v Žákově ulici 
tento dojem vrací tam, kam si nikdo z 
nás nepřeje," dodal starosta.

-red-

„Splnil se mně životní sen…
 … už odmala jsem věděla, že chci 
být spisovatelkou,“ zaznělo mezi 
prvními větami z úst současné české 
spisovatelky Ivony Březinové na 
besedě se čtenáři v úterý 8. 3. dopole-
dne v Městské knihovně Tanvald. Těmi 
čtenáři byli tentokrát žáci Gymnázia 
Tanvald – kvarta, kvinta a část sexty. 
Organizátorkami besedy místní knihov-
nice, vedoucí Valentýna Kubáčková a 
Martina Hejduková.
 Ivona Březinová je už ve svých 
knihách velmi přitažlivá autorka – její 
příběhy strhnou po prvních odstavcích. 
Píše o životě. Hezkém, miloučkém, 
dobře končícím pro děti v desítkách 
knih pro malé i ještě menší čtenáře, 
o životě dospívajících, jaký je ve sku-
tečnosti, tedy ne vždy lehký a veselý 
či dobře končící. Ale tady si to trochu 
upřesněme a rozdělme knihy pro 
mládež do 2 skupin. Tou první je často 
zoufalý, bezvýchodný příběh těch, kdo 
ze zvědavosti, tlaku okolí, bezvýchod-
nosti v určité situaci podlehli drogám. 
Závislosti. Nejen tedy na drogách, i 
na kultu štíhlosti či jiném devastujícím 
náhražkovém způsobu života v dospí-
vání. A zmítají se v rychlém kolotoči, 
který ale nezastaví žádný happy end. I 
když pomáhat jim chtějí mnozí. Autorka 
vychází z dlouholetého studia, rozho-
vorů, pozorování – v knihách kolegů, 
odborníků, v rodinách, v rozhovorech 
s „nemocnými“ přímo, i třeba už při 
nezvratném konci na nemocničním 
lůžku. U těchto témat a příběhů seděla 

třída velmi tiše a poslouchala velmi 
pozorně. S úžasem, úlekem, úděsem. 
Jejich vrstevníci. Včera, dnes. 
 Ale paní spisovatelka má i další 
skupinu hrdinů. Těch, co berou život 
jako zajímavé místo tady a teď, kdy se 
dá užívat běžných radostí s kamarády. 
Užívat léta, kamarádů, byť se občas 
rozkmotří, užívat letního putování po 
Čechách nebo i jiných zemích, stano-
vání, hradů, zámků – a trochu i veli-
kánů české a světové literatury. Máchy, 
Němcové, Světlé, Wilda, Saavedry a 
dalších.  Parta středoškoláků a později 
vysokoškoláků si totiž každé léto pro-
pojí s některým z nich. 

Pokračování na straně 3.
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Malé zamyšlení nad návštěvou 
pana prezidenta

 Tak k nám do Tanvaldu po dlouhých 
letech opět zavítal prezident repub-
liky. Po uhlazeném Václavu Klausovi 
politik poněkud prostořeký, dalo by se 
s prominutím říci mluvící tak, jak mu 
zobák narostl, prostě Miloš Zeman. 
V doprovodu hejtmana Martina Půty 
a starosty Vladimíra Vyhnálka hned 
v úvodu naznačil, že se na návštěvu 
města dobře připravil a kromě otázek 
zaměstnanosti na Tanvaldsku, občanů 
nepřizpůsobivých, anebo i těch naopak 
hodně přizpůsobivých a s tím souvi-
sejícího životního minima stihl ještě 
vyzkoušet starostu z dějin Járy da 
Cimrmana.
 A pak již pršely otázky z publika, 
dosti početného dodejme. Kino pras-
kalo ve švech. Lidé hovořili většinou 
k věci, jen někteří jednotlivci odbočili, 
jako pan Joukl, jemuž se zdá, že rad-
niční zpravodaje jsou cenzurovány. 
Nu, někde možná ano, někde nikoliv, 
ovšem zrovna pan Joukl již dříve dostal 
v Tanvaldském zpravodaji prostor, 
vzhledem k jeho ambicím možná nedo-
statečný, vzhledem k literárním schop-
nostem však podle mého názoru více 
než dostatečný. Tohle samozřejmě pan 
prezident posoudit dost dobře nemůže, 
a tak se odpovědi obratně vyhnul.
 Další otázky již byly k věci. A 
zejména k vlastenectví či budoucnosti 
Evropské unie. Tam je náš prezident 
jako ryba ve vodě, takže jsme se 
pochopitelně nemohli minout s proble-
matikou migrace a ochrany hranic EU 
a také takzvané politické korektnosti. 
Miloš Zeman si je nepochybně dobře 
vědom toho, že za dva roky budou pre-
zidentské volby, a i když sám říká, že 
ještě není rozhodnut, zda bude znovu 
kandidovat, ví velice dobře, na co voliči 
slyší, co je trápí a z čeho mají obavy. A 
mluví jim tak říkajíc z duše. Rozhodně 
není politicky korektní, pokud vezmeme 
politickou korektnost coby zástěrku 
před věcmi nepopulárními, jež by prý 
neměly být vyslovovány.
 A dovolte mi malou odbočku. My, 
Češi, jsme xenofobové, fašisté, lidé 
bez pochopení, bez soucitu k trpí-
cím. To se nám naznačuje, ba přímo 
podsouvá z nejvyšších pater EU. 
Opravdu je tomu tak? Ale jen ať poli-
tici Evropské unie zapátrají v historii. 
Kde byly ostatní evropské státy, když 
předválečné Československo přijímalo 
uprchlíky z hitlerovského Německa? 
Přešlapovaly na místě a rokovaly. 

Stejně jako dnes. Jenže tentokrát 
uprchlíky přijímají, perspektivní vize 
nemajíce. „Máte strach před něčím, 
co vlastně vůbec neznáte,“ říkají a 
jistě mají pravdu, ovšem zkušenosti 
z Francie, Belgie, Švédska, a ostatně 
již i z Německa, jsou díky zpravodajství 
a internetu nasnadě. Chceme u nás 
ghetta, kam se ani policajt neodváží? 
Odpovězte si sami. A ti, kdož nás 
kritizují, už doma ghetta mají a zbaví 
se jich jen stěží. Ten proslulý tavící 
kotel národů prostě nefunguje. A Miloš 
Zeman to ví a jako jeden z mála to ote-
vřeně říká. Bez servítků a bez mlžení.
 A jen tak na okraj k odpůrcům a pří-
znivcům Miloše Zemana. Na e-mail mi 
chodí různé odkazy z té či oné strany, 
ale ten včerejší mě opravdu zaujal. Byl 
z řad těch druhých a útočí na USA a 
jmenovitě na amerického velvyslance. 
Ne že by mi osobnost pana Shapira 
nějak zvlášť imponovala, ovšem výraz 
žiďák, který autor článku v souvislosti 
s ním vyslovil, považuji za nepřijatelný. 
Všimněte si, že pan prezident takový 
výraz nikdy nepoužil a věřím, že ani 
nepoužije, neboť je člověk inteligentní 
a zná historii. Ono je vůbec trochu 
směšné házet islám a Židy na jednu 
hromádku, protože kdyby radikální isla-
misté měli tu moc, prvním jejich činem 
by bylo zničení státu Izrael a vyvraž-
dění všech jeho obyvatel, včetně dětí. 
Nevěříte? Věřte. A po Židech by přišli 
křesťané, jinověrci, bezvěrci, prostě 
všichni, co s nimi nebudou na jedné 
lodi. A to už tu jednou bylo. Ale to jsem 
jen trochu doplnil pana prezidenta. 
Jeho program byl nabitý a do detailněj-
ších rozborů se nepouštěl.  Evropa je 
však v nebezpečí, jen její lídři si to ještě 
neuvědomují. Připomínají mi sýkorky, 
jež v hnízdě snaživě krmí kukaččí 
mládě, které jejich vlastní mláďata 
postupně vyhazuje ven. Doufejme, že 
Miloš Zeman není jediným politikem, 
který dohlédne dál než na desku svého 
psacího stolu.
 A na závěr pochopitelně malý 
bonmot pana prezidenta. Když deko-
roval městský prapor a podepisoval se 
do pamětní knihy pod Václava Klause, 
který naše město navštívil před něko-
lika lety, neopomněl poznamenat, že 
po podpisu pero starostovi v pořádku 
vrací. Miloš Zeman je prostě svůj. 
Někomu se líbit nemusí, někdo ho 
naopak miluje. Má však svoje charisma 
a přehled. A to je bez debat.

Václav Hošek

Dílo je výjimečné, ale životní problémy 
se opakují. Takže i někdo ze skupiny 
trpí osamělostí jako třeba Mácha nebo 
Němcová, je přitahován stejným pohla-
vím jako třeba Wilde. A v příběhu jsou 
časté i velmi vhodně zakomponované 
citace z děl, takže poznáte nebo si 
připomenete mnohé knihy a třeba je i 
najednou pochopíte víc, než když jste 
je museli „znát“ ve škole.
 Ukázky knih měla paní Březinová 
s sebou, ale moc na ně nedošlo, pro-
tože téma naznačila, ale neprozradila, 

spíš nechala nahlédnout do svého 
života, do práce spisovatele a témat 
a umožnila ptát se. Jen toho času na 
dotazy bylo nakonec moc málo a po 
prvních odvážných by se ptali mnozí 
další, jenže bylo nutno ukončit a vrátit 
se do školy.
 Děkujeme, paní Březinová. Těšíme 
se na další knihy, i na to nejnovější pře-
vyprávění Robinsona Crusoe i příběh 
Václava – budoucího Karla IV., který 
se ve svých 7 letech dostane do naší 
doby, který slibujete na letošní květen.

A děkujeme, naše 
ochotné a vždy nápo-
mocné knihovnice, 
že jste to umožnily 
zrovna nám.
 A ty knihy? O čem 
jsou aspoň některé 
z více než 50 vyda-
ných? Tanvaldská 
knihovna mnohé má. 
A bude zajímavější 
si je přečíst než jen 
slyšet „o čem“.

