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v Infocentru Tanvald od 8. června.

V pondělí 8. června 2015 
proběhnou pravidelné 

prodejní trhy na 
centrálním parkovišti.

Ohlédnutí za 59. ročníkem 
Tanvaldského hudebního jara

 V pátek 15. května se uskutečnil 
poslední koncert letošního festivalu. 
To je ten pravý čas ohlédnout se zpět.
 
 Pod názvy „Pocta české kvartetní 
škole“, „Tango“, „Pocta českým mistrům“ 
a „Opojení folkórem“ se skrývají zvučná 
jména: Panochovo kvarteto, Trojanovo 
trio, Jitka Hosprová s Jitkou Čechovou 
a olomoucký pěvecký sbor ATENEO. 
Všichni tito účinkující sbírají uznání 
v různých koutech planety Země od 
Kanady a Ameriky přes Afriku až po 
Nový Zéland, Japonsko či Austrálii, 
o Evropě nemluvě. Je vždycky poctou 
pro Tanvald, když může přivítat umělce, 
kteří i u nás podávají špičkové výkony, 
a tím nás obdarovávají a obohacují.
 
 Tanvaldské publikum velmi oceňuje 
luxus, kterého se mu každoročně 
dostává, i když to nemá mnohdy 
lehké. Letos prošlo zkouškou ohněm 

a dlužno říct, že obstálo. Na všech 
koncertech totiž zazněly skladby 
soudobých skladatelů, což často 
nahání posluchačům strach. Vědí, 
že si CD s neznámou současnou 
hudbou nekoupí a že moderní skladbu 
nechtějí poslouchat ani v rozhlase. 
Ale proč přijdou dobrovolně na koncert? 
Odpověď je nasnadě.
 
 Doma totiž chybí atmosféra, kterou 
nám může dát jen koncert. Chybí 
přímý kontakt s umělci, který může 
poskytnout jen koncert. A v neposlední 
řadě chybí klid a soustředění, které 
může dát zas jen koncert.
 
 Postupem času si tuto skutečnost 
uvědomuje čím dál víc lidí, a co nás 
velmi těší, jsou to lidé velmi mladí.
 
 Jestliže se posluchač plně 
soustředí a vnímá jen hudbu - na 

koncertě ho nic neruší - a je-li to 
hudba vysoce umělecká, stráví ji bez 
problémů. Argument: „Já vážné hudbě 
nerozumím“ je nesmyslný. Chce to 
jen jednou se zaposlouchat třeba do 
Beethovenových sonát…  A když říkám 
„zaposlouchat se“, myslím tím uzavřít 
se do pomyslné bubliny naplněné 
tóny, chvíli tam zůstat a vychutnávat 
si přítomnost v jiné dimenzi. Právě 
pro tohle jsou živé koncerty ideálním 
prostředím.
 
 V příštím roce, půjde-li všechno 
tak, jak má, oslavíme 60. Tanvaldské 
hudební jaro.
 
 Už teď zveme na naše koncerty 
všechny věrné posluchače, ale i ty, 
kteří to přijdou třeba jenom zkusit.
 

Za festivalový výbor THJ

Zápis do ZUŠ Tanvald 3

Panochovo kvarteto zazářilo na prvním koncertě Tanvaldského hudebního jara.
Foto: A. Bělonožník.

Silnice okolo Souše otevřena 

Od května je otevřena silnice 
II/290 v úseku Smědava 

- Desná, Souš. -red-

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti radnice 
se uskuteční ve středu 17. června od 

16 hod jednání zastupitelů města.

Tango v podání Trojanova tria zaznělo na druhém koncertě. 
Foto: A. Bělonožník.

Senior klub 
Tanvald 

Vás zve na
povídaní s panem tajemníkem 

Richardem Seidelem

Minulost, přítomnost a 
budoucnost Tanvaldu

Místo konání: Dům pro seniory 
Šumburk nad Desnou 593, 

Tanvald, - společenská místnost
Datum konání: 23. 6. 

2015 v 15:00 hod.

Srdečně zveme
Libuše Vedralová

Jitka Hosprová a Jitka Čechová vzdaly poctu českým mistrům na třetím koncertě THJ. 
Foto: A. Bělonožník.

Posledního koncertu Tanvaldského hudebního jara v kostele sv. Františka z Assisi se zhostil 
smíšený pěvecký sbor ATENEO. Foto: A. Bělonožník.
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Z dubnového zasedání zastupitelů 
města vzešla řada investičních akcí 
v našem městě a další se budou pro-
jednávat při červnovém zasedání.
 Oprava chodníku a dešťové 
kanalizace. Kvůli rušnému provozu 
v Palackého ulici a prasklé dešťové 
kanalizaci dochází k propadu kraj-
nice a přilehlého chodníku. Část této 
kanalizace byla již opravena, z důvodu 
havárie na jedné z dešťových vpustí a 
tak je vhodné na opravy navázat.
 Přechod pro chodce od autobu-
sové zastávky k Četničáku. Stavební 
práce na Četnickém domě stále pokra-
čují a dokončení rekonstrukce je plá-
nováno nejpozději na podzim. Jelikož 
v nově zrekonstruované budově bude 
sídlit například služebna městské poli-
cie, kontaktní pracoviště úřadu práce 
nebo bytová společnost TABYS, tak 
je nutné pro všechny příchozí objekt 
více zpřístupnit. Z tohoto důvodu bude 
v samotné budově vybudován osobní 
výtah a také osvětlený přechod pro 
chodce přes mezinárodní silnici.
 Stavební úpravy vnitřních prostor 

