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V pondělí 12. října 2015 
proběhnou pravidelné 

prodejní trhy na 
centrálním parkovišti.

Tanvaldské slavnosti lákaly
na regionální skupiny

 Letošní slavnosti kromě krásného 
počasí přinesly i řadu místních skupin. 
Například zahájení slavností se v pátek 
ujala skupina Sklepmistři z Tanvaldu a 
v sobotu Liberečtí harmonikáři. Četné 
publikum měli i Těsně Vedle nebo 
tanvaldská kapela 9431. Zajímavým 
ozvláštněním v letošním roce bylo 

večerní vystoupení souboru Wild Fire: 
tanec s ohněm. Mezi další novinky 
letošního roku patřila okružní jízda 
historickým autobusem na Příchovice.

-haj-
Přečtěte  si  reakci  na  tyto  oblíbené 
jízdy:
Nostalgie

 Krásné počasí 
při slavnostech města 
vylákalo spousty lidí, 
ale mě nejvíce lákalo 
svezení autobusem RTO, 
které ve mně vyvolalo 
vzpomínky na zájezd 
jednoho jabloneckého 
podniku a můj nastávající 
manžel jezdil v té době 
u Dopravního podniku 
v Jablonci nad Nisou 
jako řidič autobusu. Vzal 
mne tehdy s sebou a 
jeli jsme na 3 dny na 
Moravu. Seděla jsem na 
předním sedadle vedle 
řidiče a užívala jsem si 
to. Jednu noc jsme spali 
u brněnské přehrady 
v kempu v chatičkách. 
Druhý den jsme jeli do 
Mikulova a večer byl na 
programu vinný sklep. 
 Z kempu jsme 
odjížděli ráno a můj, 
tehdy přítel všechny 
upozornil, že když někdo 
něco zapomene, zaplatí 
na každý stůl džbánek 

vína. Všichni s tím pochopitelně 
souhlasili. Ráno jsme vyrazili, a když 
jsme ujeli asi 30 km a já jsem se opřela 
do sedadla, ztuhla jsem. Zařvala jsem: 
zastav!!!
 Můj nový semišový kabát na věšáčku, 
(který jsem v erťáku při jízdě k Čápovi 
viděla a na tuto příhodu si vzpomněla) 
nebyl. Zůstal viset ve skříni v chatce. 
Celý autobus řval smíchy, když jsme 
se vraceli a já musela večer dodržet 
výmysl mého přítele. Ve sklípku bylo 
velmi veselo a ráno „mlhavé“. Všechno 
ale dobře skončilo.  Po tomto zájezdu 
jsme se vzali a jsme spolu dodnes.

V. Ř.

Ministryně Marksová v Tanvaldě 3

Město Tanvald v souladu 
s Pravidly pro mobilní sběr 
nebezpečných odpadů a ve 
spolupráci s firmou ASA Liberec 
provede v sobotu 7. 11. 2015 
mobilní sběr nebezpečného 
odpadu. Seznam stanovišť 
a časová rozmezí sběru 
naleznete na www. tanvald.cz 
a v listopadovém Tanvaldském 
zpravodaji. -red-

Ve  dnech  2.  a  3.  října  se  uskuteční 
47.  ročník  přehlídky  Humor 
v  amatérském  filmu  HAF  2015. 
Oficiální  zahájení  hlavní  soutěže 
v sobotu 3. října ve 13.30 v kině Jas 
Járy Cimrmana. -red-

Nový školní 
rok se přihlásil 

o slovo
 Po dvouměsíčních prázdninách opět 
nastal čas, kdy museli žáci usednout 
do školních lavic. Pro prvňáčky a jejich 
rodiče nastala dlouho očekávaná 
chvíle a vstup do neznáma. Naopak ti, 
kteří školu dokončují, mají před sebou 
poslední měsíce ve známém prostředí. 
Všem žákům přejeme úspěšný školní 
rok 2015/2016. -haj-

Nádherné počasí a podium obklopené diváky ...

Divadlo eMillion mělo u dětí úspěch.

Děvčata z pěveckého souboru Harmonia při ZUŠ Tanvald.

Podzimní zájezd pro tanvaldské 
seniory, který pořádá KPOZ 

a KK MěÚ Tanvald, se 
uskuteční 21. října 2015.

Cílem je zámek Veltrusy a Mělník.

Přihlášky a další informace  
o zájezdu v Infocentru 

Tanvald od 6. října.

Děti na základní sportovní škole mají první školní den 
netradiční. Nescházejí se ve školních lavicích, 

ale ve sportovní hale.
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 Koncem měsíce srpna navštívila 
delegace vedení města Tanvald v čele 
se starostou města panem Vladimírem 
Vyhnálkem partnerskou obec Burbach 
v Německu, ve spolkové zemi Severní 
Porýní Vestfálsko. Návštěva se usku-
tečnila na základě pozvání starosty 
partnerské obce pana Christopha 
Ewerse a poslance Spolkového sněmu 

v Berlíně pana Volkmara Kleina.
 Kromě projednání aktuálních otázek 
více než 20 leté spolupráce Tanvaldu 
s Burbachem a setkání s představiteli 
Burbachu z různých odvětví správy 
obce, se členové tanvaldské delegace 
měli možnost podrobně seznámit 
s celou řadou konkrétních řešení 
otázek správy obce a související pro-

blematiky. V popředí zájmu byly model 
a fungování místního školství, rozvoj 
obce, územní plán, hospodaření a roz-
počet obce, stávající a nově budované 
průmyslové zóny a aktivity podnika-
telských subjektů ve prospěch obce a 
občanů, otázky životního prostředí a 
vzhledu obce, náplň činnosti, organi-
zace a vybavenost hasičských sborů 

a bezpečnostní politika. Tanvaldští se 
zaujetím vyslechli informace o činnosti 
a aktivitách místních spolků ve pro-
spěch prohlubování funkcí občanské 
společnosti, s obdivem sledovali 
angažovanost členů jednoho z největší 
spolků „Heimatsverein“ (Domovský 
spolek), který se snaží udržovat 
místní tradice a významnou měrou se 
dobrovolnou prací podílí na pěkném 
vzhledu a udržení atraktivity obce. Plně 
v režii tohoto spolku jsou i každoroční 
tzv. Muzejní slavnosti, které ve dnech 
návštěvy právě probíhaly a jichž se 
zúčastňují stovky občanů.  Zaujaly i 
sociální programy pro zaměstnance 
místních podniků ve snaze udržet a 
získat kvalitní pracovní síly.  Členové 
delegace z Tanvaldu měli možnost na 
vlastní oči vidět uprchlický tábor, který 
se v Burbachu nachází a v kterém 
v době návštěvy bylo přes 700 uprch-
líků ze Sýrie, Iráku a dalších zemí.  
V Německu jsou předpisy takové, že 
uprchlíci umístění i v záchytných, při-
jímacích táborech mají umožněn volný 
pohyb. Mnoho uprchlíků se tak pohybo-
valo v ulicích obce. Starosta Burbachu 
a další zástupci místní správy sezná-
mili členy tanvaldské delegace s tímto 
aktuálním tématem, které dnes hýbe 
Evropou a s jeho konkrétními dopady 
nejen na samotný Burbach, ale i jiné 
obce, města a spolkové země.
 Návštěva Burbachu byla pro 
všechny zúčastněné profesně velmi 
přínosná, poučná a inspirující.

-red-

Delegace Tanvaldu v Burbachu

 Uplynulou sobotu 12. září v dopo-
ledních hodinách proběhlo u hasičárny 
na tanvaldském Šumburku hromadné 

čipování psů.
 V našem městě totiž od 1. 9. 2015 
vstoupila v platnost obecně závazná 

vyhláška města, která ukládá 
majitelům psů v Tanvaldě 
označit své psy čipem. Město 
se společně s ostatními městy 
Mikroregionu Tanvaldsko 
rozhodlo psy očipovat. 
Přinese nám to větší přehled 
o chovaných psech a hlavně 
to usnadní práci při dohledání 
majitele při odchytu zaběh-
nuvšího se pejska.
 Čipování provedla 
MVDr. Klára Pospíšilová 

z Velkých Hamrů, která čip zavedla 
135 pejskům různých ras i velikostí.
 Pokud majitelé z nějakého důvodu 
nevyužili možnost tohoto hromadného 
čipování, mohou si nyní čip bezplatně 
vyzvednout na městském úřadě 
a nechat si ho od svého veterináře apli-
kovat. Případně je možno za účelem 
očipování navštívit paní doktorku 
Pospíšilovou přímo v její ordinaci ve 
Velkých Hamrech.
 My připomínáme, že obecně 
závazná vyhláška ukládá povinnost 
nechat psa očipovat nejpozději do 30. 
11. 2015. 

-red-

V Tanvaldě proběhlo čipování psů

www.zlikvidujauto.cz

603 846 092

VÝKUP VOZIDEL ZA HOTOVÉ

•  • odtah vozidel zdarma prodej náhradních dílů odtahové služby• 

•  • •  •OSOBNÍ NÁKLADNÍ AUTOBUSY

• výkup a likvidace technologických celků, strojů a hal

• vystavení dokladu k zákonnému odhlášení vozidla z registru

VÝKUP ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ

HOTEL BON
přijme do nově zrekonsturované

provozovny v Tanvaldě
KUCHAŘE, OBSLUHU RESTAURACE,

POKOJSKOU
Své životopisy zasílejte na

e-mail: werea.lb@seznam.cz
nebo volejte na tel. číslo: 777 855 199 

INZERCE

INZERCE

VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD
•   prošívané polštáře, přikrývky, podložky,

•   ložní prádlo, prostěradla a mnoho dalšího….

Otevírací doba:  Po – Pá 8:00 - 12:00     ODPOLEDNE po telefonické domluvě

PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO KUPÓNU SLEVA 15%*
* slevu lze uplatnit pouze z maloobchodních cen, platnost kupónu do 30. 11. 2015, slevy se nesčítají.