GymTan

Senior klub besedoval o zdraví

 Město Tanvald v souladu s Pravidly 
pro mobilní sběr nebezpečných odpadů 
a ve spolupráci s firmou FCC Liberec 
provede dne 23. 04. 2016 (sobota) 
mobilní sběr nebezpečného odpadu.
Seznam stanovišť a časová rozmezí 
sběru
TANVALD
9,00 – 9,10 hod. ul. Radniční u 
bývalých skokanských můstků
9,15 – 9,25 hod. křižovatka  
ul. Palackého a U Stadionu 
(parkoviště pod sportovní halou)
ŠUMBURK NAD DESNOU
9,30 – 9,40 hod. křižovatka 
ul. Popelnická a Vítězná
9,45 – 9,55 hod. křižovatka 
ul. Na Balkáně a Příkrá
10,05 – 10,15 hod. 
křižovatka ul. Vítězná a Lesní 
(u autobusové zastávky Světlá)
ČESKÝ ŠUMBURK
10,25 – 10,35 hod.  u školy
HORNÍ TANVALD
10,55 – 11,05 hod. 
křižovatka ul. K Dubu a Kostelní
11,15 – 11,25 hod.  křižovatka 
ul. Údolí Kamenice a Valašská 
(u bývalé kovárny)
ŽĎÁR
11,35 – 11,45 hod. 
u bývalé hasičské zbrojnice 
11,50 – 12,00 hod.  u střediska TS 
  Občané  města  Tanvaldu  mohou 
ve stanovený čas do sběrného vozu 
bezplatně  odevzdat  zejména  násle-
dující druhy odpadů:
rozpouštědla (benzín, aceton, čističe 

skvrn …..)
zbytky barev, laků, nádoby a štětce se 
zbytky barev
akumulátory a baterie všech druhů
zbytky chemikálií (kyseliny a zásady, 
tmely, lepidla, fotoroztoky………..)
prostředky na ochranu rostlin (pesti-
cidy, herbicidy, insekticidy)………)
olejové filtry, hadry znečištěné olejem, 
upotřebené oleje
zářivky, úsporné žárovky, výbojky
rtuťové teploměry a spínače
kosmetika
tlakové rozprašovače
léky
nádoby se zbytky škodlivin
  Na  sběrná  místa  je  zakázáno 
odkládat  odpad  mimo  stanovenou 
dobu.
Dále  upozorňujeme  občany,  aby 
nenosili  na  stanoviště  elektrood-
pad. Tento je možné odevzdat vždy 
poslední  sobotu  v  měsíci  od  8,00 
do  11,00  hodin  v  České  ulici  nebo 
si  objednat  bezplatný  odvoz  vět-
ších  elektrospotřebičů  (televizory, 
radia, mrazáky, sporáky mikrovlnné 
trouby, myčky, pračky apod.) na tel. 
483 369 554.
  Drobné  elektrospotřebiče 
(vysoušeče  vlasů,  varné  konvice, 
žehličky, mixéry,  radia,  přehrávače, 
kalkulačky apod.) je možné odkládat 
do kontejnerů na drobný elektrood-
pad. Baterie  a malé  akumulátory  je 
rovněž  možno  odkládat  do  samo-
statného boxu kontejnerů na drobný 
elektroodpad.

Pokračování ze strany 2.

 Zajímavé odpoledne prožili účast-
níci únorové akce Senior klubu.  
Téma přednášky "Vliv psychiky na 
zdraví" vzbudilo velký zájem veřejnosti, 
takže společenská místnost  doslova 
"praskala ve švech". 
 Přednášející, pracovnice firmy 
NATUR APATYKA, seznámily přítomné 
se základními zásadami správné živo-

tosprávy, probraly otázky prospěšnosti 
pohybu, pitného režimu, imunity, 
redukce váhy a očistné kúry organi-
smu.  Hovořily také o  IRIS  diagnostice 
a pozvaly zájemce o ni na své pracovi-
ště, které je pro veřejnost přístupné od 
pondělí do čtvrtka v Soukenné ulici v 
Jablonci nad Nisou.

-ali-

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

Policie ČR: 158

Výzva pro občany
Milí čtenáři krimi, Policie ČR se obrací 
na případné svědky několika trestných 
činů, aby sdělili své informace na linku 
158.

Prvním případem je akce sprejerů 
na tanvaldském vlakovém nádraží, 
k níž došlo v noci z 27. na 28. února. 
Vandalové poničili osobní vagóny 
včetně skel. ČD škodu vyčíslily na 
200 000 Kč. Poněkud drahá zábava, 
že?

Druhý případ se stal 4. března kolem 
21. hodiny v ulici Větrná u domu č. 559. 
Neznámý pachatel zde rozbil čelní sklo 
u vozu volkswagen. Škoda činí 7 500 
Kč. Zda jde o náhodný vandalismus, či 
promyšlený čin na konkrétním vozidle, 
to je zatím v šetření.

A do třetice opět nádraží Českých drah. 
V noci ze 7. na 8. března se neznámý 
pachatel vloupal do budovy ČD, odkud 
si odnesl počítač s monitorem.

Pokud jste si v uvedené dny na 
dotyčných místech všimli čehokoliv 
podezřelého, kontaktujte Policii České 
republiky, buď na lince 158, nebo přímo 
na obvodním oddělení v Poštovní ulici.

Asistenti prevence zachránili  lidský 
život
Dvakrát během měsíce března ukázali 
naši asistenti prevence kriminality 
své dovednosti přímo v terénu. 
Alkohol je někdy příjemným doplňkem 
společenské konverzace, ovšem 
nesmí se to přehánět, tak jak se stalo 
dvěma chlapíkům nezávisle na sobě. 
Jeden ležel poblíž sportovní haly, druhý 
u závor poblíž tanvaldské zastávky. 
K oběma se naštěstí nachomýtli 
právě APK a poskytli jim první pomoc. 
V případě muže z Výšiny šlo podle 
vyjádření lékaře rychlé záchranné 
služby dokonce o život, který mu 

asistenti včasným zásahem nejspíš 
zachránili. Jak se ukazuje, školení u 
Českého červeného kříže, kam naše 
APK vyslal velitel městské policie, se 
vyplácí.

Injekční stříkačky znovu na tapetě
S blížícím se jarem se nám po 
městě znovu začínají objevovat 
použité injekční jehly a stříkačky. 
Je těžké přesvědčovat narkomany, 
aby dodržovali alespoň jakás takás 
pravidla, ale nakonec jde i o jejich 
zdraví. V nízkoprahovém centru mají 
možnost anonymně si vyměnit jehly 
za nové. Znáte-li někoho, kdo takovou 
pomoc potřebuje, apelujte alespoň na 
jeho poslední zbytky svědomí. Když 
odhodí svou použitou jehlu kdekoliv, 
může se o ni poranit malé děcko a riziko 
infekční nemoci nikomu nepřejeme. 
Stále platí pravidlo jehly nesbírat, nýbrž 
oznámit nález městské policii, která má 
na likvidaci jehel potřebné technické 
vybavení.

Apel na rodiče
Zajímavou, leč nebezpečnou zábavu si 
našla parta dětí v zatáčce u tanvaldské 
nemocnice. Házely šišky a jiné drobné 
předměty po projíždějících autech. 
Raději ani nedomýšlet, co by se mohlo 
stát, kdyby se mezi šišky zatoulal 
třeba kámen. Koneckonců, někdy 
stačí obyčejná šiška a důchodce za 
volantem se lekne a už se vozidlo 
kutálí ze svahu dolů. A to se může stát 
i komukoliv jinému. Rodiče zmíněných 
dětí jsou teď možná v pohodě, ale 
kdyby na ně najednou zaklepala 
pojišťovna, vymáhajíc statisícovou 
škodu způsobenou jejich dítkem, asi 
by jim poklesla čelist. A kdyby k tomu 
nedejbože došlo ještě k úrazu či úmrtí 
někoho ve vozidle, to už by byla pěkná 
rána.
Takže rodiče, víte, co dělají vaše děti 
ve volném čase?

-vho-

Tolerance končí, pokuty začínají
 Majitelé psů mladších 12 let jsou 
povinni mít svého čtyřnohého mazlíčka 
očipovaného. Toto pravidlo už nějakou 
chvíli v Tanvaldě platí. Městská policie 
dosud udělovala za porušení vyhlášky 
pouze domluvu, leč tato praxe končí. 
Již v měsíci dubnu se vám může na 

procházce přihodit, že si strážníci 
pejska na místě zkontrolují a pokud 
zjistí, že čip není tam, kde má být, 
skončí to pokutou. Tak pozor, pejskaři, 
není lepší miláčkovi raději koupit mlsík, 
nežli zbůhdarma vyhodit peníze? 
Nezapomeňte. -vho-

Daneček už svůj čip má a vůbec mu to nevadí.

Historie Tanvaldského 
hudebního jara

 Bylo to jednoho březnového rána 
r.1956, kdy se začala psát historie 
Tanvaldského hudebního jara. 
Toho dne se sešel na chodníku před 
kinem bývalý vedoucí spořitelny Josef 
Machačka s předsedkyní rodičovského 
sdružení hudební školy Zdenou 
Háskovou. Po vzájemném pozdravení 
a po několika slovech pan Machačka 
povídá:
 „Co byste, paní předsedkyně, 
říkala tomu, kdybychom v Tanvaldě 
pořádali po pražském vzoru hudební 
jaro?“ Nastala chvilka mlčení, načež 
následovala odpověď: „Není to trochu 
nadnesené, Praha a Tanvald?“
„Já už to mám všechno promyšlené a 
nebude to žádný problém,“ odpověděl 
pan Machačka. „Především je 
zapotřebí, abyste na dnešní výborovce 
v hudební škole získala schválení pro 
jeho pořádání. Jinak na městském 
výboru to zařídím.“ A tak se taky stalo. 
Členové výboru s nadšením přivítali 
tuto skvělou myšlenku a hned nabídli 
spolupráci. Národní výbor nejenže akci 
povolil, ale ochotně vyšel vstříc.
 Poté co byl sestaven program, se 
začalo chodit o sobotách a nedělích 
s pozvánkami nejen po městě, ale i 
širokém okolí.  Pořadatelé pak chodili 
s programy každoročně od domu 
k domu osobně zvát lidi na koncerty, 
chodili také po všech místních 
podnicích žádat o záštitu nad koncerty. 
Ty podniky, kromě toho, že přispívaly 
na koncerty, nakoupily vstupenky pro 
své zaměstnance, což významně 
zvýšilo návštěvnost. 
Autobusy pak svážely posluchače na 
každý koncert až ze Zlaté Olešnice, 
Držkova, Plavů, Velkých Hamrů 
i Josefova Dolu. Vlakem pak od 
Jablonce a Železného Brodu přijížděli 
další návštěvníci.
Bývalo krásným zvykem, který 
oceňovali i samotní umělci, si 
s účinkujícími po koncertě posedět při 
malém občerstvení a sklence vína. To 
byla pro pořadatele ta nejlepší odměna.
 Co se týče financování koncertů, za 
dob totality nebyl problém získat peníze 
na kulturu. Bohužel, každá mince 
má dvě strany. I koncerty THJ měly 
nepříjemnou stránku. Byly zneužívány 
k různým politickým oslavám, např. 
k výročí narození Lenina nebo 
k vyznamenávání politického rázu.
Zkrátka za všechno se platí.
 Ale vraťme se k prvnímu koncertu 
prvního THJ.
25. 5. 1957 byl sál kina zaplněn do 
posledního místa a atmosféra byla 
slavnostní (v kině bylo odhadem přes 
600 míst a Tanvald měl tehdy asi 4000 
obyvatel). První koncert prvního THJ 
zahajoval plavský rodák houslista 
Josef Muzika za klavírního doprovodu 
rodačky z Bohdalovic profesorky Věry 
Řepkové. Oba umělci patřili tehdy 
mezi československou interpretační 
špičku. Nadšení bylo veliké, ovace 
nebraly konce a pořadatelé sehnali na 
poslední chvíli růže, z kterých vedoucí 
zahradnictví potmě nařezal krásné 
kytice. Ty byly pro účinkující jedinou 