objektu DDM. I Domeček se dočká 
velkých oprav. V současné době 
projektová dokumentace zahrnuje 
rekonstrukci sociálního zařízení, 
elektroinstalace, vodoinstalace, 
odpadů, rozvodů ÚT a stavební úpravy 
suterénních prostor bývalé prodejny 
chovatelských potřeb pro rozšířenou 
činnost DDM. Také bude zrušen stáva-
jící septik a vybudována kanalizační a 
dešťová přípojka.
 Mohl by mít Tanvald své náměstí? 
Zastupitelé odsouhlasili první a druhou 
etapu příprav, jež jsou součástí návrhu 
na prověření potenciálu vytvoření 
náměstí v Tanvaldě. Náměstí by mohlo 
teoreticky vzniknout na centrálním 
parkovišti a na druhém břehu řeky, zda 
je tuto představu možné převést do 
reality je otázkou, kterou budou řešit 
architekti z ČVUT a vytvořená pracovní 
skupina.
 Mezi zajímavé investiční akce, které 
budou projednávány na červnovém 
zastupitelstvu, bude rozhodně patřit 
revitalizace městského stadionu 
Výšina.

-haj-

Zastupitelé investovali, investují 
a budou investovat 
do velkých oprav

Státní svátek 8. května

  8. května před sedmdesáti lety skon-
čila druhá světová válka v Evropě.
 V Tanvaldě jsme si toto významné 
výročí připomněli o den dříve polože-
ním věnce u pomníku T. G. Masaryka. 

Věnec položil místostarosta Antonín 
Bělonožník, hasiči z SDH Šumburk 
a vedoucí kulturní kanceláře Petr 
Hampl.

-haj-

Uprostřed místostarosta Antonín Bělonožník po boku s  hasiči z SDH Šumburk.

Tanvaldská zastávka 
se nám mění před očima

Na tanvaldské vlakové zastávce byl čilý pracovní ruch. Fotografie ze 7. května.    -haj-

Nová prádelna v Tanvaldě

V bývalé prodejně SebyT za Penny Marketem je od poloviny května prádelna. 
Podrobnější článek o nové firmě v našem městě se dočtete v následujícím Tanvaldském zpravodaji.

-haj-.

Oslavy 
110 let 
 města Tanvaldu

Program :

1300  Dětský den - soutěžní bloky pro děti, hudba, stanoviště paintball aj.
1400 Ukázky obrany a útoku cvičených psů ( ZKO Desná )
1430 Představení divadelního souboru Nascénu! při ZUŠ v Tanvaldě
1500 Vystoupení hudebního oboru ZUŠ Tanvald -  - orchestry a pěvecké  
  sbory Harmonia a Melodia. Vyhlášení vítězů výtvarné a literární soutěže.
1600 Česká beseda v podání spolku Vlastenci z Českého Šumburku 
1615 Vystoupení Sboru dobrovolných muzikantů z Desné
1715 Ukázka kovářského umění
1730 Předpokládaný příjezd Josefa Zimovčáka na vysokém kole s družinou  
  účastníků CYKLOTOUR 2015 - 6. ročníku charitativní akce 
  Nadace na kole dětem (www.nakoledetem.cz).
  Hromadné vypouštění balónků.

18 - 23 h.  Taneční zábava - k tanci a poslechu hraje skupina KONTAKT

Ukázka hasičské techniky, bohaté občerstvení, dílničky pro děti DDM Ulita 
Tanvald, malování na obličej, skákací hrad, stánek MeDiLa a projektu 

„Náměstí v Tanvaldě“ aj. 

VSTUP ZDARMA
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

areál autokempu

Tanvaldská kotlina
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MeDiLa - nový provozovatel biochemické laboratoře v Tanvaldě

Snížení ceny 
za dodávku 

tepelné energie
 Vedení společnosti Teplárenství 
Tanvald s.r.o. rozhodlo, s přihlédnutím 
k vývoji výroby tepla a dodávek tepelné 
energie, snížit s účinností od 1. 05. 
2015 cenu za dodávku tepelné energie 
pro lokalitu Výšina a Šumburk z 580 Kč 
za 1 GJ na 540 Kč za 1 GJ. K uvedené 
ceně za jednotku tepelné energie bude 
připočtena DPH dle platných předpisů. 
Jedná se o cenu předběžnou, výsledná 
cena bude stanovena dle platných 
právních předpisů. -red- 