Sklad – objekt závodu Seba 01, Krkonošská 154, Tanvald
www.margitex.cz         e-mail: info@margitex.cz        tel: 602 122 509

TĚŠIME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
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Den s ...Strategický plán rozvoje
města Tanvald

 Jakým směrem se bude Tanvald roz-
víjet? To je jedna z otázek, kterou bude 
řešit připravovaný Strategický plán 
města Tanvald pro roky 2015 – 2026. 
V září proběhlo 1. veřejné projednání 
pracovního návrhu, který stanovuje 
střednědobé cíle města. V materiálu 

byly zpracované, i některé podněty 
z dotazníkového šetření.
 Veřejné projednání rozhodně nebylo 
posledním, pokud se budete chtít 
zapojit do budoucnosti Tanvaldu, tak 
neváhejte a zúčastněte se dalšího 
jednání. -haj-

 Tanvaldské gymnázium v tomto 
školním roce přichází s nabídkou roz-
šiřujících vzdělávacích aktivit pro žáky 
pátých a devátých ročníků základních 
škol z krátkého i vzdálenějšího okolí. 
V jednotlivých měsících školního roku 
vždy pořádá tematicky zaměřený 
odpolední vzdělávací program „Den 
s…“. Například již v měsíci říjnu to 
bude „Den s biologií“ a budou násle-
dovat další (zeměpis, český jazyk,…). 
Nepůjde o klasickou výuku, ale spíše 
o odlehčené podání vybraného učiva 
a nahlédnutí do prostor tanvaldského 
gymnázia. Bližší informace a termíny 
jsou upřesněny na webových strán-

kách gymtan.cz. Zároveň toto sdělení 
obdržely i okolní základní školy.
 Dále, tak jako každoročně, budou na 
tanvaldském gymnáziu pořádány pří-
pravné kurzy z matematiky a českého 
jazyka zaměřené na obsah přijímacích 
zkoušek. Žáci díky těmto přípravným 
kurzům též „nahlédnou do mechani-
smu“ přijímacích zkoušek jako tako-
vých. Nabídka je opět určena žákům 
pátých a devátých tříd. Se zahájením 
těchto kurzů je počítáno ve druhém 
čtvrtletí tohoto školního roku a přesné 
termíny opět naleznete na stránkách 
gymnázia.

Ivan Nývlt

Mládežnický fotbal v Tanvaldě
a ZŠ Tanvald, Sportovní 

 Na schůzce s předsedou fotbalo-
vého oddílu TJ Jiskra Tanvald 3. 7. 
2015 (přítomni – p. Soldát – správce 
stadionu, p. Pohořalý – za fotbalový 
oddíl, p. Stěhulová, p. Műllerová – za 
ředitelství ZŠ Tanvald, Sportovní 576) 
jsme domluvili využívání městského 
stadionu na tréninky a zápasy od srpna 
2015, včetně tréninků a zápasů žactva 
a dorostu RSKM, podle požadavků. 
Velmi nemile nás překvapilo, že v srpnu 
na hřišti nikdo trénovat nezačal a ještě 
více nepříjemné jsou řeči, dohady 

a nařčení, že vedení školy fotbalistům 
nevyšlo vstříc. Proti tomu se ohrazu-
jeme, domníváme se, že problémy 
plynou z neshod ve fotbalovém oddílu. 
Novým trenérům nabízíme spolupráci 
při náboru dětí v rámci školních aktivit 
– pohybových her, mezitřídních turnajů 
a podobně dle dohody. S kompetent-
ními zástupci oddílu TJ Jiskra a RSKM 
se také rádi domluvíme na využívání 
městského stadionu.

Ředitelství ZŠ Tanvald, Sportovní 576

Ministryně Marksová na Tanvaldsku: Chceme obce více zapojit do řešení 
sociálních problémů. Pomůže jim zákon o sociálním bydlení.

 Jak zamezit spekulacím s nemo-
vitostmi, ve kterých bydlí sociálně 
slabší lidé? Jaké je postavení obcí při 
řešení sociálních problémů občanů? 
Je výhodnější pracovat nebo pobí-
rat sociální dávky? Jak řešit situaci 
s nepřizpůsobivými občany? Nejen 
tyto otázky padly v rámci setkání minis-
tryně práce a sociálních věcí Michaely 
Marksové se starosty obcí z mikroregi-
onu Tanvaldsko, který trápí řada soci-
álních problémů. Setkání se konalo na 
tanvaldské radnici v pondělí 24. srpna 
a bylo součástí výjezdu ministryně do 
Libereckého kraje.
 „Za veliký problém považuji to, že 
spekulant koupí ruinu a nastěhuje do 
ní sociálně slabé lidi, stát mu za to 
platí a obce pouze bezmocně přihlížejí. 
Je naší prioritou tento stav změnit, 
bohužel to ale nejde udělat jednoduše, 
doplnit jednu větu v zákoně. Hledáme 
však cestu, jak zajistit, aby na to obce 

měly vliv,“ vysvětlila ministryně práce 
a sociálních věcí Michaela Marksová 
s tím, že se v podstatě jedná o předstu-
peň zákona o sociálním bydlení, který 
by měl situaci v obcích pomoci řešit.
 Mluvilo se také o neexistenci hygi-
enických norem bytů, ve kterých bydlí 
sociálně vyloučení lidé, problematice 
trvalého bydliště nebo o nezaměstna-
ných, pro které je například kvůli exe-
kuci výhodnější pobírat sociální dávky. 
„Navzdory sociálnímu aspektu jdou 
tyto záležitosti mimo naše minister-
stvo. Jde o balík zásadních problémů 
napříč resorty a já mohu pouze přiložit 
ruku k dílu. Považuji ale za velikou 
nespravedlnost, že se tady někomu 
vyplatí pobírat dávky místo toho, aby 
pracoval,“ uvedla ministryně.
 Starostové se dále ptali na veřejně 
prospěšné práce, veřejnou službu či 
oddlužení. „Zaznělo také, že se na 
Tanvaldsku během pár let vystřídala 

řada delegací, ale nedošlo k žádnému 
posunu. Věřím, že to bude tentokrát 
jinak. Do legislativního procesu se 
dostala řada důležitých novel zákonů, 
na kterých se obce sami podílely. 
Pokud se navíc podaří ministerstvu 
práce připravit kvalitní zákon o sociál-
ním bydlení, obce získají nový a silný 
nástroj, jak řešit sociální problémy na 
svém území,“ řekla poslankyně Jana 
Pastuchová.
 V souvislosti s nepřizpůsobivými 
občany se řešila nezaměstnanost, 
asistenti prevence nebo praktické 
školy. „Dříve na Tanvaldsku skoro 
všichni pracovali v tradičním textilním 
průmyslu, dnes tu ale stojí nevyužité 
brownfieldy, stoupla nezaměstnanost 
a vznikly sociálně vyloučené lokality. 
To přesně láká různé existence, které 
pouze zneužívají výhod českého 
sociálního systému. Bojuji proti tomu 
už několik let. Jde o problém napříč 

politickým spektrem, a proto si velmi 
vážím toho, že paní ministryně přijala 
naše pozvání nehledě na to, že jsme 
každý z jiné strany,“ dodal senátor a 
starosta Albrechtic v Jizerských horách 
Jaroslav Zeman.
 Ministryně práce a sociálních věcí 
přijela do Libereckého kraje na základě 
pozvání poslankyně Jany Pastuchové 
a senátora Jaroslava Zemana. Svoji 
tour zahájila návštěvou Domova 
důchodců Pohoda v Turnově, násle-
dovalo setkání se starosty v Tanvaldě 
a debata s představiteli neziskových 
organizací a zastupiteli v Jablonci nad 
Nisou. Ministryni rovněž doprovázeli 
náměstkyně hejtmana pro resort soci-
álních věcí Libereckého kraje Lenka 
Kadlecová, poslanec Pavel Ploc a 
zastupující generální ředitelka Úřadu 
práce ČR Kateřina Sadílková.

Adéla Říhová

Po jednání následovala tisková konference.
Zleva senátor Jaroslav Zeman, ministryně Michaela Marksová a poslankyně Jana Pastuchová. Setkání s ministryní Marksovou se účastnila řada politiků.
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Krimi okénko 
Městská policie: 725 095 123, 483 394 575

Policie ČR: 158

Pár příznivých čísel na úvod
V měsíci září jsme získali poměrně 
zajímavá statistická čísla od velitele 
OO PČR Tanvald npor.Jana Hlubučka. 
Za sledované období leden – září bylo 
obvodním oddělením PČR Tanvald 
v roce 2014 šetřeno 159 trestných činů 
s objasněností 45 %. V roce 2015 to 
bylo 121 trestných činů s objasněností 
již přes 53 %. Bilance je tedy příznivá, 
pokles trestné činnosti o celou čtvr-
tinu a vyšší objasněnost o 15 %, a 
nikoliv náhodou je OO PČR Tanvald 
v objasněnosti trestných činů v okrese 
Jablonec nad Nisou nejúspěšnější.

Pochvala  pro  asistenty  prevence 
kriminality
Celostátně hledaného mladíka zajistila 
tanvaldská policie na základě terénní 
práce asistentů prevence kriminality. 
Znovu jim tedy patří pochvala za dobře 
odvedenou práci a pozornost. Zdá se, 
že APK se jen tak po městě neprochá-
zejí, jak by se leckomu mohlo zdát, ale 
že se taky bedlivě dívají kolem sebe a 
reagují správně a včas.

Tanvaldské slavnosti letos klidné
V době uzávěrky TZ ještě nebyly 
Tanvaldské slavnosti celkově vyhod-
nocené, ale vše nasvědčuje tomu, že 
jejich průběh byl letos klidný. Policie 
během celého víkendu zajistila pouze 
dvě osoby, a to jednu za řízení pod 
vlivem drog a jednu za fyzické napa-
dání v silné opilosti. Zdá se, s ohledem 
na množství vypitého alkoholu během 

slavností, že Tanvalďáci se již naučili 
pít a neprat se. Opička ano, ale pouze 
veselá.

Na Popelnicích hořelo
Tanvaldští dobrovolní hasiči se právě 
chystali na závody o Pohár starosty 
Tanvaldu, když tu je náhle siréna 
odvolala k požáru rodinného domku 
na Popelnicích. Zásah byl úspěšný, 
neb dům stále stojí, i když škoda je 
vysoká, kolem 350 000 Kč. Policie ve 
spolupráci s hasiči událost šetří pro 
podezření z cizího zavinění.

Šíření  poplašné  zprávy  mu  přijde 
draho
Zřejmě neurovnané sousedské vztahy 
stály za průšvihem dvacetiletého mla-
díka, který na linku 112 oznámil umís-
tění bomby v paneláku v Šumburku. 
Jak už je dobrým zvykem, pachatel 
byl záhy dopaden a za šíření poplašné 
zprávy si může odsedět až tři roky.