odměnou za celovečerní koncert, 
neboť hráli bez nároku na honorář.
 Program prvního festivalu tvořily 
další tři koncerty, na kterých vystoupili 
neprofesionální umělci:
Např. Pěvecký sbor ZK SEBA Tanvald 
(mimochodem vynikající kvality) se 
sbormistrem Arturem Jeřábkem, 
pěvecký sbor Ještěd z Liberce se 
sbormistrem Josefem Pazderkou 
a žáci Josefa Muziky pocházející 
z Tanvaldska.
 Ještě v dalších ročnících 
vystupovali na THJ amatéři. Vedle 
místních souborů se pomalu objevují 
i umělci profesionální, zejména pěvci 
Národního divadla, Pražský komorní 
orchestr bez dirigenta, houslista Josef 
Suk s klavíristou Janem Panenkou, 
Smetanovo kvarteto a další.
Dramaturgii festivalů zpestřuje komorní 
provedení oper. A tak měli Tanvalďané 
možnost slyšet ve špičkovém podání 
pěvců ND takové operní skvosty, jako 
je Evžen Oněgin, Lazebník sevillský, 
Rusalka, Don Giovanni a další.
 O vše se zasloužil první dramaturg 
THJ  dr. Vladimír Šolín.
Kromě komorního provedení oper 
vymyslel tématické cykly, jako např. 
Česká filharmonie Tanvaldu (1971, 
1976, 1981), Praha Tanvaldu, Morava 
Tanvaldu, Slovensko Tanvaldu, FOK 
Tanvaldu. Velmi efektní byla Přehlídka 
československých komorních 
orchestrů.
 Dr. Vladimír Šolín byl dramaturgem 
THJ 20 sezón. V roce 1976 napsal toto 
zamyšlení:
„ Stanovili jsme si před 20 lety velký 
cíl: dokázat, že daleko od tradičních 
kulturních center s vyspělým hudebním 
ruchem lze i z malého pohraničního 
města soustavnou a cílevědomou 
prací vytvořit koncertní středisko 
s největšími nároky na umělce 
i posluchače, středisko přitažlivé pro 
výkvět našich i zahraničních sólistů, 
ansámblů i velkých těles, kteří si budou 
pokládat za stejnou čest vystupovat na 
tanvaldských hudebních pódiích jako 
v Dvořákově síni Domu umělců a rádi 
se budou k nám vracet. Zamířili jsme 
od počátku vysoko, a to jak výběrem 
umělců, tak nepodbízivou dramaturgií.“
 Dlužno dodat, že dr. Vladimír 
Šolín měl velkou zásluhu na výchově 
tanvaldského publika. Jeho průvodní 
slovo nám přiblížilo skladatele 
i interprety velmi zajímavým způsobem. 
Poučil nás také o jednotlivých 
hudebních slozích a o hudebních 
formách, vysvětlil nám, jak vypadá 
symfonie, sonáta nebo koncert, 
abychom z toho třeba pochopili, že se 
má vyslechnout několikavětá skladba 
jako celek, jednoduše řečeno, že se 
mezi jednotlivými větami netleská. 
 Tanvaldské publikum si chválili 
všichni umělci a je zajímavé, že si 
ho chválí dodnes, i když žádným 
takovýmto „školením“ neprošlo. 
Semínko zaseté před 60 lety zkrátka 
neuschlo.

Pokračování na straně 11.
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Okresní kolo olympiády 
v anglickém jazyce 

 Dne 22. 2. se Michal Seidel zúčastnil 
okresního kola olympiády v anglickém 
jazyce v Domě děti a mládeže Vikýř v 
Jablonci nad Nisou. 
  Soutěže se zúčastnilo 24 
základních škol jabloneckého okresu. 
Michal soutěžil v kategorii 8. - 9. třída.
 Jako jeho učitelka angličtiny jsem 
mu dodávala sebevědomí tím, že 
je to sice těžší stát na soutěži proti 
deváťákovi, ale i tak se musí pokusit 
zabojovat. A to Michal opravdu udělal. 

Nejprve se výborně představil. Dále 
pohovořil o naší Masarykově ZŠ 
Tanvald. Rozhovořil se u obrázku, 
kde skvěle zvládl všechny gramatické 
jevy včetně času i předložek. Později 
mluvil na dané téma my school a 
free time activities, kde použil i foto 
svého domácího mazlíčka králíka 
Karla. Nejvtipnější okamžik nastal, 
když se mě Michael přišel zeptat, zda 
může s dědečkem odcestovat zpět do 
Tanvaldu. A to ještě před vyhlášením 
výsledků soutěže. Podívala jsem se 
do výsledkové listiny, zjistila ve vedlejší 
místnosti body za Michalův poslech. A 
bylo rozhodnuto. Michal nemohl opustit 
Vikýř před vyhlášením výsledků. 
Tak počkal a vyplatilo se to. Byl na 
olympiádě Aj nakonec bronzový! 
 Moc blahopřeji za jeho píli a snahu a 
především za zájem a chuť naučit se i 
něco navíc mimo školní vyučování. 
 Asi by měl dostat jedničku od své 
učitelky Aj, ale dostal bílou čokoládu 
s jahodami. A ve Vikýři poukázku na 
knížky.
 Doufám, že i pro Michala to byla 
super zkušenost.

D. Janáčková

 Protože průběh letošní zimy 
není zrovna ideální, rozhodli jsme 
se vypravit s malými sportovci na 
Jizerku a vyzkoušet si tradiční 
sportovní disciplínu, běh na lyžích. 
Více než padesát dětí prvního stupně 
šumburské školy si sehnalo vybavení 
(rodiče, děkujeme!) a už ráno při 
čekání na autobus jsme věděli, že 
jsme si lepší den než pátek 4. března 
vybrat nemohli. Teplota lehce pod 
nulou, na Jizerce nás vítaly sluneční 
paprsky, stopa ideálně upravená. A 
protože jsme si přivstali, první hodinu 
jsme si užívali trať k bunkru téměř 

sami. Někteří malí lyžaři bojovali sami 
se sebou, jiným krátká trať nestačila, a 
proto jsme se vydali s nejzdatnějšími 
na několikakilometrový okruh okolím 
nejvýše položené jizerskohorské 
osady. Pohodu této akci dodávala 
již potřetí paní Kakrdová, která nám 
poskytla zázemí pro ohřátí, polévku 
a čaj ve svém penzionu. Nesmíme 
zapomenout na netradičně milého a 
pohodářského pana řidiče autobusu z 
Rejdic.
 Doufáme, že příští rok nám počasí 
dovolí tuto akci zopakovat!

Milena Šostková

Šumburští běžkaři
na Jizerce

Maškarní rej na sjezdovce 
 Pro letošní zimu je typický pohled 
na vysněžené pásy sněhu a zelené 
louky kolem. Nejinak tomu bylo i na 
naší tanvaldské sjezdovce „Pionýrská 
louka“. A právě na takovém pruhu 
sněhu se 12. 3. lyžařská sezóna 
ukončila. Jak jinak, než maškarním 
rejem na lyžích. Na svahu se proháněla 
housenka (občas připomínala spíše 
ještěrku, které odpadnul ocásek), 
indiáni, rytíři, spiderman, spongebob, 
pekař, kravička, a jiné.. Zruční 
a vynalézaví dospěláci zhotovili 
precizní převlek světelného semaforu a 
to jak dopravního, tak toho „tekutého“… 
barva červená i zelená se proměnila za 
láhve značky Božkov.
 Při spanilé jízdě masek měla nejtěžší 

práci porota, jež pečlivě hodnotila 
a vybírala….
 Nakonec dospěla k názoru, že 
ocenění si zaslouží všichni, již se 
zúčastnili. Každý si domů odnesl 
diplom, perníkovou medaili, sladkosti. 
Všichni měli možnost lyžovat po celé 
odpoledne zdarma.
 Tímto je lyžařská sezóna v Tanvaldě 
pro letošní rok u konce. Děkujeme 
lyžařskému areálu „Pionýrská louka“ 
jmenovitě Pavlu Sixtovi a ostatním 
nadšencům z řad rodičů, kteří i při ne 
úplně příznivé zimní sezóně udrželi 
sjezdovku funkční a mohlo se na ní 
lyžovat po celou zimu.
 Přejme si, aby ta příští zima byla 
zase jednou Ladovská…

Jana Tůmová

Mateřská škola Tanvald, U Školky 
579, příspěvková organizace

VYHLAŠUJE ZÁPIS
dětí do mateřských škol v Tanvaldě

na školní rok  2016 – 2017

středa  6. dubna  2016  od  8,00 – 14,00 hod.

Zápis proběhne na těchto zařízeních :
MŠ  U Školky 579
MŠ  Radniční 540

MŠ  Wolkerova 378

Do mateřské školy lze  přihlásit dítě, které  ke dni 31.8.2016 dovrší  3 let.

K zápisu přineste: 
vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do MŠ, kde bude potvrzeno od lékaře, 

že dítě je řádně očkováno, (žádost si můžete vyzvednout v MŠ, 
nebo stáhnout na našich internetových stránkách), rodný list dítěte, 

občanský průkaz

INZERCE
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Tanvaldský zpravodaj / duben 2016Zastupitelstvo, rada

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva
města Tanvald konaného dne 17. 02. 2016