Příliš drahá klobása
Dvě klobásy ukradl v marketu, škoda 
bratru za 120 korun. Pakatel, řeknete 
si jistě, jenže ejhle, dotyčný výtečník 
už toho měl na triku z dřívějška víc, 
a tak na něj soudce uvalil vazbu. Zda 
zloděj obě klobásky stačil sníst ještě 
dříve, než putoval za mříže, to nám 
známo není, ale že si je nevzal s sebou 
jako přilepšení k vězeňské stravě, to 
víme jistě. Jak vidno, i pro klobásku se 
jeden může dostat za mříže. A tak je to 
správné, tak to má být. -vho-

Léto na Baltu aneb
spolupráce Masarykovy 
ZŠ a sdružení Bernstein 

e. V. z Drážd'an
 Už 15 let probíhá vzájemná spo-
lupráce mezi Masarykovou základní 
školou a původně Domem dětí a 
mládeže Insel v Drážďanech. Krátce 
před Vánocemi 1999 jsme byli osloveni 
paní Ulrikou Wend, zda se nechceme 
zúčastnit projektu Mezinárodní vánoce, 
který pořádal DDM Insel a chtěli mít i 
zástupce za Českou republiku. Akce 
měla úspěch a další rok jsme již patřili 
mezi hlavní účastníky a tak je tomu až 
dodnes.
 Vzájemné návštěvy se během let 
rozšířily i na 14 denní pobyt u Baltského 
moře, který proběhl i v letošním parném 
létě. 8 žáků naší školy s pedagogickým 
doprovodem strávilo začátek srpna 
v přímořském lázeňském městečku 
Zingst, které leží na pobřeží Baltského 
moře mezi městy Rostock a Stralsund. 
Společně s dětmi z Drážďan jsme 
tvořili 28 člennou skupinu, která se za 
pěkného počasí koupala v moři, učila 
se plachtit na lodi i veslovat v přístavu 
za odborného a přísného dohledu 
místního rodáka Svena Tandlera, který 
s námi každé léto spolupracuje.
 Povinnou výbavou na tento pobyt 
je jízdní kolo, na kterém podnikáme 

výlety do okolí. Jeden z nejhezčích 
je k majáku v Prerowě. Kolo je v této 
oblasti oblíbený dopravní prostředek. 
 Také se každý rok podíváme na 
Rujánu, kde se v městečku Ralswiek 
konají Stortebekerovy hry. Jedná se 
o divadelní představení v krásném 
přírodním amfiteátru. Odehrává se 
pokaždé jiný příběh ze života tohoto 
oblíbeného piráta, zakončený nádher-
ným ohňostrojem.
 Čas během těchto 14 dní strašně 
rychle utíká, každý den je vyplněn 
nějakou činností. Letos jsme také 
navštívili největší evropské muzeum 
jantaru v Ribnitz – Darmgarten. Jantar 
je přírodní surovina, která tuto oblast 
proslavila, a ještě dnes, při troše štěstí, 
se dá na pláži kousek malého jantaru 
nalézt.
 Celá tato akce je ukázkou dlouhole-
tého přátelství mezi našimi a němec-
kými dětmi. Je to i možnost vyzkoušet 
si v praxi znalosti z hodin výuky cizích 
jazyků. 
 Snad budou i tyto prázdniny pro 
účastníky z Masarykovy ZŠ patřit 
k těm, na které se nezapomíná.

Eva Hýsková

Poděkování za pomoc a podporu
při realizaci Almanachu

 První studenti bývalé JSŠ – 
Jedenáctileté střední školy v Tanvaldě 
(dnes Gymnázia) si při příležitosti 
blížícího se 60. výročí otevření JSŠ 
a 120. výročí otevření školní budovy 
v roce 2016 připravili ALMANACH o 
osudech prvních maturantů z roku 

1959 i vzpomínek některých z nich na 
své profesory a kamarády.
 Velký dík patří vedoucím představi-
telům Městského úřadu v Tanvaldě za 
jejich vstřícnost a technickou pomoc při 
tisku Almanachu.

Redakční rada Almanachu

Nedostatek pitné vody
město nezaskočí

 Konferenci o pitné vodě uspořádaly 
pro starosty Libereckého kraje krajský 
úřad a ministerstvo zemědělství. 
Výstižné téma, zejména v souvislosti 
s letošním horkým létem doprováze-
ným nedostatkem vody. Tanvaldsko je 
naštěstí vodou dostatečně zásobeno, 
a tak starosta nemusel přistoupit k tak 
drastickým krokům, jako je kupříkladu 
zákaz používání pitné vody k zalévání 
zahrádek, či dokonce omezení dis-
tribuce vody do domácností. Přesto 
bylo neobyčejně zajímavé seznámit 
se s moderní kontejnerovou úpravnou 
vody, která dokáže vyrobit až 5 m3 
kvalitní pitné vody za hodinu z běžného 

povrchového zdroje, jako je kupříkladu 
Kamenice nebo Desná. Zařízením 
disponuje správa státních hmotných 
rezerv a v případě nouze je může 
bezplatně zapůjčit obcím. Výkonnost 
úpravny je taková, že by dokázala 
zásobit každého obyvatele Tanvaldu 
téměř 20 litry denně, přitom se jedná o 
poměrně malé zařízení, které se vejde 
na nákladní automobil. Věřme, že 
této pomoci Tanvald nikdy potřebovat 
nebude, ale přesto byli dva zkušení 
pracovníci technických služeb na tomto 
zařízení proškoleni, aby v případě 
nouze mohli tuto techniku samostatně 
obsluhovat. -vho-  Že bychom to zařízení koupili do Tanvaldu, pane starosto?

Foto Vladimír Vyhnálek.
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Svátek Sokola v Brně
 Již počtvrté se v mezidobí všesokol-
ských sletů uskutečnilo Sokolské Brno. 
Tato oslava pohybu je vždy rozdělena 
na část pódiových vystoupení a hro-
madné skladby. Vše se koná v areálu 
Sokola Brno I.
 Vyvrcholením byl 7. červen, kdy 
vedle sportovních soutěží v hale jed-
noty, předvedlo své skladby 11 skupin, 
od nejmladších po zkušené cvičence.
 Osm cvičenců naší jednoty se pre-
zentovalo ve skladbě určené pro 15. 
Světovou gymnaestrádu v Helsinkách 
v červenci t.r. Skladba používá efektu 
národních barev - bílé, modré a 
červené. Je originální i seskupením 
cvičenců různých věkových kategorií 
se společným cílem - být v pohybu! 360 
členů Sokola bylo Společně v pohybu- 
Generations Together.
 Účastníci sokolského setkání 

mohli ovšem také poznat krásy Brna. 
Zásluhou jednoho člena naší skupiny 
jsme sobotní odpoledne vyplnili nabíd-
kou CK Czech Tourism , a to projížďkou 
Brnem.
 Malý výletní autobus začínal svoji 
jízdu na Náměstí Svobody. Projížděli 
jsme středem města okolo divadel 
Mahenova a Janáčkova, ale těšili jsme 
se především na skvosty občanské 
architektury, pověstné brněnské vily. 
První byla Vila Tugendhat, funkcionali-
stická stavba z 30. let minulého století, 
dílo arch. Ludwiga Miese van der Rohe, 
kterou nechal postavit podnikatel Löwe 
na svém pozemku pro dceru Gretu. Toto 
místo je pro naši republiku důležité tím, 
že zde bylo pány Klausem a Mečiarem 
ztvrzeno rozdělení Československa. 
 Dalším místem byla Jurkovičova 
vila. Známý Dušan Jurkovič, autor 

staveb na Pustevnách i v Luhačovicích, 
postavil svůj dům v letech 1905-1906, 
jako stavbu folklorně pojatou, ovšem 
s prvky secese. Uprostřed zeleně 
působí jako pohádková dekorace filmo-
vého atelieru.
 Poslední lahůdkou brněnské nabídky 
byla Vila Stiassni. Je z roku 1929 a byla 
postavena Ernstem Wiesnerem pro 
textilního továrníka Alfreda Stiassni. 
Vilu obklopuje rozsáhlá zahrada 
s bazénem, tenisovým kurtem i s částí 
užitkovou. Součástí je i Metodické cen-
trum moderní architektury s Domem 
roku 2014. Vila za totality hostila 
mnohé „pomazané hlavy“, jako byl F. 
Castro nebo Násir Arafat. My tam zažili 
svatbu - nevěsta byla pěkná, ženich se 
už tak nepovedl!
 Prohlídka skončila pod Špilberkem, 
kde právě probíhaly slavnosti „dobrého 

jídla“, ale na ty už nám nezbyl čas, 
takže jsme si prohlédli Brno z výšky a 
vrátili se zpět do středu města.
 Neděle patřila jenom cvičení. 
Dopoledne byla generální zkouška, 
odpoledne vystoupení více jak 3 tisíc 
cvičenců. Tam jsme si vyzkoušeli i 
tropická vedra, která se od července 
opakují v plné míře.
 Vystoupení začalo společným 
nástupem na plochu stadionu, a pak už 
bylo jen na sokolech všech věkových 
skupin, aby ukázali, co si připravili! 
A věřte, že bylo na co se dívat!!! 
Zkrátka na hromadná vystoupení jsme 
JEDNIČKY a pořadatelé v Brně také! 
 Všem patří velký dík a nashledanou 
v Praze 2018!!

Eva Hoffmanová

Náš Sokol ve světě
 Ve dnech 12. - 18. 7. 2015 proběhla 
v Helsinkách 15. Světová gymna-
estráda. Co tato akce znamená? Již 
podle názvu je to přehlídka hromad-
ných a pódiových skladeb cvičenců 
z celého světa. V přesném překladu je 
to cesta, kterou se ubírá gymnastika.

 Zahájení i závěr proběhl na slavném 
Olympijském stadionu Paavo Nurmiho, 
který ovšem nejvíce proslavil náš Emil 
Zátopek v roce 1952 svými fenomenál-
ními výkony v běžeckých disciplinách.
8 členů naší T. J. Sokol se rozhodlo 
nacvičit skladbu autorek A. Jurčičkové 
a H. Peerové Generations Together ( 
volně přeloženo-Společně v pohybu). 
Koncepce vycházela ze 3 skupin 
cvičenců různého věku v dresech 
národních barev – červená, modrá a 
bílá. Věkově nejmladší byla v modrém, 
střed tvořili červení a nejstarší sku-
pina byla bílá. Nácvik trval celý rok a 
po vystoupení  na Sokolském Brně 
v červnu t.r. jsme na vlastní náklady 
odjeli do Finska.
 Z pražského letiště Václava Havla 
jsme odlétali 11. 7. v půlnoci a za dvě 
hodiny nás přivítaly Helsinky a přidaly 
nám 1 hodinu navíc!
Helsinky jsou „zeleným“ městem, mají 
velké množství krásných stromů, které 
na plochém terénu vynikají.
 Město bylo založeno v r. 1550 švéd-
ským králem Gustavem Vassou I., ale 
architektura mnoha staveb nezapře vliv 

Ruska. Ať jsou to církevní, nebo civilní 
budovy.
 Ústředním náměstím je Senátní 
náměstí /Senaatintori/. Je největším 
ve městě a nachází se v blízkosti 
rybího trhu, kde jsme si pochutnávali 
na výborném lososu! Základní sta-

vební styl náměstí je 
empírový s Vládním 
palácem, Helsinskou 
univerzitou a knihov-
nou. Ale dominantou 
je bílá katedrála  
Tuominkirko, která 
je nepřehlédnutelná. 
Žulové schodiště před 
katedrálou je místem 
setkávání obyvatel i 
návštěvníků města 
a bylo zde i největší 
podium pro vystoupení 
gymnastických skupin. 
 Stavbu navrhl 
německý arch. K. L. 
Engel /1778-1840/. 

Korintské sloupy připomínají řecké 
stavby, ale interiér je strohý. Jeden 
oltářní obraz je jedinou výzdobou 
chrámu. Působí však mocněji než pře-
zdobené obdobné stavby.
 Úplně odlišným dojmem působí 
Uspenská katedrála, která je blíž k moři 
a nezapře ruskou pravoslavnou víru.
 Samotné pobřeží tvoří náměstí  
Kauppatori a láká v tržnici turisty 
k nákupu ryb, zeleniny, ovoce i kože-
šin. Budova, která zaujme příchozího, 
je tržnice Kaupahalli v klasicistním 
stylu. No, a trajekty? Ty, pro nás vni-
trozemce, představují zázrak: Plující 
obytná masa!! A jiné zajímavosti 
hlavního města Finska? Tak např. 
hlavní nádraží: Je od architekta Eliela 
Saarinena v secesním slohu, ale na 
naši pražskou secesi nemá!
 Trochu „zapadlý“ je Skalní kostel 
(Tempeliankio kirkko). Je to unikátní 
stavba z 60. let minulého staletí od 
architektů manželů Suomalainenových, 
kteří využili skalnatý pahorek uprostřed 
města a do vykrouženého prostoru ve 
skále zasadili interiér kostela s varha-
nami a měděnou střechou s proskle-

ním. Stavba výborně vystihuje finskou 
strohost a blízkost přírodě.
 Krásným zážitkem je i návštěva 
ostrova Suomenlinna, kde se rozkládá 
pevnost z r. 1748. Chránila Helsinky 
proti útoku z moře a nahradila úlohu 
opevnění Hamina v Turku, která uza-
vřením míru švédsko-ruského, ztratila 
svůj obranný význam. Ostrov měl přes 
100 kanónů, 300 budov a zeď dlouhou 
8 km. Ani tunel, vedoucí na pevninu, 
nechyběl! Malé „městečko“ má kos-
telík, školu, knihovnu, muzeum i hos-
půdky. Největší ozdobou jsou dřevěné 
domečky, každý je originál. Navštívili 
jsme jednu z restaurací, v které jako 
by se zastavil čas. Ale polotmavé pivo 
bylo výborné. Celý ostrov patří od r. 
1991 do seznamu památek UNESCO.
 Helsinky mají řadu zajímavostí, např. 
podzemní autobusové dojezdy, kde 
vystoupíte do bohatě 
vybaveného nákupního 
centra, kde jsou i pro-
vozovny potřebných 
služeb obyvatelům 
města. 
 Místo s názvem 
Kamppi má ještě jednu 
zvláštnost, je to Kamppi 
Chapel, neboli Kaple 
ticha. Je postavena ve 
stylu vplouvající lodě 
a základem je teakové 
dřevo i   nanotechno-
logie nejmodernějších 
materiálů. Autory jsou 
finští architekti, kteří v projektu Svět 
designu Helsinky 2012, vytvořili stavbu 
11,5m vysokou. Celý objekt slouží 
nejen k „vychutnání“ ticha, ale i k chari-
tativním účelům.
 Projeli jsme se i helsinským metrem, 
které je mnohem kratší než pražské, 
ale je tišší. 
 Poslední den pobytu jsme navštívili 
Skanzen na jednom z 8 ostrovů. Je 
spojen s pevninou krásným bílým 
mostem s dřevěnými věžičkami a 
lavičkami. Ve Skanzenu je zachováno 
mnoho původních staveb,které dříve 
sloužily k běžnému životu ( bytové 
domy, hospodářská stavení, větrný 

mlýn i kostelík). Protože byla sobota, 
nechyběl ani trh se vším možným- od 
bižuterie až po jídlo. Přírodní ráz ost-
rova doplňovaly bernešky severní a 
prý i vydry říční, ale ty se před námi asi 
schovaly. Ale naším hlavním cílem bylo 
předvést na 15. Světové gymnaestrádě 
nacvičenou skladbu. Bez předběžné 
zkoušky na ploše stadionu jsme poprvé 
nastoupili ve středu 15. 7. a byl to složitý 
úkol. Na tak velkém stadionu, jako byl 
fotbalový stadion Sonera, jsme nikdy 
necvičili! Umělý trávník špatně „držel“ 
značky, takže orientace byla složitá!
 Převážná část diváků byla z řad 
cvičenců z 52 zemí celého světa. 
Vystupovali jsme pak ještě dvakrát a 
vždy jsme sklidili velký potlesk! Naše 
tradice hromadných vystoupení při-
nesla své ovoce!
 Finsko je krásná země, kde i v hlav-

ním městě je blízkost přírody cítit na 
každém kroku! Ale co nemají, je náš 
zlatý, obyčejný chleba a vypečená 
houstička! Možná, že je to pro někoho 
„ přízemní“ poznatek, mně tam chyběly 
moc, a pak „ že je všude chleba o dvou 
kůrkách“, ale jakých?
 Odpoledne 18. 7. 2015 patřilo závěru 
15. Světové gymnaestrády. Byl stejně 
jako zahájení na „Zátopkově“ olympij-
ském stadionu. Představitelé státu i 
světové gymnastické federace /FIG/ 
poděkovali protagonistům i činovníkům 
a pozvali všechny, kteří chtějí pohnout 
především sami sebou, do rakouského 
Dornbirnu v roce 2019!!

Eva Hoffmanová
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 02. 09. 2015

b) ukládá kontrolnímu výboru prověřit skuteč-
nosti uvedené v anonymním podání doručeném 
dne 13. 08. 2015 obsahujícím požadavek na 
prošetření hospodaření na městském koupališti 
v České ulici.
III.*ZM bere na vědomí informace o činnosti or-
ganizací s majetkovou účastí města: 
1 TABYS s.r.o.
2 Nemocnice Tanvald s.r.o.
3 Teplárenství Tanvald s.r.o.

IV. *ZM schvaluje  uzavření  Smlouvy o výkonu 
práv společníků uzavřené mezi městem Tan-
vald, se sídlem Palackého 359, Tanvald, PSČ 
46841 a ČEZ Energo, s.r.o., se sídlem Karo-
linská 661/4, Praha 8 – Karlín, PSČ 18600, na 
základě které obě smluvní strany budou vyko-
návat práva společníků ve společnosti Tepláren-
ství Tanvald s.r.o.

V. K majetkoprávním záležitostem zastupitel-
stvo města:

1) na základě vydaného a zveřejněného zá-
měru rozhodlo prodat část pozemkové parcely  
č. 225/2 (zahrada) v katastrálním území Ta-
nvald označené podle geometrického plánu  
č. 1614-128/2015 ze dne 08. 07. 2015 jako díl 
„a“  o výměře  27 m2 v katastrálním území Ta-
nvald panu Borskému za smluvní cenu 12.017 
Kč;
2) na základě vydaného a zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 510/2 
(trvalý travní porost) o výměře 349 m2  a  po-
zemkovou parcelu č. 511/2 (trvalý travní porost)  
o výměře  660 m2 v katastrálním území Tanvald  
paní Barkové za smluvní cenu  210.872 Kč;
3) na základě vydaného a zveřejněného zá-
měru rozhodlo prodat část pozemkové parcely  
č. 311/1 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Tanvald označené podle geometrického plánu  
č. 1615-133/2015 ze dne 10. 07. 2015 jako sta-
vební parcela č. 1805  o výměře  44 m2 v ka-
tastrálním území Tanvald panu Poláčkovi za 
smluvní cenu 17.600 Kč; 
4) rozhodlo část pozemkové parcely č. 1145/3 
v katastrálním území Tanvald neprodávat;
5)  rozhodlo části pozemkové parcely č. 729/7 (tr-
valý travní porost) v katastrálním území Tanvald, 
a to část o výměře cca 220 m2 vymezené podle 
Územního plánu Tanvald k využití jako plocha 
smíšená nezastaveného území – přírodní, ze-
mědělská a část o výměře cca 500 m2 vymeze-
né podle Územního plánu Tanvald k využití jako 
plocha bydlení v rodinných domech  - městské  
a příměstské, neprodávat; 
6) rozhodlo  schválit  zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti ve prospěch vlastníka stavební 
parcely 189 jejíž součástí je stavba č.e. 102 v 
katastrálním území Tanvald na dobu neurčitou  
za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč za každý 
i započatý běžný metr liniové stavby o maximální 
šíři 1 m + daň z přidané hodnoty v rozsahu vyme-
zeném geometrickým plánem č. 1622-191/2015  
ze dne 14. 08. 2015. Věcné břemeno bude spo-
čívat:
a v právu umístění a provozování studny 
a vodovodní přípojky na pozemkové parcele  
č. 511/2 v katastrálním území Tanvald,
b v právu umístění a provozování vodovod-
ní přípojky na pozemkové parcele č. 510/2  
v katastrálním území Tanvald,
c v právu vstupovat a vjíždět na pozemko-
vé parcely č. 511/2 a č. 510/2 v katastrál-
ním území Tanvald za účelem provozování, 
údržby, oprav a odstranění havárií u studny  
a na vodovodní přípojce;
7) rozhodlo  schválit  zřízení služebnosti in-
ženýrské sítě ve prospěch společnosti TELE-
FLEXIS s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré 
Město, Praha 1 podle předloženého návrhu 
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě a o právu provést 

stavbu týkající se umístění optického kabelu do 
částí pozemkových parcel č. 1869, č. 1882/5, č. 
1886, č. 1887 a č. 1944 v katastrálním území 
Tanvald;
8) na základě projednání zprávy odboru rozvoje a 
KV týkající se záměru vybudování splaškové ka-
nalizace „Tanvald, Šumburk – kanalizace Popel-
nická-Vítězná“ včetně výsledku průzkumu zájmu  
o napojení objektů v této lokalitě na plánova-
nou kanalizaci a vyjádření společnosti SčVK                     
rozhodlo v současné době  záměr nerealizovat 
a hledat řešení vedení kanalizačního řadu tak, 
aby společnost SčVK tento kanalizační řad pře-
vzala.
9) na základě vydaného a zveřejněného záměru 
rozhodlo  prodat dle schválených pravidel veřej-
né soutěže byt č. 525/7, vel. 1+3, byt běžný, ul. 
Radniční 525, Tanvald včetně spoluvlastnického 
podílu 684/20241 na společných částech budo-
vy č.p. 525, 526, 527, 528 Radniční ul., Tanvald  
a stavební parcele č.748/2 v katastrálním území 
Tanvald zájemcům v pořadí:
1 slečně Konvičkové za nabídnutou cenu 
278.500 Kč;
2 slečně Soldátové za nabídnutou cenu 
266.600 Kč;
3 panu Krumphanzlovi za nabídnutou cenu 
260.000 Kč; 
a slečně  Brožové za nabídnutou cenu 260.000 
Kč.