*ZM bere na vědomí informace o činnosti rady 
města v období od 30. 12. 2015 do 27. 01. 2016.
II.
*ZM bere  na vědomí informace o činnosti kon-
trolního výboru, finančního výboru a školského 
výboru.
III.
*ZM bere  na vědomí informace o činnosti orga-
nizací s majetkovou účastí města:
1) Nemocnice Tanvald s.r.o.
2) Teplárenství Tanvald s.r.o.
3) TABYS s.r.o. 
*ZM souhlasí, aby delegovaný zástupce města 
na valné hromadě společnosti Nemocnice Ta-
nvald s.r.o. hlasoval pro prodej samostatného 
objektu čp. 277, ulice Pod Špičákem, Tanvald.
IV.
K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo 
města:
1) na základě vydaného a zveřejněného zámě-
ru rozhodlo   prodat  dle schválených pravidel 
veřejné soutěže byt č. 34/5, vel. 1+2, byt běž-
ný, ul. Vančurova 34, Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou včetně spoluvlastnického podílu 
642/7885 na společných částech budov čp. 34 
a čp. 36, Vančurova ul., Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou a stavební parcele č. 681/1, ka-
tastrální území Šumburk nad Desnou jediným 
zájemcům do společného jmění manželů Oplto-
vých za nabídnutou cenu 329.000 Kč;
2) na základě vydaného a zveřejněného zá-
měru  rozhodlo   prodat  část pozemkové par-
cely č. 602/10 (zahrada) v katastrálním úze-
mí Tanvald označenou podle geometrického 
plánu č. 1336-167/2008 ze dne 08. 12. 2015  
jako  pozemková parcela č. 602/17 (ostat-
ní plocha – ostatní komunikace) o výměře  
24 m2 a  části pozemkové parcely č. 1989/1 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) označené 
podle geometrického plánu  č. 1336-167/2008 
ze dne  08. 12. 2015 jako pozemková parcela č. 
1989/1 (ostatní plocha – silnice) o výměře 180 
m2 a pozemková parcela č. 1989/7 (ostatní plo-
cha – ostatní komunikace) o výměře 20 m2, vše 
v katastrálním území Tanvald  Libereckému kra-
ji, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec za smluvní 
cenu 8.960 Kč;
3) rozhodlo odložit projednání žádosti o prodej 
pozemkové parcely č. 461/3 (ostatní plocha) o 
výměře 2310 m2 v katastrálním území Tanvald;  
4) rozhodlo odložit projednání žádosti o prodej 
částí pozemkové parcely č. 1887 (ostatní plo-
cha – ostatní komunikace) v katastrálním území 
Tanvald. 
V.
Ve věci záměru vybudování splaškové kanaliza-
ce „Tanvald, Šumburk – kanalizace Popelnická 
-  Vítězná“ zastupitelstvo města bere na vědomí 
informace odboru rozvoje a KV o možnostech  
proveditelnosti předmětného záměru a pověřuje 
starostu dalším jednáním v této věci.
VI.
*ZM schvaluje  poskytnutí neinvestiční dotace 

z rozpočtu města Tanvald  na činnost organiza-
cím v roce 2016  takto:
1) Tělovýchovná jednota Jiskra Tanvald  ve výši 
165.000 Kč 
2) Tělovýchovná jednota Seba Tanvald ve výši 
165.000 Kč
3) MDC Maják Tanvald ve výši 80.000 Kč
4) Občanské sdružení zdravotně postižených 
Tanvald ve výši 45.000 Kč;
schvaluje uzavření příslušných veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z roz-
počtu města Tanvald  dle předložených  návrhů  
č. 1/2016 – č. 4/2016; 
a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016:
Výdaje
DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY - celkem
dotace nerozdělené                                                                           - 
455.000 Kč
dotace TJ Jiskra Tanvald                                                                     
165.000 Kč
dotace TJ Seba Tanvald                                                                             
165.000 Kč
dotace MDC Maják Tanvald                                                                       
80.000 Kč
dotace Občanskému sdružení zdravotně posti-
žených TANVALD             45.000 Kč
VII.
*ZM bere na vědomí informaci o sku-
tečných nákladech města na sběr  
a svoz netříděného komunálního odpadu za po-
platníka a rok 2015.
VIII.
Ve věci vyhodnocení činnosti a hospodaření „ 
Fondu na zlepšení úrovně bydlení“ na území 
města Tanvald za rok 2015 zastupitelstvo měs-
ta:
1) bere  na vědomí vyhodnocení činnosti a hos-
podaření  „ Fondu na zlepšení úrovně bydlení“ 
v roce 2015; 
2) schvaluje  Pravidla  o vytvoření a použití úče-
lových prostředků „ Fondu na zlepšení úrovně 
bydlení“ na území města Tanvald;
3) vyhlašuje v souladu s Pravidly o vytvoření a 
použití účelových prostředků „ Fondu na zlep-
šení úrovně bydlení“ na území města Tanvald 
výběrové řízení na získání zápůjčky z tohoto 
fondu na rok 2016 s možností podání žádostí 
do 30. 03. 2016. 
IX.
*ZM rozhodlo odložit případné sloučení základ-
ních škol v Tanvaldě.
X.
*ZM schvaluje Zadání Změny č. 2 Územního 
plánu Tanvald.
XI.
*ZM schvaluje Strategický plán rozvoje města 
Tanvald na období 2016 – 2026.
XII.
*ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajiš-
tění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na 
období od roku 2016 do roku 2018 dle předlo-
ženého návrhu.  

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 02. 03. 2016  

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

*RM rozhodla:
1/  souhlasit s ukončením nájemní smlouvy ze 
dne 12. 06. 2000 o pronájmu části pozemkové 
parcely 
č. 167/1 v katastrálním území Tanvald dohodou 
ke dni 31. 03. 2016;
2/  vydat záměr na pronájem části pozemkové 
parcely č. 167/1 (ostatní plocha) o výměře 51 m2   
v katastrálním území Tanvald panu Petru Borov-
skému za účelem umístění stavby prodejního 
stánku.
*RM rozhodla:
1/  souhlasit s ukončením nájemní smlouvy ze 
dne 29. 09. 2009 o pronájmu částí pozemkové 
parcely 
č. 322/4 v katastrálním území Tanvald dohodou 
ke dni 31. 03. 2016;
2/ vydat záměr na pronájem částí pozemkové 
parcely č. 322/4 (zahrada) v katastrálním území  
Tanvald, a to části o výměře 516 m2 za účelem 
využití jako zahrada a části o výměře 291 m2  
paní Dohelské a panu Klímovi za účelem sekání 
trávy.
*RM na základě vydaného a zveřejněného zá-

měru rozhodla přenechat pozemkovou parcelu  
č. 899/15 (trvalý travní porost) o výměře 1101 
m2, pozemkovou parcelu č. 899/19 (trvalý travní 
porost) o výměře 1491 m2, vše v katastrálním 
území  Šumburk  nad  Desnou  a  část  pozem-
kové  parcely č. 279/1  (trvalý travní porost) o 
výměře 1300 m2 v katastrálním území Tanvald 
panu Drdovi jako zemědělský pacht na dobu ne-
určitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou za 
pachtovné ve výši 0,20 Kč/m2/rok.
*RM vydává  záměr  na  prodej  pozemkové 
parcely č. 460/2 (trvalý travní porost) o výmě-
ře 296 m2 v katastrálním území Tanvald panu 
Hortenskému.
*RM: 
1) schvaluje poskytnutí neinvestičních dotací 
z rozpočtu města Tanvald v roce 2016 takto:  
A) na činnost:
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Jablonec 
nad Nisou     
3.000 Kč  

Honební společenstvo Velké Hamry  
3.000 Kč
Myslivecký spolek Tanvald   
6.000 Kč
Český svaz včelařů, z.s.  Tanvald   
6.000 Kč
Společnost pro podporu lidí s mentálním posti-
žením v ČR,okr.org.  Jablonec n.N.,
Sportovní klub Sluníčko   
10.000 Kč
Školní sportovní klub a CS ZŠ Tanvald, Sportov-
ní 576         
17.000 Kč
Klub bojového umění Karate Tanvald  
17.000 Kč
Jizerky pro Vás, o.p.s. Kořenov   
10.000 Kč
DH-FR racing Tanvald    
17.000 Kč 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí ČR, o.s. Klub Jablonec n.N.      
12.000 Kč
Klub českých turistů Tanvald     
10.000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Český Šumburk  
10.000 Kč
A-TOM 2101 Zálesák Tanvald   
17.000 Kč
SOSHIKI, klub bojových umění a sportů Tan-
vald     
17.000 Kč
Jizerský klub lyžařů Desná   
3.000 Kč
MO Českého rybářského svazu Tanvald  
6.000 Kč
Školní sportovní klub Gymnázium Tanvald  
17.000 Kč
Tenisový klub TANVALD                                           
17.000 Kč
SDH Tanvald, Šumburk   
10.000 Kč SDH Horní Tanvald   
10.000 Kč
Nadační fond československých olympioniků 
Jablonec nad Nisou     
3.000 Kč 1.ZO ČSZ Tanvald   
6.000 Kč 2.ZO ČSZ Tanvald   
6.000 Kč
3.ZO ČSZ Tanvald    
6.000 Kč
TanDem Kryšpin,z.s. Tanvald   
3.000 Kč     
B)  na vybrané akce: 
A-TOM 2101 Zálesák Tanvald – „Jizerské tisí-
covky“     
3.000 Kč DH-FR racing Tanvald – „Bobovka cup 
2016“     
3.000 Kč
2)  schvaluje uzavření příslušných veřejnopráv-
ních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu města Tanvald dle předložených ná-
vrhů č. 5/2016 – č. 31/2016.
3) v souvislosti s poskytnutím neinvestičních 
dotací z rozpočtu města Tanvald v roce 2016 
rozhodla provést rozpočtové opatření č. 9/2016:
VÝDAJE  
Dotace, příspěvky a dary - celkem        
dotace nerozdělené    
- 248.000 Kč
dotace Junáku – svazu skautů a skautek ČR, 
Jablonec nad Nisou                  
3.000 Kč  
dotace Honebnímu společenstvu Velké Hamry 
3.000 Kč
dotace Mysliveckému spolku Tanvald  
6.000 Kč
dotace Českému svazu včelařů, z.s.  Tanvald 
6.000 Kč
dotace Společnosti pro podporu lidí s mentál-
ním postižením v ČR,okr.org.  Jablonec n.N.,
Sportovnímu klubu Sluníčko   
10.000 Kč
dotace Školnímu sportovnímu klubu a CS ZŠ 
Tanvald, Sportovní 576       
17.000 Kč
dotace Klubu bojového umění Karate Tanvald 
17.000 Kč
dotace Jizerky pro Vás, o.p.s. Kořenov    
10.000 Kč
dotace DH-FR racing Tanvald   
17.000 Kč 
dotace Asociaci rodičů a přátel zdravotně posti-
žených dětí ČR, o.s. Klub Jablonec n.N.  
12.000 Kč
dotace Klubu českých turistů Tanvald    
10.000 Kč
dotace Tělocvičné jednotě Sokol Český Šum-
burk     
10.000 Kč
dotace A-TOM 2101 Zálesák Tanvald  