10) ve věci realizace společných projektů Mikro-
regionu Tanvaldsko rozhodlo:
1/ podílet se na projektech Mikroregionu 
Tanvaldsko   „Vytvoření komplexního systému 
separace biologicky rozložitelného odpadu 
v Mikroregionu Tanvaldsko“ a „Mikroregion Tan-
valdsko – mobilní kompostárna“ 
a schválit rozpočtové opatření č. 63/2015:
Výdaje
OSTATNí výdaje - celkem
vlastní podíl města na projektech 
Mikroregionu Tanvaldsko                                       
258.635,18 Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
               
258.635,18 Kč
2/ schválit:
a) Smlouvy o zápůjčkách s Mikroregionem Tan-
valdsko na předfinancování projektů:
 "Vytvoření komplexního systému separace bio-
logicky rozložitelného odpadu v Mikroregionu 
Tanvaldsko"  a „Mikroregion Tanvaldsko – mo-
bilní kompostárna“ 
c rozpočtové opatření č. 64/2015:

VÝDAJE
Zápůjčka Mikroregionu Tanvaldska na 
předfinancování projektů           
2.327.716,61 Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
................................................. 2.327.716,61 Kč
11) zastupitelstvo města rozhodlo  schválit před-
ložený návrh Smlouvy o poskytnutí účelové do-
tace Libereckému kraji na projekt „Rekonstruk-
ce ulic Nemocniční a Pod Špičákem – Tanvald 
– nezpůsobilé výdaje – vícepráce“ a schválit 
rozpočtové opatření č. 62/2015:

VÝDAJE

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem

Silnice a MK celkem
Dotace Libereckému kraji na projekt Rekon-
strukce ulic 
Nemocniční a Pod Špičákem                                                                                   
+ 28.341,52 Kč

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                                    
- 28.341,52 Kč

*RM rozhodla pronajmout část pozemkové 
parcely č. 202/4 (zahrada) o výměře 15 m2  
v katastrálním území Tanvald panu Jedličko-
vi za účelem stání pro osobní automobil a za 
účelem umístění dočasné stavby otevřeného 
přístřešku pro osobní automobil na dobu neur-
čitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 
ve výši 9,00 Kč/m2/rok.
*RM vydává záměr na pronájem části pozem-
kové parcely č. 589/1 (trvalý travní porost)  
o výměře 560 m2 v katastrálním území Tanvald 
za účelem umístění 1 - 2 vsakovacích jímek 
pro čistírnu odpadních vod budovanou na po-
zemkové parcele č. 590/1 v katastrálním území 
Tanvald.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene – služebnosti ve pro-
spěch vlastníka stavební parcely č. 189, jejíž 
součástí je stavba č. e. 102 v katastrálním úze-
mí Tanvald na dobu neurčitou za jednorázovou 
náhradu ve výši 100 Kč za každý i započatý 
běžný metr liniové stavby o maximální šíři 1 m 
+ daň z přidané hodnoty v rozsahu vymezeném 
geometrickým plánem č. 1622-191/2015 ze 
dne 14. 08. 2015. Věcné břemeno – služebnost 
bude spočívat:
a) v právu umístění a provozování studny 
a vodovodní přípojky na pozemkové parcele  
č. 511/2 v katastrálním území Tanvald;
b) v právu umístění a provozování vodovodní 
přípojky na pozemkové parcele č. 510/2 v kata-
strálním území Tanvald;
c) v právu vstupovat a vjíždět na pozemkové 
parcely č. 511/2 a č. 510/2 v katastrálním území 
Tanvald za účelem  provozování, údržby, oprav 
a odstranění havárii u studny a na vodovodní 
přípojce.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schvá-
lit zřízení služebnosti inženýrské sítě ve pro-
spěch společnosti TELEFLEXIS s. r. o., se 
sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1  
podle předloženého návrhu Smlouvy o uza-
vření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě a  o  právu provést stavbu  tý-
kající se  umístění optického kabelu do čás-
ti pozemkových parcel  č. 1869, č. 1882/5,  
č. 1886, č. 1887 a č. 1944 v katastrálním území 
Tanvald.
*RM vydává záměr na prodej části pozemkové 
370/2 (trvalý travní porost) o výměře cca 75 m2  
v katastrálním území Tanvald  za účelem zajiš-
tění přístupu k zadní části budovy hotelu BON,  
ul. Pod Špičákem 621, Tanvald.  
*RM po projednání žádosti Základní školy Tan-
vald, Sportovní 576 o finanční příspěvek ve výši 
40.000 Kč na úhradu mzdy speciální pedagožky 
Mgr. Lenky Kořínkové na období září – prosinec 
2015 rozhodla příspěvek neposkytnout.
*RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve 
výši 20.000 Kč paní Patrmanové v souladu  
s Pravidly pro poskytování příspěvku na odka-
nalizování nemovitostí.
*RM projednala zprávu odboru rozvoje a KV tý-
kající se záměru vybudování splaškové kanali-
zace „Tanvald, Šumburk – kanalizace Popelnic-
ká – Vítězná“ včetně výsledku průzkumu zájmu 
vlastníků nemovitostí o napojení objektů v této  
lokalitě na plánovanou kanalizaci a konstatuje, 
že vedení města bude hledat takové řešení ve-
dení kanalizačního řadu, na základě kterého by 
společnost SčVK, a.s. toto zařízení převzala.
*RM rozhodla schválit:
a návrh smlouvy o dílo na zpracování projek-
tové dokumentace pro územní a stavební ří-
zení a rozpočtu stavby na akci naučná stezka 
a vyhlídkové místo na Malém Špičáku předlo-
žený firmou Mjölk architekti s.r.o., Letohradská 
5/367, 170 000 Praha 7;
b rozpočtové opatření č. 60/2015 spočívající 
v uvolnění finančních prostředků na projekto-
vou dokumentaci pro územní a stavební řízení 
a rozpočet stavby

VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Naučné stezky ............................. + 131.890 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA .......... - 131.890 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 61/2015:
Příjmy 
Účelové dotace 
Mas. ZŠ a OA Tanvald, Školní 416 
– zvyšování kvality ve vzdělávání z OP VpK             
227.024 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy – celkem
Masarykova základní škola a Obchodní akade-
mie Tanvald, Školní 416 - celkem
účelový příspěvek na zvyšování kvality ve vzdě-
lávání .............................................. 227.024 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města:
1/ podílet se na projektech Mikroregionu 
Tanvaldska   „Vytvoření komplexního systému 
separace biologicky rozložitelného odpadu 
v Mikroregionu Tanvaldsko“ a „Mikroregion Tan-
valdsko – mobilní kompostárna“ a schválit roz-
počtové opatření č. 63/2015:
Výdaje
OSTATNí výdaje - celkem
vlastní podíl města na projektech 
Mikroregionu Tanvaldska ........... 258.635,18 Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
................................................... 258.635,18 Kč
2/ schválit:
a) Smlouvy o zápůjčkách s Mikroregionem Tan-
valdska na předfinancování projektů:
 "Vytvoření komplexního systému separace 
biologicky rozložitelného odpadu v Mikroregi-
onu Tanvaldsko"  a „Mikroregion Tanvaldsko 
– mobilní kompostárna“ 
b rozpočtové opatření č. 64/2015:
VÝDAJE
Zápůjčka Mikroregionu Tanvaldska na předfi-
nancování projektů ................. 2.327.716,61 Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
................................................. 2.327.716,61Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
předložený návrh Smlouvy o poskytnutí účelo-
vé dotace Libereckému kraji z rozpočtu města 
Tanvald na projekt „Rekonstrukce ulic Nemoc-
niční a Pod Špičákem – Tanvald – nezpůsobilé 
výdaje - vícepráce“ a schválit rozpočtové opat-
ření č. 62/2015:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  – celkem
Silnice a MK - celkem 
Dotace Libereckému kraji na projekt Rekon-
strukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem                                                                                                              
+ 28.341,52 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA   
- 28.341,52  Kč
*RM na základě projednání podnikatelských zá-
měrů s jednotlivými žadateli o pronájem bufetu s 
terasou a sportbarem a provozování autokempu 
Tanvaldská kotlina na období od 01. 10. 2015 
do 30. 09. 2016 rozhodla tento areál pronajmout 
na uvedené období panu Lazarákovi. 
*RM projednala žádost Úřadu práce ČR, Kraj-
ské pobočky v Liberci, Kontaktního pracoviště 
Tanvald o vyjádření obce ve smyslu § 33 odst. 
6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi
ve věci žádosti o doplatek na bydlení pro kon-
krétní osobu užívající za účelem bydlení ubyto-
vací zařízení a rozhodla vydat souhlasné vyjá-
dření. 
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření Smlouvy o výkonu práv společníků 
uzavřené mezi městem Tanvald a ČEZ Energo, 
s.r.o., na základě které budou obě smluvní stra-
ny vykonávat práva společníků ve společnosti 
Teplárenství Tanvald, s.r.o.

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

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města 
Tanvald konaného dne 09. 09. 2015  

*ZM bere na vědomí informace o činnos-
ti rady města v období od  10. 06. 2015  
do 12. 08. 2015.
II*ZM:
a) bere na vědomí informace o činnos-

ti kontrolního výboru, finančního výboru   
a školského výboru,

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

Od úterý 29. září  do pátku 16. října bude probíhat oprava chodníku 
a kanalizace v Palackého ulici  podél radnice. 

Po tuto dobu bude přesunuta autobusová zastávka v ulici Palackého, 
(Tanvald, radnice) za křižovatku s ulicí Radniční. 

Řidiče upozorňujeme na částečné omezení dopravního provozu.

-MěÚ-
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V říjnu 2015
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!)