17.000 Kč
dotace SOSHIKI, klubu bojových umění a spor-
tů Tanvald    
17.000 Kč
dotace Jizerskému klubu lyžařů Desná  
3.000 Kč
dotace MO Českého rybářského svazu Tanvald 
6.000 Kč
dotace Školnímu sportovnímu klubu Gymnázi-
um Tanvald    
17.000 Kč
dotace Tenisovému klubu TANVALD                             
17.000 Kč
dotace SDH Tanvald, Šumburk   
10.000 Kč dotace SDH Horní Tanvald  
10.000 Kč
dotace Nadačnímu fondu československých 
olympioniků Jablonec nad Nisou    
3.000 Kč dotace 1.ZO ČSZ Tanvald  
6.000 Kč dotace 2.ZO ČSZ Tanvald  
6.000 Kč
dotace 3.ZO ČSZ Tanvald   
6.000 Kč
dotace TanDem Kryšpin,z.s. Tanvald  
3.000 Kč     
dotace A-TOM 2101 Zálesák Tanvald – „Jizer-
ské tisícovky“    
3.000 Kč dotace DH-FR racing Tanvald – „Bo-
bovka cup 2016“    
3.000 Kč
4) rozhodla neposkytnout neinvestiční dotaci 
z rozpočtu města Tanvald v roce 2016 na čin-
nost žadateli:   Anděl Strážný, z.ú. Fügnerovo 
nám. 1808/3  Praha 2.
*RM schvaluje poskytnout panu Soldáto-
vi, vedoucímu družstva fotbalistů - veteránů  
z Tanvaldu, finanční dar ve výši 2.500 Kč na 
pokrytí nákladů spojených s účastí družstva  
na 19. ročníku fotbalového halového turnaje 
seniorů, který se uskuteční 12. března 2016                      
v partnerském městě Wittichenau, a tento dar 
uvolnit z rozpočtové kapitoly Výdaje na spolu-
práci        s družebními obcemi.
*RM rozhodla poskytnout Okresnímu myslivec-
kému spolku Jablonec nad Nisou, se sídlem 
Poštovní 3, Jablonec nad Nisou finanční dar 
ve výši 1.000 Kč a finanční prostředky uvolnit  
z rozpočtové kapitoly Dotace, příspěvky a dary 
a provést rozpočtové opatření č. 8/2016:
VÝDAJE  
Dotace, příspěvky a dary - celkem        
dotace nerozdělené    
- 1.000 Kč
finanční dar OMS Jablonec nad Nisou  
1.000 Kč
*RM rozhodla schválit Smlouvu na zpracování 
projektové dokumentace s projekční kanceláří 
V&M spol. s r.o., Matoušova 21, 460 02 Liberec 
III dle předloženého návrhu a rozhodla provést 
rozpočtové opatření č. 6/2016:
VÝDAJE  
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku
projekty spolufinancované ze SFŽP a CF                    
PD zateplení čp. 588 – sportovní hala                                                
+ 44.600 Kč
Dotační management čp. 588 – sportovní hala                                   
-  44.600 Kč
*RM rozhodla schválit rozšířený požada-
vek na opravy objektu městského infocentra  
a rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 7/2016:
VÝDAJE
OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH 
- celkem
Infocentrum – celkem                                                                     
+ 125.000 Kč
Provozní výdaje 
- 125.000 Kč
*RM rozhodla zajistit zpracování Plánu odpado-
vého hospodářství prostřednictvím firmy 
Ing. Petr Běloch, Těpeře 26a, Železný Brod 
a rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 5/2016:
VÝDAJE  
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Likvidace odpadu – celkem                                           
+ 37.000 Kč
Rozpočtová rezerva                                                        
- 37.000 Kč
*RM rozhodla v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění schválit 
příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald, 
Sportovní 576 použití fondu investic takto:
- ve výši do 39.000 Kč na opravu konvektoma-
tů ve školní restauraci

Pokračování na straně 7.
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V dubnu 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!)

Marta Nožková
Zdeňka Hýsková
Anna Seidlová
Anna Beranová

Naďa Soukupová
Jiří Šourek

Jan Petříček
Helena Růžičková

Ludmila Řebeňáková
Helena Tůmová
Anna Bukáčková
Irena Havlíčková
Jaroslav Dechťar

Danuše Kodítková
Ivana Macháčková
Jana Reimannová

Ilja Vulterýn
Věra Smejkalová
Věra Hoffmanová

Jan Daniel
Jiřina Šilhánová
Miroslav Hloušek

Karel Popr
Anna Bláhová

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

Pokračování ze strany 6.
- ve výši do 66.000 Kč na opravu havárie roz-
vaděče měření a regulace v budově č. p. 589
- na pořízení mycího stroje do sportovní haly 
+ 9.000 Kč, celkem ve výši do 190.500 Kč
*RM schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových 
prostor pro potřeby sociálního odboru MěÚ Tan-
vald v objektu čp. 299, Tanvald, Železnobrodská 
ulice mezi SIZ NEMO s.r.o., se sídlem Velké Ha-
mry 624 a městem Tanvald, se sídlem Palacké-
ho 359, Tanvald dle předloženého návrhu.
*RM povoluje v souladu s ustanove-
ním § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,                             
 o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),                  
ve znění  pozdějších předpisů, výjimku z nej-
vyššího počtu  dětí pro školní rok 2016/2017 
následovně:
MŠ Wolkerova 378, Tanvald, část Šumburk  nad  
Desnou
25 dětí    
MŠ Radniční  540, Tanvald  
68 dětí            
MŠ U Školky 579, Tanvald   
75 dětí
*RM bere na vědomí oznámení ředitelky Ma-
teřské školy Tanvald, U Školky 579 o místu,  
termínu  a době pro podání žádostí o přijetí 
dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 

2016/2017.
*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 uby-
tovací zařízení Hotel Grand, Protifašistických 
bojovníků 337, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou                a rozhodla vydat nesouhlasné 
vyjádření. 
*RM projednala nabídku Nakladatelství a vyda-
vatelství Soukup & David spol. s r.o., se sídlem 
bělohorská 1374/237, Praha 6  na možnost 
prezentace města Tanvald v nově připravované 
knize Malý Špalíček výletů – Liberecký kraj a 
rozhodla na tuto nabídku nereflektovat.
*RM bere na vědomí žádost Výboru pro odškod-
nění romského holocaustu v ČR, se sídlem Ba-
rákova 1002, Hořice. 
*RM po projednání žádosti jednatelky  S – 
CARE s.r.o., se sídlem 28. října 32, Semily paní 
Radoslavy Pěničkové rozhodla žádost podpořit 
a doporučuje provedení navrhované úpravy 
parkování v ulici Krkonošská, Tanvald ve směru 
od Desné, v úseku od č.p. 536 po č.p. 460, s 
tím, že od pondělí do pátku v době od 8 do 17 
hodin bude možné parkovat po dobu 30 minut.

Gratulace 
 Maruše a František Trýznovi, 
vychovali dvě dcery, obě i se svými 
rodinami touto cestou gratulují 
k diamantové svatbě, kterou manželé 
oslavili 4. února. -red-

Prvomájový výstup na Tanvaldský Špičák - 17. ročník
1. května 2016 od 11 do 16 hodin
Rozhledna a Chata Špičák během 
akce otevřeny.
Na vrcholu každý, kdo dorazí pěšky, 

obdrží číslovaný diplom.
V prodeji budou opět příležitostné 
pohlednice.
K dobré náladě přibalte, prosíme tašku 

na odpadky, které cestou potkáte.
 Srdečně zvou a těší se pořadatelé 
a Obr ze Špičáku se svými 
manželkami :-) 

Senior klub 
Tanvald
Vás zve na besedu

Sociálně aktivizační činnost 
pro seniory a veřejnost
Hrátky s pamětí VII.

Místo konání: Dům pro seniory 
Šumburk nad Desnou 593, 

Tanvald, - společenská místnost
Datum konání: 19. 4. 

2016 v 15:00 hod.
Vezměte sebou: brýle, 
tužku a dobrou náladu

Na již sedmé setkání s Vámi 
se těší p. Zdeněk Choura

Pracovník v sociálních službách, 
člen České alzheimerovské 

společnosti
Srdečně zveme

 Vážení přátelé,
jak jste již jistě zaznamenali, festival 
Tanvaldské hudební jaro se v našem 
městě koná už pošedesáté. Je to 
událost v rámci regionu délkou své 
tradice zcela ojedinělá, a proto si 
dovoluji vás na ni pozvat.
 Na  pátek  8.  dubna  od  19.00 
hodin  jsme mimořádně zařadili 
koncert nazvaný Hudební  předjaří, 
na kterém se nám představí Kvarteto 
Classicis složené z učitelů ZUŠ 
Tanvald, sestry –houslistky Karolína 
a Markéta Franclíkovy – absolventky 
tanvaldské ZUŠ a v současné době 
studentky Pražské konzervatoře.  Další 
absolventkou ZUŠ Tanvald je Pavlína 
Chlupáčová, která úspěšně ukončila 
studium na Soukromé mezinárodní 
konzervatoři Praha – obor příčná 
flétna. Na závěr koncertu vystoupí 
žákyně tanečního oboru, učitelé ZUŠ 
a komorní sbor Harmonia založený 
p. uč. Dagmar Vajdíkovou. Ve sboru 
zpívají děvčata, která před odchodem 
na střední a vysoké školy zpívala 
v souboru ZUŠ a většině z nich bylo 
umožněno navštěvovat lekce sólového 
zpěvu.
  V  pátek  15.  dubna bude 60. THJ 
slavnostně zahájeno.
  V  18.30 proběhne jako obvykle 
vernisáž  výstavy  dětských 
výtvarných prací vzešlých ze soutěže 
na téma „V říši paní Hudby“ pořádané 
DDM Ulita Tanvald.
  V  19.00  hodin se můžeme těšit 
na první verzi Slovanských  tanců 
(Antonín Dvořák je původně napsal pro 
čtyřruční klavír) ve špičkovém podání 
Ivana Klánského a jeho syna Lukáše.
Ivan Klánský: 
Vystudoval hru na klavír na Pražské 
konzervatoři u Valentiny Kameníkové a 

na AMU u Františka Raucha.
 Je laureátem řady zahraničních 
soutěží. Jako sólista i komorní hráč 
vystoupil na více než 4000 koncertech.
 Od r. 1986 vystupuje jako člen 
Guarneri Tria Prague, s nímž nahrál 
řadu CD a vystoupil na předních 
světových festivalech.
Významná je jeho činnost organizační 
(Chopinův festival v Mariánských 
Lázních, Rada Kruhů přátel hudby).
 Pedagogickou činnost zahájil r. 
1983 na pražské AMU, od r. 1991 je 
profesorem Vysoké hudební školy 
v Luzernu.
Lukáš Klánský:
Patří k nejvýznamnějším a 
nejžádanějším českým klavíristům 
mladé generace nejen v ČR, ale i 
v Evropě. Získal ocenění na mnoha 
mezinárodních soutěžích.
 V současnosti studuje v pátém 
ročníku na pražské HAMU ve třídě 
svého otce prof. Ivana Klánského.
Vystupuje s předními českými 
orchestry (např. Filharmonie Hradec 
Králové, Český národní symfonický 
orchestr, Barocco sempre giovane…) 
a s dirigenty jako je Libor Pešek nebo 
Andreas Sebastian Weiser.
 Koncertuje v mnoha evropských 
zemích, ale i v Jihoafrické republice. 
Je zván na prestižní festivaly, např. na 
Pražské jaro, Dvořákovu Prahu nebo 
k vystoupením v Českém spolku pro 
komorní hudbu.
 Je členem úspěšného Lobkowicz 
Tria. Pravidelně koncertuje s předními 
českými umělci, jako je např. Václav 
Hudeček, hornistka Kateřina Javůrková 
nebo proslulé Pražákovo kvarteto.
 Lukáš Klánský nezůstává jen u 
interpretace, studoval i dirigování 
a sborovou tvorbu a působí 

i jako pedagog.
 V  pátek  29.  dubna  v  19.00  hodin 
v kostele sv. Františka z Assisi na 
Šumburku rozezní varhany Pavel 
Svoboda a trubku Oliver  Lakota. 
Příjemným zpestřením bude 
velkoplošná obrazovka, na které 
budeme moci výkony obou umělců 
sledovat i zrakem.
 Pavel Svoboda je laureátem 
Mezinárodní hudební soutěže 
Pražské jaro 2013 a celé řady dalších 
mezinárodních soutěží.
 Absolvoval AMU v Praze ve třídě 
Jaroslava Tůmy a stáž na Universität 
der Künste v Berlíně.
Jeho recitály mohou slyšet posluchači 
v Německu (Passau), ve Francii 
(Katedrála Marseille), v Polsku nebo 
v Číně.
 Je dramaturgem Mezinárodního 
hudebního festivalu F. L. Věka a v r. 
2016 bylo vydáno jeho CD s názvem 
Historické varhany v Dobrušce.
Oliver Lakota se narodil v Passau. 
Studoval na Univerzitě Antona 
Brucknera v Linci a posléze u Bo 
Nilssona v Malmö ve Švédsku.
 Ve svém domovském Passau 
vystoupil poprvé jako sólista v rámci 
festivalu European Weeks Passau 
spolu se Symfonickým orchestrem 
Českého rozhlasu Plzeň.
 Od r. 2001 intenzivně sólově 
koncertuje po celé Evropě, ale i 
v Mexiku nebo v Japonsku. Vystupuje 
s mnoha významnými orchestry 
z Mexika, Polska, Ruska, Rumunska, 
Španělska, Maďarska či Rakouska.
 Po mnoho let je zván na mezinárodní 
festivaly, aby zde prezentoval svůj 
barokní, klasicistní i současný 
repertoár.

Libuše Vedralová

Pozvánka na dubnové koncerty THJ

Odvoz a likvidace 
fekálií 

Štěpkování větví 
Mulčování trávy 
Tel: 777 822 890 

INZERCE
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Mateřské a dětské centrum Maják
Dubnové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz

16. 4. - UKLIĎME ČESKO aneb „Ukliďme si, kde žijeme“ 
- společná úklidová akce po trase Tanvaldského vyhlídkového 
okruhu, sraz u Infocentra Tanvald v 9:00, křižovatka u hotelu Bolson Desná 
v 10:00, u MDC Maják Tanvald v 13:30 hod. - více na webu centra

S nejmenšími za včelkami - návštěva včelaře -  bližší termín bude zveřejněn 
na webu centra

30. 4. – pálení čarodějnic, lampiónový průvod - v 19:00 - 19:30 hod. 
rozsvěcení lampiónů (lze zakoupit i v MDC), poté společný odchod od MDC 
Maják na zapálení hranice na Honvardě - ve spolupráci s kulturní kanceláří 
MěÚ Tanvald

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. 
Protože stále probíhají dotační řízení na tyto prázdninové programy, nemůže-
me ještě zveřejnit cenu.
Upřesnění budou na webu centra a v dalších číslech měsíčníku.

Dále nabízíme 
· upozorňujeme na program „Baby klub“ - každý pátek 9:00 - 12:00 hod., 
určeno pro maminky a kojence, sdílení vzájemných zkušeností,
volejte 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 prohlá-
šení, kde rodiče uvedou všechny případné zdravotní problémy např. aler-
gie. 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 objednat přímo v MDC Maják nebo na 
tel: 774 825 085
· nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. - tel.: 774 825 085

Městská knihovna Tanvald

DDM Ulita Tanvald

Pokračování na straně 9.

Akce DDM Ulita v dubnu 2016:
V pondělí 4. a 11. dubna od 17:00 se koná kurz „Keramika pro dospělé“. 
4.4. - modelování, 11.4. - glazování výrobků.
V pátek 15.4. od 18:30 u příležitosti zahájení Tanvaldského hudebního jara 
proběhne ve foyer kina Jas Járy Cimrmana vernisáž výstavy vítězných prací 
z výtvarné soutěže DDM „V říši paní Hudby“. Soutěže se zúčastnilo více jak 
500 dětí z tanvaldských a okolních základních a mateřských škol.
Slavnostní předání cen autorům těchto prací proběhne v kině Jas ve čtvrtek 
21.4. od 16:00.
V sobotu 16.4. se DDM připojuje k celostátní akci „Ukliďme svět, ukliďme 
Česko“ a spolu s KČT a MDC Maják organizuje výlet spojený s úklidem
Tanvaldského vyhlídkového okruhu.
Bližší informace viz plakátek k akci nebo v DDM.
Ve čtvrtek 28.4. od 16:00 se koná dílna pro děti, ve které si vyrobí voňavé 
a kytičkové „Dárky pro maminku“ ke Dni matek.
30. 4. - pálení čarodějnic, lampiónový průvod - v 19:00 – 19:30 hod. 
zapalování lampiónů (lze zakoupit i v MDC), poté společný odchod od MDC 
Maják na zapálení hranice na Honvardě - ve spolupráci s kulturní kanceláří 
MěÚ Tanvald
Ve čtvrtek 5.5. od 16:30 proběhne v kině Jas Járy Cimrmana „Akademie 
tanečních kroužků DDM“ pod vedením p. Veroniky Bělonohé. Ve foyer kina 
bude prodejní výstavka keramických výrobků DDM. Vstupné je dobrovolné. 
Srdečně zveme rodiče a přátele DDM!
Dopoledne v DDM probíhají výtvarné dílny pro děti z mateřských a základních 
škol z Tanvaldu a okolí zaměřené na výrobu dárků ke Dni matek. Zájemci z 
řad pedagogů se mohou přihlásit 
u p. D. Humlové ( tel.č. 778 158 036).

Duben v Klubu volného času
Při DDM funguje volnočasový klub a to od 12:00 do 17:00 hod. Vstup je mož-
no zaplatit jednorázově 10,- Kč za odpoledne. 
Každé úterý probíhají v klubu “Deskovky” a každý pátek “Kino v klubu”
V únoru se rozjel “Turnaj v holandském billiardu”, kterého se může zú-
častnit každý návštěvník klubu, a který bude vyhodnocen poslední dubnové 
setkání.
  6. 4.   Odpoledne s korálky
13. 4.   Turnaj ve hře air hockey   
27. 4.   Přání pro maminku  
29. 4.   Rozloučení se “starým DDM”
Více info na tel: 778 158 034 – Jakouběová

Upozornění:
V DDM začala za plného provozu rekonstrukce vnitřních prostor  budovy. 
Činnost některých kroužků bude tímto částečně omezena a o něco dříve ukon-
čena. Děkujeme rodičům za pochopení. Odměnou za trpělivost a shovívavost  
nám budou v září nové, krásné a rozšířené prostory připravené pro naši činnost 
v novém školním roce.

„Noc s Andersenem“ proběhne v naší knihovně ve dnech 1.4.- 2.4. 2016 
tentokráte na motivy pohádek H.Ch.Andersena. Více si přečtete v květno-
vém čísle zpravodaje.  Fotky z této akce si budete moci prohlédnout již od 
4.4.2016 ve fotogalerii na našich internetových stránkách https://www.tanvald.
cz/kulturaasport/mestskaknihovnatanvald/

Výstavní sálek  11.4. - 5.5. 2016
„Naši školu máme rádi, děti ze školy na Horním Tanvaldě se představují“ 
- výstava

Výsledky výtvarné soutěže: „Král a jeho dvůr“, která byla vyhlášena jako 
součást projektu KDK SKIP ČR „Kde končí svět? 2015-2016 „ s Mottem: 
Jak je to s králem?. 
1.– 3. místa v soutěži dle věkových kategorií obsadili: 
Marková Kristýna – Masarykova ZŠ a OA Tanvald
Vítková Eliška – ZUŠ Tanvald
Stadlerová Michaela – ZUŠ Tanvald
Tacincová Tereza – ZUŠ Tanvald
Hejsek Adam – ZUŠ Tanvald
Vávrová Pavlína – ZUŠ Tanvald
Beranová Veronika – ZUŠ Tanvald 
Odměnou těmto vítězům bude výlet a účast na akci „Den čtenářů na hradě“, 
který se uskuteční v úterý 14.června na Valdštejně. 
Vítězné práce spolu s ostatními postupují do regionálního kola, které proběhne 
26.4.2016 v Městské knihovně A. Marka v Turnově.

„Štorch Eduard“ - výstavka knižních titulů z našeho fondu jako připomenutí 
138 let od narození významného spisovatele.

Městská kulturní kancelář Tanvald

Poděkování
Chtěli bychom tímto poděkovat vedení školy Gymnázia Tanvald za poskytnutí 
učebny a umožnění pořádání počítačového kurzu. A také bychom chtěli podě-
kovat studentům pod vedením Jarmily Moravcové za jejich trpělivost a vstříc-
nost, s jakou přistupovali k našim čtenářům.
„Autorka dětských knih v naší knihovně“ 
8.3.2016 naši knihovnu navštívila významná česká spisovatelka pro děti a mlá-
dež Ivona Březinová, držitelka mnoha významných ocenění za svou mnohale-
tou literární tvorbu. Poslechnout si její vyprávění o knihách, ale i psaní si přišli 
studenti Gymnázia Tanvald. Více si můžete přečíst v podrobnějším článku na 
str.2. Fotografie z této akce jsou umístěny ve fotogalerii na našich stránkách.

15. 4.   9,30 hod  Kino Jas Járy Cimrmana  
Kdo si hraje, nezlobí 2
Dětské zábavné divadelní představení s písničkami. Hraje Divadlo Krejčíka 
Honzy (Honza Vávra a Jan Pilař). Pořádá agentura SECY MUSICall.

28. 4.   19 hod  Kino Jas Járy Cimrmana  
Zdeněk Podskalský: Žena v trysku století
Divadelní představení komedie Z. Podskalského. Hraje  L.S.D.  -  Lučanský 
spolek divadelní. Režie představení Jana Kouřilová. Hrají: Pavla Onodiová, 
Nikola Kosinová, Lenka Kočová, Hana Hilleová, Ludmila Formáčková, Iva-
na Halamová a Jiří Krasl. Vstupné 50 Kč.
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Teorie tygra
Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Posled-
ní kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a tr-
pělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodo-
vala o jeho životě, stáří, a nakonec i o tom, jak a kde 
bude pohřbený. Nerespektovala žádné jeho přání 
 a touhu, v dobré víře, že ona sama vždy a lépe než on ví, co je pro něj dobré a správné. 
A tak se k jeho neštěstí o něj starala podle své představy o jeho štěstí. A Janovi 
začíná být jasné, že je na té samé cestě. Jeho žena Olga (Eliška Balzerová) se totiž 
řídí stejnou teorií malého dvorku a dlouhého biče a přesvědčením, že za štěstí svého 
muže je zodpovědná výhradně ona. Janovi dojde, že už takto dál nemůže, nechce, 
neumí. Když nic neudělá, skončí jako tchán. Jednoho dne jej napadne způsob, jak se 
osvobodit a získat zpět vládu nad svým životem. 