Ingeborg Rajnyšová

Růžena Rabasová

Ludmila Šimůnková

Jiří Závodný

Miroslav Rejman

Zdeněk Beránek

Marta Hnyková

Zdeňka Pohlová

Marcela Pirklová

Jan Rydval

Horst Raab

Miroslav Ptaš

Věra Homolková

Arnošt Svárovský

Květa Petržílková

Karel Hausa

Vladimír Cidlina

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:
20. 10. 2015 v 15:00 hod.

Vezměte s 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 

Zlatá 
svatba

 V září oslavili v Chomutově zlatou 
svatbu manželé František a Jana 
Přibylovi. Slavnostní akt, zopakování 
manželského slibu po padesáti letech, 
pojali netradičně, a to na kolečkových 
bruslích. Do dalších společných let 
přejeme hlavně pevné zdraví! 

-haj-

 Dne 2. 10.2015 oslaví společně svou 
zlatou svatbu manželé Vojtěch a Oľga 
Horváthovi. Před 50 lety rozhodli spojit 
své cesty v jedinou a jdou po ní řádku 
let. Láska je jim oporu v radostech, 
štěstí i bolu. Popijte vínečko, písničku 
zpívejte, s veselou náladou na svět se 
dívejte. Do dalších let pevné zdraví, 
hodně lásky a štěstí přeje dcera Erika 
s rodinou, zeť František a vnuk Marek.

Hledáme manželský pár:
kuchařka (i pomocná),

údržbář. Na zimní sezónu 
pro penzion v Albrechticích. 

Možno i důchodci.
Ubytování, strava zajištěno.
Tel.: 775 369 645

Advokátní kancelář
JUDr. Břetislav Kunc

Krkonošská 612, Desná
Tel: 602 190 800

Všeobecná právní praxe.
Úřední hodiny po tel. dohodě.
Vymáhání pohledávek, exekuce, 

rozvody a rodinné právo, byty 
a nemovitosti, smlouvy a dohody,
obhajoby v trestním řízení a další.

Odvoz a likvidace 
fekálií 

Štěpkování větví 
Mulčování trávy 
Tel: 777 822 890 

INZERCE

INZERCE

 T J  S E B A  T A N V A L D  –  o d d í l  B A S K E T B A L U  

55 ..   PPOODDZZIIMMNNÍÍ   ZZÁÁBBAAVVAA  
„„NNÁÁMMOOŘŘNNIICCKKÁÁ““     

     

16. října 2015  
SPORTOVNÍ HALA ZŠ VÝŠINA OD 20.00  

 

 
 

HRAJE: KONECKONCŮ 
 

 

  

 

 

 

 
 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V INFOCENTRU TANVALD OD 1. 10. 2015 

VSTUPNÉ V PŘEDPRODEJI 100,- KČ NEBO NA MÍSTĚ 120,- KČ 

Vstup ve stejnokrojích vítán. 

OBČERSTVENÍ:  CUKRÁRNA – KAVÁRNA – PIZZERIE, TOMÁŠ ŠPIDLEN 

V tanvaldském infocentru opět 
v prodeji kalendáře na rok 2016

Malý nástěnný kalendář Jizerky za 89 Kč.

Velký nástěnný kalendář Jizerské hory za 149 Kč.

Malý nástěnný kalendář Moje Jizerky v proměnách 
času za 99 Kč.

Stolní kalendář Jizerky za 69 Kč.

Stolní kalendář Jizerské příběhy za 95 Kč. Stolní kalendář Rok 2016 s dobovými pohlednicemi za 85 Kč.
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Kultura, informace

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

19. - 25. 10. - PODZIMNÍ BURZA OBLEČENÍ:
pondělí: příjem věcí v 8:00-17:30 hod.
úterý:   příjem věcí v 8:00-12:00 hod. a 13:00-17:30 prodej
středa: příjem věcí v 8:00-12:00 hod. a prodej v 13:00-17:30 hod.
čtvrtek: prodej v 8:00-17:30 hod.
pátek:  prodej v 8:00-17:30 hod.
neděle: výdej a vyúčtování v 9.00-11.00 hod.
Věci přijímáme čisté a nepoškozené !!!
Za každý kus se účtuje 1,50 Kč+10% z prodeje. Na bleší trh lze pronajmou 
stůl za 100 Kč. Tabulky k rozepsání kusů si vyzvedávejte v Majáku. 
Stará čísla nelze použít, vyzvedněte si v Majáku čísla nová !!!

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 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 objednat  přímo v MDC Maják nebo na  
tel: 774 825 085
nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. - tel.: 774 825 085

Děkujeme za podporu:
Městu Tanvald, Městu Desná v J.h., Městu Velké Hamry, Libereckému 
kraji, Nadaci pro záchranu a obnovu Jiz.hor, Nadaci EURONISA, Nadaci 
OC Nisa, Nadaci škola hrou a všem ostatním sponzorům, kteří nás po 
celý rok podporují.

Městská kulturní kancelář Tanvald

Kulturní akce v kině Jas Járy Cimrmana: 
47. ročník přehlídky Humor v amatérském filmu HAF 2015
Mezinárodní filmová přehlídka amatérských filmařů HAF 2015.
Zahájení přehlídky je dne 3. 10. od 13,30 h. v kině Jas Járy Cimrmana v 
Tanvaldě. Dne 2. 10. v 8,30 h. proběhne promítání pro žáky a studenty 
tanvaldských škol.
Soutěžní kategorie přehlídky jsou:
A/ filmy humorné a satirické do 15 minut
B/ filmy s neomezenou tematikou do 1 minuty (Minuta film)
C/ parodie na reklamu do 3 minut
Vstupné: zdarma

8. 10. ČT 19 h. Divadelní představení:
Michaela Doleželová a Roman Vencl - KDYŽ SE ZHASNE
Mrazivá, tak trochu vánočně laděná komedie, která zaručeně knokautuje vaše 
bránice. Trevor a Nina jsou manželský pár z vyšší newyorské společnosti. On 
je prominentní gynekolog, ona majitelka a šéfkuchařka vyhlášené italské re-
staurace. Imelda je věštkyně s vlastním televizním pořadem a Artur učí historii 
a dějiny USA na vysoké škole. Jsou Vánoce a Trevor s Ninou pořádají svůj 
tradiční vánoční večírek. Jedinými pozvanými hosty jsou Imelda a Artur - po-
někud výstřední manželé a jejich jediní skuteční kamarádi. Na první pohled by 
se tak mohlo zdát, že půjde o dost nudnou párty, ale... Komedie z pera dvou 
mladých autorů, která dokazuje, že divák se může v divadle bavit nepřetržitě 
po dobu devadesáti minut. Hraje divadelní soubor Vojan Český Dub.
HRAJÍ: Dagmar Čemusová, Pavel Porš, Kateřina Řídká, Václav Řídký.
Vstupné: 50 Kč

Další akce: 
Slavnostní položení věnce u příležitosti státního svátku Dne vzniku 
samostatného československého státu v roce 1918. Shromáždění pro-
běhne 27. 10. u pomníku T. G. M. na Šumburku v 15 hodin. Srdečně zveme 
širokou veřejnost, školy a spolky.

Připravujeme na listopad:
9. 11. Vystoupení travesti skupin Techtle Mechtle a Screamers s novým 
pořadem „Účastníci zájezdu“.

Zájezdy do Polska:
15. 10. zájezd do Jelení Hory. Cena 110 Kč.
19. 11. zájezd do Kudowy Zdroje. Cena 200 Kč.
10. 12. zájezd do Jelení Hory. Cena 110 Kč.
Přihlášky v Infocentru Tanvald.

MĚSTO TANVALD POŘ ÁDÁ
www.tanvald.cz

3. října 2015

SRDEČNĚ ZVEME - VSTUP ZDARMA

47. ročník 
mezinárodní filmové přehlídky amatérských filmařů

HAF 
HUMOR V AMATÉRSKÉM FILMU

v Kině Jas Járy Cimrmana

Soutěží se ve 3 kategoriích:
A) filmy humorné a satirické do 15 minut
B) filmy s neomezenou tématikou do 1 minuty (Minuta film)
C) parodie na reklamu do 3 minut

od 13.30 hodin
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Marťan
Astronaut Mark Watney (Matt Damon) během mise na 
Mars málem zahynul v prašné bouři. Zbytek jeho po-
sádky planetu opustil v domnění, že je mrtvý. Ale Wat-
ney přežil a ocitne se tak omylem sám na nepřátelské 
planetě. Má k dispozici jen hubené zásoby a tak musí 
využít veškerý důvtip, invenci a technické znalosti, aby 
nejen přežil, ale také nalezl způsob, jak vyslat signál 
na Zemi, že je naživu. V okamžiku, kdy se mu to podaří, začne miliony kilometrů 
daleko od něj NASA a mezinárodní tým vědců neúnavně pracovat, aby dostali tohoto 
„Marťana" domů.

Hotel Transylvánie 2.
Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit... Dracula 
konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat 
v hotelu pouze příšery, a ten se proto otevírá i lidským 
návštěvníkům. Za zavřenými dveřmi krypty ale Draculu 
sžírají pochybnosti o tom, zda se jeho napůl lidský a napůl upíří vnuk Dennis vůbec 
někdy stane upírem. "Děda" Drac požádá o pomoc své přátele Franka, Murrayho, 
Waynea a Griffina a společně Dennisovi nachystají "kurz pro strašidla". 

Wilsonov
První světová válka právě skončila a v  jednom zapad-
lém městě kdesi ve střední Evropě začíná primátor 
Dangl snít svůj velký sen. Plánuje připojení města ke 
Spojeným státům americkým a přejmenování na Wil-
sonov. Vše klape, až na jeden nepříjemný problém! Ve 
městě prý řádí tajemný vrah. Místní policejní sbor tápe, 
a tak primátor požádá o pomoc za oceánem. A sám Wil-
son okamžitě posílá příslušníka americké FBI. Ta má specialisty na mafie, drogy, 
komunisty, socialisty i jinou verbež. A má také machra na mytologii a mystiku. A tím 
je Aaron Food (Jiří Macháček), muž v dlouhém kabátě a klobouku, který si jen zřídka 
sundává z hlavy. A aby ve městě nebloudil, k rukám dostává mladého policejního 
čekatele Josefa Eisnera (Vojtěch Dyk). Strhující honba po stopách šíleného vraha 
může začít.

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

DDM Ulita Tanvald
V říjnu začínají v DDM pracovat zájmové kroužky.
V některých nabízíme ještě volná místa:
šachy - čtvrtek 14:30-16:00
florbal - úterý 16:00-18:00
turistický - víkendové výlety
zobcová flétna - pondělí 14:00-15:00
angličtina pro dospělé (zač. a mírně pokročilí) - úterý 17:20-18:20
výtvarný - čtvrtek 14:00-15:30

NOVĚ nabízíme: 
VĚDECKÝ kroužek - hodina plná zábavných a poučných pokusů, které si děti 
sami vyzkouší.
Zábavnou formou se tak seznámí se základy fyziky, chemie, biologie. Kroužek 
je určen pro děti od 2. do 5. tříd každé pondělí od 17:00 do 18:00 v DDM.
Cena: 500,-Kč /šk.r.
Přihlašujte se co nejdříve, začínáme 5. 10. 2015.

Na Podzimní prázdniny chystáme pro děti školního věku tyto výlety:
Čtvrtek 29.10. -  IQLandia v Liberci. Cena: 130,-Kč.
Pátek 30.10. - lunapark v libereckém Babylonu. Cena: 120,-Kč.
Na oba výlety je sraz v 8:10 na hlavním vlakovém nádraží v Tanvaldě, návrat 
ve 14:51 tamtéž. Po předchozí dohodě je možné přistoupit na trase.
S sebou děti musí mít kartičku ZP nebo její kopii, pláštěnku nebo deštník, 
svačinu, pití a kapesné dle uvážení. Přihlášky s platbou přijímáme v DDM 
nejpozději do 26. 10. 2015 (kapacita míst je omezena).

Pro děti z tanvaldských mateřských škol a prvňáčky připravujeme na říjen 
zábavnou akci v přírodě
„Cesta za pokladem“.  Termín bude upřesněn dle aktuálního počasí po 
dohodě s MŠ a ZŠ.
Zúčastnit se mohou také rodiče s malými dětmi. 

V pondělí 5. a 12. 10. od 17:00 se koná kurz „Keramika pro dospělé“. 
5.10. - modelování, 12.10. - glazování vypálených výrobků. 
Přihlášky u p. Humlové.

Dopoledne v DDM jsou vyhrazena pro výtvarné a keramické dílny, kterých 
se účastní děti z mateřských a základních škol Tanvaldu a okolí v doprovodu 
pedagogů. Termíny si lze domluvit u p. Dany Humlové (již přijímáme přihlášky 
i na vánoční dopolední dílny).

Bližší informace o akcích obdržíte v DDM ( tel. č. 483 394 301), na webu ddm-
tanvald.cz, na letáčcích ve školách.

Městská knihovna Tanvald

První týden v říjnu 5. 10. - 9. 10. proběhne v naší knihovně
19. ročník celostátní akce Týden knihoven, kterou vyhlašuje SKIP ČR 

Program:
· nová služba pro naše čtenáře: PŮJČOVÁNÍ SPOLEČENSKÝCH STOLNÍCH 
HER (bližší informace u pultu)
· povídání a soutěže pro žáky základních škol na téma: „Být tak králem…“ 
(součást projektu KDK SKIP ČR „Kde končí svět? rok 2015/2016 k 700. výročí 
narození Karla lV.)
· amnestie dlužníků
· prodej vyřazených knih a časopisů
· průkaz zdarma pro nové čtenáře
· výtvarná soutěž „ Král a jeho dvůr“ pro děti 1. - 5. tříd ZŠ
· literární soutěž „Být tak králem…“ pro děti 1. - 5. tříd ZŠ
· literární soutěž „ Je král v dnešní době potřeba nebo je to přežitek historie?“    
 pro 2. st. ZŠ a střední školy

Podmínky a bližší informace k těmto soutěžím naleznete na našich interneto-
vých stránkách nebo v knihovně. Soutěže jsou součástí projektu KDK SKIP 
ČR „Kde končí svět? rok 2015/2016 k 700. výročí narození Karla lV.

POZOR !! V době od 2. 11. do 10. 11. včetně bude 
KNIHOVNA UZAVŘENA z důvodu probíhající revize fondu. 
Děkujeme za pochopení.

„SRDCE“ výstava školního projektu Gymnázia Tanvald ve výstavním sálku 
naší knihovny, vstup zdarma. 

knižní výstavka ve vstupní části: 
„Podzimní nápady pro tvořivé děti a šikovné dospělé“
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Basket cup 2015
opět do Prahy

Minimuchovman se letos vyvedl
 Autokemp na začátku září roz-
hodně neležel jen tak ladem. Ledva 
skončili své soutěže hendikepovaní 
sportovci, už je vystřídali mladí borci 
v Minimuchovmanu, tedy trojboji lezení 
na horolezecké stěně, cyklokrosu a 

přespolním běhu. Tato soutěž není tak 
masová, jako Pohár běžce Tanvaldu, 
protože každé děcko nemá tu odvahu 
šplhat po stěně a také vhodné kolo do 
terénu, ale i tak se sešlo celkem 52 sta-
tečných borců, kteří poměřili svoje síly 

v pěti věkových kategoriích. Mezi 
vítěze se zapsali Matouš Mihalík, 
Štěpánka Černá, Bedřich 
Urbanec, Daniela Peštová, 
Martin Holý, Lucie Tůmová, 
David Pešta, Eliška Borlová a 
Šimon Synovec. Jak vidno, o 
sportovní potěr se v Tanvaldu bát 
nemusíme.

-vho-

Jubilejní 20. ročník Tanvaldského poháru je již minulostí!

 Obhájci tanvaldského poháru, 
basketbalisté Sokola Kbely letos při-
jeli do Tanvaldu v oslabené sestavě, 
ale domácí je posílili svým bývalým 
hráčem Danem Břicháčkem, takže byli 
opět silní. A právě Břicháčkovou záslu-
hou zdolali v prvním utkání Kajmany 
ze Smržovky. V derby mezi Tanvaldem 
a Smržovkou se skóre přelévalo 
z jedné strany na druhou. Domácí 
bez svého rozehrávače Vyhnálka 
staršího, jenž měl letos starostenské 
povinnosti a nestihl se ani převléknout 
do sportovního, nakonec urvali těsnou 
výhru až v prodloužení úspěšnými 
trestnými hody. V závěrečném utkání 
však, navíc bez Kozáka staršího, již 
nebyli Pražanům těžkým soupeřem 
a obsadili letos druhé místo.
Výsledky:
Kbely – Smržovka 66:49
Střelci: Břicháček 26 – Lankaš 12
Tanvald – Smržovka 55:53 v prodlou-
žení (52:52)
Střelci: Harmanoš 15, Klemš 
a Stojanov po 8 – Frydrych 17
Tanvald – Kbely 46:88
Střelci: Šída 14, Kozák J. 13, Klemš 
7 – Rameš 29
Konečné pořadí: 1. Sokol Kbely 2.TJ 
SEBA Tanvald 3. Kajmani Smržovka

-vho-

Amatérský tenis
 V sobotu 29. srpna 2015 proběhl 
na dvorcích TK Tanvald již 19. ročník 
Městského tenisového turnaje neregis-
trovaných. Turnaje se letos zúčastnilo 
12 dvojic z širokého okolí. Letos nám 
přálo počasí a turnaj měl dobrou spor-
tovní i společenskou úroveň. Ceny 
se rozdaly formou tomboly, takže si 
každý hráč některou z cen odnesl. Při 
rožnění kýty se hráči i diváci bavili do 
večerních hodin.

Pořadí:
1. Sedlák - Černý
2. Tomáš - Krsek
3. Štorek - Supík

Pořadatelé děkují sponzorům, ať již 
za finanční pomoc, nebo pěkné věcné 
ceny.
Sponzoři: Teneo 3000, Mtex , MÚ 
Tanvald, řeznictví Tomáš, pekárna 
Mašek, pekárna Schneider, p. Křížková 
Hana, ABB Jablonec. 

Za pořadatele:
Břicháček Zdeněk

  Městský  stadion  Výšina  se  v 
sobotu 12. září proměnil v hasičský 
areál pro soutěž v požárním útoku. 
Sbor  dobrovolných  hasičů  Horní 
Tanvald  ve  spolupráci  s  městem 
Tanvald pořádaly jubilejní 20. ročník 
soutěže  O  pohár  starosty  města 
Tanvaldu.
 Poprvé v historii se tato soutěž 
pro hasičská družstva konala na 
městském stadionu Výšina, za což 
patří velké poděkování vedení města 
Tanvald, vedení ZŠ Sportovní Tanvald 
a správci stadionu p. Karlu Soldátovi. 
Soutěž začala slavnostním nástu-
pem a zahájil ji starosta Tanvaldu 
pan Vladimír Vyhnálek, starostka 
Okresního sdružení hasičů Jablonec 
nad Nisou paní Ing. Jiřina Brychcí a 
starosta pořádajícího sboru pan Karel 
Bukvic ml. Ti zde přivítali rekordních 35 
soutěžních družstev v kategorii mužů a 
žen. 
 Kategorii žen ovládly ženy 
z Bratříkova, s časem 17.87 za což 
braly zasloužená první místo z cel-
kových 13 startujících družstev. Na 
místě druhém se umístily ženy z Hutě 
s časem 19.28 a bronzovou příčku 
vybojovaly ženy z Jeřmanic s časem 
20.58.
 V kategorii mužů odstartovalo 
celkem 22 družstev a absolutním 
vítězem se stali borci z Jirkova, 
kteří s časem 14.57 brali nejcen-
nější medaile. Na druhém místě se 
umístili muži z Jílového u Držkova 
a třetí stupeň vítězů obsadili muži 
z Košťálova. Tanvaldští muži letos 
mírně zaostali, ale omlouvá je fakt, 
že těsně před soutěží zasahovali u 
požáru na Popelnicích a do závodu 
dorazili takřka ještě celí očazení a 
s vyplazenými jazyky.
 Odpolední část soutěže patřila 
dětským kategoriím, kde se na start 
postavilo celkem sedm družstev mlad-
ších žáků a 11 družstev starších žáků. 
 Z těch nejmladších účastníků sou-

těže, kteří se radovali z prvního místa, 
bylo družstvo z Tanvaldu Šumburku A, 
druhé bylo družstvo z Bratříkova a třetí 
Tanvald Šumburk B. Ve starších žácích 
vybojovalo prvenství družstvo s časem 
16.00 a byl to Tanvald Šumburk, 
stříbrné medaile si odváželo družstvo 
z Těpeř a na třetí stupeň vítězů se 
postavilo družstvo z Frýdštejna. 
 Na celém jubilejním 20. ročníku 
Tanvaldského poháru startovalo 
rekordních 53 družstev. Pořadatelský 
sbor dobrovolných hasičů Horní 
Tanvald byl velice potěšen z tak velké 
účasti, ke které dopomohlo i hezké 
počasí. A jak uvedl starosta pořá-
dajícího sboru a hlavní organizátor 
soutěže pan Karel Bukvic ml.: “Tento 
ročník jsme připravovali více jak tři 
měsíce, soutěž se musela organizačně 
přizpůsobit novému místu působiště, 
velkému množství soutěžních družstev 
a početnému zástupu diváků. Právě 
z důvodu konání soutěže na městském 
stadionu vzrostla úroveň soutěže a 
s tím i její návštěvnost. Jako pořada-
telé jsme si vědomi několika menších 
organizačních chyb, které pro další 
ročníky snadno odstraníme a budeme 
se opět těšit na tak velkou návštěvnost 
jako byla tento rok. Děkujeme všem 
sponzorům a všem co se podíleli na 
realizaci a průběhu letošního jubilej-
ního ročníků Tanvaldského poháru.“ 