Jak básníci čekají na zázrak
Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami 
sebou. Jsou to nerozluční kamarádi s nevyčerpatelným 
smyslem pro humor i schopností sebeironie, i když už 
s lehkým nádechem skepse. V něčem jsou však jiní. Do-
spívají, ale svým typicky básnickým stylem. Je jim padesát 
a cítí, že by měli dát svým životům nějaký řád a splnit si 
svoje touhy a přání. A jak je známo, zázrakům je třeba pomáhat! Na lásku a psaní 
básniček už Štěpán rozhodně nemá čas ani věk. Nebo ano?

Kniha džunglí
Hrdinou filmu je chlapec Mauglí (nováček Neel Sethi), člo-
věčí mládě vychované v džungli vlčí smečkou. Do džun-
gle však přichází hrozivý tygr Šér Chán, jenž si nese jizvy 
způsobené člověkem. Šér Chán chce zničit vše, co vnímá 
jako ohrožení a Mauglí cítí, že již v džungli není vítán. A tak 
opouští svůj domov a vydává se na dobrodružnou cestu plnou poznání. Provází ho 
přísný mentor, pardál Baghíra, a veselý medvěd Balú. 

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

Pokračování ze strany 8.

Další akce:
30. 4.      Pálení čarodějnic
Hřiště Honvard. Zapálení hranice ve 20,30 h. Ohňostroj, občerstvení, hud-
ba. Pořádá SDH Horní Tanvald, MěKK a MDC Maják Tanvald. Lampiónový 
průvod: od 19:00 – 19:30 hod. řazení a zapalování lampiónů (lze zakoupit i 
v MDC), poté společný odchod od MDC Maják na sídlišti Výšina na zapálení 
hranice na Honvardě.

Připravujeme na květen:
3. 5.     19 hod       Kino Jas Járy Cimrmana
Travesti skupiny Screamers a Techtle Mechtle v novém zábavném pořadu 
„Ženy za pultem“ 
Jaro už se pomalu blíží a společně s jarem přichází i zbrusu nový zábavný 
pořad travesti skupin Screamers a Techtle Mechtle, který pánové tentokrát 
nazvali „Ženy za pultem“. Dvouhodinový pořad z prostředí samoobsluhy nabi-
tý známými melodiemi a scénkami. Po spojení dvou předních travesti skupin 
a jejich úspěšných předchozích pořadech zájem o jejich vystoupení ještě více 
vzrostl. Těšit se na Vás budou prodavačky Dolores, Lili, Paula, Halina, Stacey, 
a to společně s vedoucím samoobsluhy Láďou. Dorazte si i Vy nakoupit ve 
slevě to, co opravdu potřebujete a hlavně nikde jinde v obchodě nekoupíte - 
dvě hodiny smíchu a odreagování od starostí všedních dní! Vstupenky pouze 
do vyprodání zásob.
Vstupné 270,-Kč předprodej / 290 ,-Kč na místě v den akce.

8. 5     14,30 hod    Kino Jas Járy Cimrmana
Michal je kvítko!
Dětské představení Michala Nesvadby. Velká zábava, 
soutěže, aktivní účast dětí. Tak se přijďte bavit s Michalem! 
Už nyní se na Vás moc těšíme! Předprodej vstupenek již 
zahájen v městském infocentru v Tanvaldě.

13. 5.    19 hod    Kino Jas Járy Cimrmana
4. koncert THJ :    
A. Vivaldi – Čtvero ročních dob
Hraje Český komorní orchestr a Mario Hossen – housle (Bulharsko).

17. 5.   19 hod    Kino Jas Járy Cimrmana  
Šou, dva, tři…
Nový zábavný pořad plný legrace, scének, vtipů a písniček. Jeho protagonis-
ty jsou: imitátor a bavič Petr MARTINÁK a písničkářka Simona KLÍMOVÁ. 
Simona Vám zahraje a zazpívá a po jejím boku v podání Petra uslyšíte hlasy 
např. Miloše ZEMANA, Václava KLAUSE, Vlasty BURIANA, Josefa KEMRA, 
Zdeňka SRSTKY nebo Felixe HOLZMANNA a dalších. Legendární postava 
Felixe HOLZMANNA zde odhalí totožnost své ženy KLOTYLDY, která byla 
dlouhá léta tajena veřejnosti, stejně jako manželka inspektora Colomba.

24. 5.     19 hod    Kino Jas Járy Cimrmana  
Tomáš Pfeiffer: Koncert společná věc
Koncert na vodnářský zvon. Unikátní parabolická projekce.

duben 2016

DŮM DĚTÍ A MLADEŽE ULITA,
KČT A MDC MAJÁK TANVALD

společně pořádají 

úklidovou akci po trase 

TANVALDSKÉHO VYHLÍDKOVÉHO OKRUHU.

SRAZ ÚČASTNÍKU JE V  SOBOTU 16. DUBNA 2016 

Tanvald u Infocentra Tanvald -  9.00

Desná křižovatka u hotelu Bolson- 10.00

MDC MAJÁK  u Majáku ve 13.30  

Rukavice a pytle na odpad jsou zajištěny.

Akci ukončíme v jižním sedle Špičáku při společném opékání buřtů.

POJĎTE OBJEVIT KOUZLO KRÁSNÉ VYHLÍDKOVÉ TRASY.

Info: 778 158 035
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Fotbal 
v Tanvaldě

KLUB Z V R P S B
1. Maršovice 9 7 1 1 57:9 22
2. Kokonín 9 7 1 1 51:21 22
3. Rychnov 9 5 3 1 36:12 18
4. Malá Skála 9 6 0 3 34:19 18
5. Tanvald 9 6 0 3 35:26 18
6. Radčice 9 2 4 3 14:17 10
7. Držkov B 9 2 3 4 13:22 9
8. Jenišovice B 9 2 0 7 17:40 6
9. Zásada B 9 0 2 7 5:46 2

10. Rádlo 9 0 2 7 9:59 2

Basketbalisté hrají o třetí místo
 Semifinálový soupeř týmu TJ SEBA 
jablonečtí Draci byli nad síly našich 
chlapců. V obou utkáních naši poměrně 
hladce podlehli, když zejména v domá-
cím utkání vyrobili obrovskou porci 
chyb v rozehrávce, čehož Draci beze 
zbytku využili, neboť jejich rychlé pro-
tiútoky jsou smrtící. Dokonce i nejvěr-
nějšímu domácímu divákovi Bertíkovi 
se v některých fázích zápas tak nelíbil, 
až z toho plakal. Nu, není vždycky 
posvícení. Z postupem do finále jsme 
příliš nepočítali, ale mohli jsme Draky 
více potrápit.
 V souboji o třetí místo Tanvald 
na své palubovce přivítal Indiány z 
Liberce a bylo to jiné kafe. Hosté přijeli 
v té nejsilnější sestavě, zato domácím 
chyběly některé opory. Zainteresovaný 
sázkař by na ně nevsadil ani pětník, 
leč všechno bylo jinak. Až na malé 

zaváhání v úvodu Tanvald podal 
vynikající výkon a favoritovi byl více 
než důstojným soupeřem. Minimum 
chyb v rozehrávce, pěkné akce pod 
košem, solidní návrat do obrany, to byly 
základní atributy hry domácích. Jen 
nízké procento proměňování trestných 
hodů a neúspěšná obrana trojkových 
střelců, to byly jediné slabiny. Hosté 
zaznamenali celkem 16 trojek, což 
je příliš. Ovšem na obranu domácích 
hráčů nutno říci, že když už se jim 
podařilo ubránit těžko ubránitelného 
Zmeškala, zvedl střelbu z dálky někdo 
jiný a zase jim to tam spadlo. Proti 4 – 
5 dalekonosným neomylným střelcům 
se hraje opravdu těžko. I tak ještě 
dvě minuty před koncem na ukazateli 
skóre svítil nerozhodný stav, leč přišla 
poslední trojka hostí a domácí již kon-
trovat nedokázali a podlehli o 6 bodů. 

Dobrý výsledek proti silnému soupeři.
 Výborný zápas v domácím dresu 
odehrál opět David Černý, ale 
pochválit tentokrát musím celý tým za 
bojovný výkon s minimem chyb. A líbí 
se mi vzestup Jakuba Kozáka, který 
postupně roste v kvalitního podkošo-
vého hráče, který by měl v nejbližších 
letech nahradit pod košem svého otce 
Milana. Ještě je trochu splašený, ale 
již dokáže zakončit přes obránce a 
procento jeho úspěšnosti roste. Měl by 
však zapracovat na trestných hodech. 
Chce to koš pod domem a v létě tréno-
vat a trénovat.
 K závěrečnému utkání do Liberce 
jeli tanvaldští bez několika hráčů 
základní sestavy, ale na hřišti to nebylo 
příliš znát. V poločase o pouhé 3 body 
a favorita trápili až do konce. Domácí 
se prosadili až v samém závěru. 

Nejlepšími hráči Tanvaldu byli otec a 
syn Černí.
 V konečném pořadí JBL obsadil 
Tanvald 4. místo.

Výsledky:
Draci Jablonec – SEBA Tanvald  
72 : 44
Střelci: Černý D. 14, Klemš 11, Kozák 
J. 9
SEBA Tanvald – Draci Jablonec  
56 : 76
Střelci: Lankaš 14, Dolenský 8.
SEBA Tanvald – Indiáni Liberec 
70 : 76
Střelci: Černý D. 21, Kozák J. 15, 
Lankaš 10.
Indiáni Liberec – SEBA Tanvald  
81 : 67
Střelci:  Černý D. 22, Černý P. 14, 
Kozák J. 10, Vyhnálek ml. 9.          -vho-

 Blíží se zahájení jarní části fotbalo-
vých soutěží, a proto mi dovolte, abych 
Vám sdělil několik informací o činnosti 
fotbalového oddílu Jiskra Tanvald. Po 
nepřehledné situaci z loňského léta 
došlo ke změnám ve vedení fotbalo-
vého oddílu, když se novým předsedou 
stal Václav Kosina, kterému v organi-
zaci činnosti zdatně sekundují Doleček, 
Gombala, Šedivý a Houfek, nemalý dík 
také patří dobré duši tanvaldského 
sportu Karlu Soldátovi.
 Musím konstatovat, že se nenaplnila 
„věštba“ Josefa Průchy, otištěná v záři-
jovém čísle Tanvaldského zpravodaje, 
o konci fotbalu v Tanvaldě, když druž-
stvo mužů vcelku úspěšně odehrálo 
podzimní část soutěže s následujícím 
výsledkem:

 V průběhu měsíce září proběhl 
nábor nejmladší generace tanvald-
ských fotbalistů, kteří se připravují na 
svoji budoucí sportovní kariéru pod 
vedením Jirky Jóna a Romana Houfka. 
Po získání prvních fotbalových návyků 
se týmy hráčů ročníků 2008 a mladších 
začaly postupně účastnit zimních halo-
vých turnajů. V této kategorii, podle 
našeho názoru, nejde jen o vítězství, 
ale především o radost z pohybu 
v kolektivu kamarádů.
 Družstvo přípravky trénuje pravi-
delně v úterý a ve čtvrtek od 15.30 

do 17.00 hod. ve sportovní hale a od 
dubna na městském stadionu. Všichni 
další mladí zájemci jsou srdečně 
zváni. Bližší informace podáme na tel. 
č. 777 653 985 nebo na e-mailu: 
houfek.r@seznam.cz.
 Současně bychom Vás rádi pozvali 
na jarní utkání našeho klubu v následu-
jících termínech:
16.04.2016 17:00 Tanvald -  Maršovice 
23.04.2016 17:00 Radčice -  Tanvald
30.04.2016 17:00 Tanvald 
- Jenišovice B
07.05.2016 17:00 Rychnov Tanvald
14.05.2016 17:00 Tanvald -  Malá Skála
22.05.2016 10:00 Zásada B -  Tanvald
28.05.2016 17:00 Kokonín -  Tanvald
04.06.2016 17:00 Tanvald -  Rádlo
11.06.2016 17:00 Držkov B -  Tanvald

 

Na závěr bych Vás chtěl informovat, 
že na městském stadionu v Tanvald 
odehrají v měsících květnu a červnu 
svá domácí utkání družstva RSKM 
Tanvaldsko, když družstvo dorostu 
bojuje o čelní místa krajského přeboru 
a družstvo starších žáků se zdatně 
soutěží v okresním přeboru.
 Doufáme, že nám zachováte přízeň 
a přijdete nás svými hlasivkami podpo-
řit v jarní části všech soutěží, kterých 
se náš oddíl bude účastnit.

Roman Houfek

INZERCE

Sběr železného šrotu
v Tanvaldě

 SDH Tanvald Šumburk provede 
v sobotu 23. 4. 2016 od 7:00 sběr železného šrotu.

Pokud budete chtít hasičům věnovat staré železo a nechcete 
ho dávat k cestě, volejte 728 147 011, Petr Malý - velitel 

SDH, a dohodněte s ním konkrétní místo odvozu.
-red-
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Tanvaldští fotbalisté v Německu opět vítězní
 V 19. ročníku mezinárodního 
halového fotbalového turnaje, který 
se hrál na palubovce ve Wittichenau, 
nechyběli ani tanvaldští fotbalisté. Pod 
taktovkou trenérů Soldáta a Jandy 
vyběhli na hřiště tito hráči:  Sobotík, 
Vokuš, Dítě, Svoboda, Zelenka, Pipek, 
Bělohlávek, Hradecký a Baštovanský. 
Jedna porážka, jedna remíza, jinak 
samá vítězství, v celkovém součtu pak 
první místo.
Výsledky Tanvaldska:
Ball Sport 3:0, Gelb Blau 4:1, Panthers 
3:2, Kreidler 8:0, Cottbus 6:2, Mittwoch 
0:3 a Lubomierz 2:2.
Konečné pořadí:
1. Výběr Tanvaldska         
2. Panthers                         
3. Lubomierz                       
4. Ball Sport Wittichenau  
5. Mittwoch Team               
6. Kreidler Team                  
7. Gelb Blau Wittichenau    
8. Cottbus                             
Nejlepším střelcem vítězů byl Jakub 
Hradecký s 8 góly. O dopravu se posta-
rali Josífek ml. a Feix, sponzorsky se 
podílelo město Tanvald. -vho-

Výborné výkony
Terezy Vokálové

 Studentka tanvaldské obchodní 
akademie atletka Tereza Vokálová 
vytvořila v běhu na 60 m překážek 
rekord Mistrovství ČR juniorů a juni-
orek. Svou vynikající formu potvrdila 
také vítězstvím ve skoku dalekém. 
Závodů se během dvou dnů zúčastnilo 
celkem 687 závodníku ze 113 oddílů, 
kteří závodili ve 4 kategoriích, 52 
disciplínách a absolvovali 1045 startů. 

Také na Mistrovství ČR mužů a žen se 
výborným výkonem ve skoku dalekém 
umístila Tereza na 2. místo, pouhých 
20 centimetrů za vítěznou Kateřinou 
Cachovou, která je o osm let starší, 
než naše studentka, spadající ještě do 
juniorské kategorie. 
 Výborné výkony, vynikající reprezen-
tace tanvaldské obchodní akademie a 
celého města. Markéta Potocká

 V roce 1976 se stal naším 
dramaturgem Jiří Ješ, známý od 
90. let jako publicista a rozhlasový 
komentátor. Bylo mu „dovoleno“ 
připravovat dramaturgii a provázet 
slovem koncerty THJ do roku 1985.
Z jeho vzpomínek:
„Milí přátelé, když jsem v roce 
1976 zdědil po skvěle zavedeném 
dr. Vladimíru Šolínovi uvádění všech 
tanvaldských koncertů, vzal jsem si to 
jako životní závazek. Každé průvodní 
slovo jsem si předem do písmene 
napsal a do písmene nazpaměť naučil. 
Ale když jsem napoprvé předstoupil 
před nádherné a inspirativní publikum, 
do písmene jsem to řekl jinak. A tak se 
to opakovalo po celých deset let, než 
mi nomenklaturní dobráci ty relativně 
svobodné hovory s Vámi zatrhli. Ale 
měl jsem vždy dobrý pocit, že přicházím 
dobře připraven a že si mohu dovolit 
onu totální improvizaci. 
Zůstaňte, prosím, krásné hudbě věrni.“
 Bez profesionální dramaturgie 
zůstalo THJ do roku 2003 (s výjimkou 
několika málo ročníků, kdy Kruhu 
přátel hudby pomáhal Vítězslav 
Podrazil (klavírista a umělecký vedoucí 
souboru Atlantis collegium), který se 
nám, bohužel, nemohl, coby výkonný 
umělec, věnovat naplno.
 A jak to bylo dál, vysvětluje současná 
předsedkyně festivalového výboru 
Libuše Vedralová:
„Na podzim 2002 jsem si při posezení 
po koncertě postěžovala violoncellistovi 
Janu Páleníčkovi a klavíristce Jitce 
Čechové na silně sníženou návštěvnost 
a na úbytek dramaturgických nápadů. 
Požádala jsem je o pomoc a výsledkem 
je nyní zcela nová koncepce THJ, 
plně fungující od roku 2004. Jsme 
součástí Českých kulturních slavností, 
což je cyklus festivalů pořádaných ve 
spolupráci s Českou kulturou o.s. pod 
záštitou Ministerstva kultury ČR. 
 Jak mnozí z vás vědí, nesoustředíme 

se jen na program vlastního koncertu, 
ale pořádáme vernisáž dětských 
výtvarných prací, které vzešly ze 
soutěže pořádané Domem dětí 
a mládeže Ulita Tanvald.  Úzce 
také spolupracujeme se Základní 
uměleckou školou Tanvald. Jednak 
žáci z hudebního i tanečního oboru 
ZUŠ vystupují na vernisáži, jednak 
je dána příležitost talentovaným 
žákům vystoupit přímo na pódiu před 
koncertem. 
Letošní novinkou je koncert nazvaný 
Hudební předjaří, na kterém vystoupí 
pedagogové a absolventi ZUŠ Tanvald, 
komorní pěvecký sbor Harmonia a 
taneční obor.
 Velmi nás těší, že se několikanásobně 
zvýšil počet návštěvníků a že se 
publikum omladilo.
 Stalo se tak v poměrně krátkém čase, 
a tak by se dalo mluvit o malém zázraku. 
Ale zůstaňme nohama na zemi. Jde jen 
o to, že se pár lidí dokázalo domluvit. 
THJ by pravděpodobně již neexistovalo 
bez vstřícného přístupu Tanvaldské 
radnice – bez tehdejšího starosty Petra 
Poláka a nynějšího starosty Vladimíra 
Vyhnálka a bez hudbymilovných 
sponzorů. Ke kontinuitě festivalu 
přispěl samozřejmě největším dílem 
náš nový dramaturg Jan Páleníček jak 
svými dramaturgickými nápady, tak i 
svými organizačními schopnostmi.“
 Na závěr slova Jana Páleníčka, 
která nejlépe vyjadřují poslání našeho 
snažení a která jsou nadčasová:
Na otázku pro Tanvaldský zpravodaj 
5/2006: Můžete stručně zhodnotit, jaký 
význam má klasická hudba v dnešní 
době? Co člověku přináší?
 „Je to prosté. Celý svět se dnes 
řítí do propasti komerčního způsobu 
myšlení, tedy potažmo bytí. Proto 
všechny formy, hudbu nevyjímajíc, 
podporující duchovní oblast, povyšující 
člověka do roviny inteligentní citlivé 
bytosti, jsou více než vítány.“

Pokračování článku Historie Tanvaldského hudebního jara ze strany 4.

Libuše Vedralová
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košík 10 ks

65,--Muškáty převislé
Pelargonium peltatum
košík 10 ks, jedinečné barvy a kvalita 

Zahradnický 
substrát 50 l

80,- Zahradnický 
substrát 50 l
Zahradnický 
substrát 50 l
Zahradnický -

10 kg

198,--Mulčovací 
kůra 80 l

při paletovém odběru

ks od

42,--
při paletovém odběru

ks od

13,5050

Přívěsný vozík 
Handy 20 včetně opěrného kolečka, rozměr tažné plochy:
206 x 110 x 30 cm, celková hmotnost 750 kg, kola R13, 
stabilní V - oj, vnější kola s blatníky neomezující ložnou 
plochu

Trávníkové hnojivo
proti mechu 10 kg
10 kg, vystačí na cca 285 m2, 
pro sytě zelený trávník

STABILNÍ KONSTRUKCE

VČETNĚ OPĚRNÉHO KOLEČKA S DRŽÁKEM

CERTIFIKOVÁNO DO

10.990,--

ZAHRADA

kola R 13

Tepelně izolační cihly 
GIMA PD – příčkovky, cihly
pero-drážka, rozměr 372 x 238 mm,  
tlouštka: 65, 115, 175, 240, 300, 365, 
400, 440 mm

69,- Trávníkové
proti mechu 10 kg
10 kg, vystačí na cca 285 m

-

STAVEBNINY

Značkové suché
maltové směsi 25 kg
beton B20, betonový potěr, samonivelační 
potěr, zdící malty, jádrové omítky pro ruční 
omítání, vápenný štuk, lepící a stěrkovací 
tmely na fasádní systémy

Liberec,  Centrum  nákupu  Sever,  K  Bauhausu  610 • Po – Pá  700 – 2100  hod.  , So – Ne   800 – 2100  hod.• www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 4. do 4. 5. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

LIBEREC NEJŠIRŠÍ VÝBĚR 
ZA NEJLEPŠÍ CENY !

INZERCE
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HOTEL BON
přijme do nově zrekonstruované

provozovny v Tanvaldě

Své životopisy zasílejte na
e-mail: werea.lb@seznam.cz

nebo volejte na tel. číslo: 777 855 199 

KUCHAŘE