Sponzoři  20.  ročníku  soutěže 
"O pohár starosty města Tanvaldu"
Město Tanvald
Bauhaus, Liberec
Liberecký kraj
Preciosa, Jablonec n/N
Pivovar Svijany
TI Automotive, Jablonec n/N
Detoa, Albrechtice
Sea clean M.B., Jablonec n/N
Kümpers textil s.r.o., závod Plavy
ABB, Jablonec n/N
Zdravotní pojišťovna MV
Teneo, Tanvald

Pojišťovna Generali
Siko, Liberec
Čajový dům Solia, Tanvald
Lékárna U Aesculapa, Tanvald
Pekařství Mašek, Tanvald
Hansa textil s.r.o., Smržovka
Teta Drogerie, Tanvald
Vertical Park, Harrachov
Cukrárna LEDO, Tanvald
Květiny p. Špicar, Tanvald                                   
Cukrárna Medulka, Smržovka
Desko, Desná
Jablotron, Jablonec n/N
Autoslužby  p. Brož, D. Smržovka
SATO, Tanvald
Elektro p. Vejdělek - Jablonec n/N
ABEGU, Desná
Hotel u Dubu, Smržovka
Autocentrum Tůma, Tanvald
Javecar - p. Veverka, Jiřetín
Hotel BON, Tanvald
Truhlářství p. Horecký, Tanvald
Stavební společnost Holemý, 
Smržovka
Prexim s.r.o., manželé Brandsovi
Střechy Pospíchal, Smržovka
SK Mobil, Tanvald
Ekofarma p. Berka, Tanvald
Truhlářství p. Söllner, Tanvald
FOTOS p. Jakoubek, Tanvald
Železářství u „Blacka“, Smržovka
4soft, Tanvald
Mocca, Liberec
TFnet, Železný Brod
Sundisk, Malá Skála
Pivovar Konrad, Liberec
Probo, Liberec
Čerp. stanice Tank Oil, Dolní Smržovka
Skiareál Černá Říčka
Zahradnictví Kmentovi, D. Smržovka
Cukrárna u Kulichů, Smržovka
Mediální partneři akce:
Naše Jablonecko
Jablonecký Deník
Požáry.cz
Tanvaldský zpravodaj

Děkujeme Všem sponzorům a part-
nerům akce!!! Karel Bukvic

Foto: Zuzka Máslová ml.
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Běh a dálkový pochod 
Tanvald - Spálov

 V sobotu 29. srpna 2015 se vydalo 
téměř 50 běžců již na 15. ročník ama-
térského vytrvalostního běhu a několik 
pochodníků na 14. ročník dálkového 
pochodu Tanvald – Spálov. Tato akce 
se koná každoročně na počest tra-
gicky zesnulého strojvedoucího Edy 
Vraštila a obětí železničního neštěstí 

u Spálova 25. 8. 1990. V letošním 
ročníku se výsledkově vytáhla přede-
vším děvčata, kde padl traťový rekord. 
Uznání ale patří všem účastníkům, 
kteří se popasovali s touto opravdu 
náročnou tratí. Děkuji také všem 
pořadatelům a sponzorům za podporu 
tohoto krásného závodu. Josef Průcha

Handisportovcům svítilo letos sluníčko
 Po dvou trošku smolných letech, 
kdy počasí nebylo venkovnímu sportu 
v ten pravý den nakloněno, se letos 
umoudřilo, a tak 6. ročník handideseti-
boje pořadatelům v areálu autokempu 
vyšel jaksepatří. Osvěžme si paměť, 
o co se jedná. Hendikepované děti 
i dospělí nemají v životě mnoho 
příležitostí zasportovat si mezi 
sebou, domov proti domovu, škola 
proti škole, a tak sportovci z ABB 
Elektropraga Jablonec ve spolupráci 
s TJ SEBA Tanvald, oddílem Sluníčko 
a Gymnáziem Tanvald před několika 
lety přišli na báječnou myšlenku uspo-
řádat něco na způsob olympiády právě 
pro hendikepované z širšího okolí. 
Některé disciplíny jsou jednoduché, 

jako kupříkladu hod míčkem na panáka, 
granátem na cíl, florbalovou holí do 
branky, jiné již vyžadují větší obratnost 
a úsilí, jako třeba běh s pingpongovým 
míčkem, slalom na koloběžce nebo 
probíhání rozkomíhaného lana, další 
jsou technicky náročné, jako střelba 
ze vzduchovky či zasažení terčů vodní 
proudnicí. Nejvíce zábavy se pak užije 
při stavbě pyramidy z papírových 
krabic a zlatým hřebem dopoledne je 

horolezecká stěna, samozřejmě pod 
dozorem a jištěním zkušených lezců.
 Téměř stovku účastníků z jablonec-
kých škol Liberecká a Kamenná, Centra 
denních služeb Jablonec, Dětského 
domova Lánov, Domova Maxov, 
Domova a centra aktivit Hodkovice 
a samozřejmě domácích ze ZŠ Horní 
Tanvald a oddílu Sluníčko přivítali 
v areálu autokempu starosta Vladimír 
Vyhnálek a místostarostka Hana 
Preislerová, a pak již vše probíhalo 
pod taktovkou hlavních organizátorů 
Milana Kozáka a Zdeny Synovcové, 
jimž sekundovali zaměstnanci z ABB 
a studenti Gymnázia Tanvald.
 16 družstev ve čtyřech kategoriích 
se popasovalo úspěšně s nástra-

hami desetiboje, 
nikdo se nezranil, 
nádherné počasí 
vydrželo až do 
konce a nálada 
mezi soutěžícími 
i jejich doprovodem 
byla skvělá, což se 
ukázalo i na závěr 
při rozhovorech 
na mikrofon, kde 
se ti nejmladší 
i ti starší, podělili 
s ostatními o svou 
radost z pohybu 
i krásného dne. 

Občerstvení také přišlo vhod, jen 
všudypřítomné vosy útočily na limo-
nády i párečky, ale ani tady se žádné 
zranění nekonalo. Všichni účastníci při 
slavnostním vyhlášení obdrželi diplom 
a nějakou tu cenu, protože v tomto 
případě není až tak důležité zvítězit, 
ale zúčastnit se a vytrvat. Zvítězili totiž 
všichni.
 Takže díky pořadatelům z ABB i 
jejich spolupracovníkům, a za rok zase 

nashledanou v autokempu, tentokrát 
již při 7.ročníku handidesetiboje. -vho-

Pohár běžce Tanvaldu otevřel další, 
již 16. kapitolu

 417 dětí závodilo v první etapě 
nového ročníku o pohár běžce 
Tanvaldu, neuvěřitelné číslo. K přes-
polnímu běhu dorazili malí závodníci 
nejen z Tanvaldu, ale i z Velkých Hamrů, 
Kořenova a Plavů. Organizátoři z DDM 
Ulita, TJ SEBA a ZŠ Sportovní měli 
opět kliku na počasí, neboť na celý 
průběh závodu hezky svítilo sluníčko 
a vše se vydařilo. V jednotlivých kate-
goriích zvítězili: Vojtěch Lang, Natálie 
Langová, Nikola Bambušek, Veronika 
Bervicová, Anastázie Kapčiarová, 
David Pešta, Marek Drbohlav, Alžběta 
Hýsková, Štěpánka Černá, Bedřich 
Urbanec, Daniela Peštová, Dan 

Jegyinák, Lucie Jindřišková, Michael 
Quirsfeld, Martina Harcubová, Ondřej 
Balatka, Lucie Tůmová a David Pešta. 
Jak vidno, některá jména se opakují, 
některá nová jména se objevila, a jsou 
tu i úspěšné rodinné klany, které sbírají 
jednu medaili za druhou. Sláva vítě-
zům, čest poraženým, zasportovali si 
všichni a sladkou odměnu z Pekařství 
Jan Mašek si vychutnali také všichni. 
Již dnes se mohou těšit na další etapu 
PBT. Druhá etapa, atletický trojboj, 
proběhla až po uzávěrce tohoto čísla, 
třetí se koná v pátek 2. října a na řadě 
je tentokrát cyklokros. 

-vho-
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INZERCE

Tato nabídka platí od 1. 10. do 31. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

PŘIPRAVTE SE NA TOPNOU SEZÓNU ! 
ŠIROKÝ VÝBĚR TOPIVA ZA TRVALE NEJLEPŠÍ CENY V NAŠEM CENTRU !!!

Krbová vložka F101
výkon až 12 kW, výhřevnost až 250 m³, 
rozměry: v 520 x š 695 x h 364 mm

až 12 kW až 6 kW

8.490,-

Kamna Kerpen
výkon 5 kW, výhřevnost až 124 m³, 
rozměry: v 885 x š 285 x h 320 mm

2.950,-

až 8,3 kW

Krbová kamna Kelt
výkon až 6 kW, výhřevnost až 160 m3, 
rozměry: v 710 x š 670 x h 400 mm

TAKÉ  
NA UHLÍ

13.490,-
Kachlová  
krbová kamna  
Messina
výkon až 8,3 kW,  
výhřevnost až 160 m3,  
rozměry: v 1100 x š 750 x h 486 mm

24.990,-

5 kW

NOVÝ KATALOG  
KAMNA 2015  
najdete na  
www.bauhaus.cz  
a také v našich  
centrech

Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 • www.bauhaus.cz

LIBEREC ŠIROKÝ VÝBĚR  
KAMEN, KRBŮ I TOPIVA!
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Nejlepší volba
488 999 488
www.nej.cz

Vyberte si vlastní programy
Zvolte si zařízení ke sledování
Nahrajte si libovolné pořady
Přehrajte si pořady zpětně
Již od 190 Kč měsíčně + Stb

Nový rozměr vnímání
Vaší televize,...

...který si
      zamilujete!

Nej
NETTV