 Od začátku roku 2015 převzala 
provoz laboratoře klinické biochemie 
v Nemocnici Tanvald po dohodě 
se společností VAMED pardubická 
společnost MeDiLa spol. s. r. o. Tato 
společnost provozuje síť laboratorních 
center - Turnov, Hradec Králové, 
Pardubice, Žamberk, Brno, Dačice. 
Zde provádí rutinní i speciální vyšetření 
v oborech klinická biochemie, hemato-
logie a mikrobiologie. Svými službami 
tak pečuje o téměř tisícovku ambulancí 
především praktických lékařů pro 
dospělé i děti, diabetologů, endokrino-
logů, gynekologů a dalších specialistů. 
Speciální vyšetření zajišťuje také pro 
nemocnice Pardubického kraje a řadu 
specializovaných center - např. IVF, 
chirurgie a další.
 MeDiLa převzala provoz tanvald-

ské laboratoře se závazkem i nadále 
zajistit nepřetržitý provoz pro potřeby 
Nemocnice Tanvald. Velkou pozornost 
věnuje také zdejším ambulantním léka-
řům, kterým nabízí významné rozšíření 
jim dostupných služeb. To spočívá 
v nabídce širšího spektra vyšetření než 
doposud, rychlejším provedení analýz, 

v zajištění komfortních komunikačních 
prostředků pro elektronický přenos 
laboratorních výsledků, konzultační 
podporu specialistů k interpretaci 
výsledků, používání nejmodernějších 
pomůcek pro odběr krve, pořádání 
vzdělávacích akcí a další nové služby.
 Úvodní představení nového provo-
zovatele laboratoře proběhlo 11. února 
2015 v hotelu Bon za početné účasti 
lékařů i sester zdejší nemocnice i z 
ambulancí v Tanvaldu a okolí. Vedení 
společnosti MeDiLa je seznámilo se 
svými plány a harmonogramem jejich 
uskutečnění.
 Další akcí pro zdejší zdravotníky 
bylo školení sester i lékařů k používání 
moderního systému VACUTAINER k 
odběrům krve. Toto akreditované ško-
lení absolvovali, opět v hotelu Bon dne 

20. dubna 2015, tři desítky účastníků.
 V březnu byl podle plánu instalován 
moderní počítačový informační systém 
Open LIMS a významně tak zvýšil mož-
nosti laboratoře zvýšit úroveň svých 
služeb pro zdejší lékaře. Obyvatelé 
Tanvaldu a okolí jistě zaznamenali 
pohyb zcela nového (a nápadného) 
svozového automobilu, jehož posádka 
má za úkol rychlý a bezpečný odvoz 
odebraného biologického materiálu z 
ambulancí do laboratoře.
 V nejbližší době představí společnost 
MeDiLa a její laboratorní pracovníci 
svoji práci i na veřejnosti při vybraných 
společenských a sportovních příleži-
tostech v Tanvaldu a okolí.

František Štumr
obchodní ředitel, MeDiLa

Infocentrum rozšířilo 
spektrum svých služeb

Tanvaldské infocentrum za rok oslaví 
dvacet let. To je opravdu dlouhá doba, 
po kterou slouží všem svým klien-
tům. Za těch devatenáct let se řada 
věcí změnila, a tak i infocentrum jde 
s dobou. Za poslední měsíc přibyly 
návštěvníkům dvě novinky. A to wi-fi 
připojení a služba laminování.
 Laminování je velmi žádanou služ-
bou, ale bohužel v našem okolí je její 
poskytování nedostatečné, a tak je jistě 
správným krokem zavedení této služby 

v našem infocentru. Můžete si přijít za 
laminovat své fotografie, diplomy nebo 
jakékoli jiné dokumenty ve velikosti A4, 
A5 a průkazkový formát.
 A wi-fi připojení? Jak jistě víte, tak 
veřejné počítače s internetem jsou již 
samozřejmostí, dalším krokem je tedy 
wi-fi připojení. Wi-fi umožňuje poho-
dlně se připojit pomocí bezdrátového 
spojení na internet například ze svých 
telefonů či tabletů.
 Velkým přínosem bude hlavně pro 

turisty, kteří dorazí do Tanvaldu mimo 
otevírací dobu infocentra a budou 
potřebovat poradit dopravní spojení, 
restaurace nebo jakékoli jiné informace, 
které jsou k dispozici na internetových 
stránkách. Lidský faktor samozřejmě 
technika nenahradí, ale i tak slouží ku 
prospěchu.
 Kromě wi-fi připojení je v tanvald-
ském infocentru stále k dispozici 
veřejný počítač s internetem, který je 
hojně využíván a řada dalších služeb.

-haj-

Hudební obor
 Studium v hudebním oboru začíná 
přípravnou hudební výchovou, která 
je určena pro děti ve věku pěti až 
sedmileté. Během roku si děti zvolí 
vhodný hudební nástroj, např. housle, 
violoncello, klavír, keyboard, kytaru, 
zobcovou flétnu nebo sólový zpěv, 
a začnou zpívat v přípravném pěvec-
kém sboru.
 Do ostatních nástrojových oddě-
lení lze přijmout žáky i starší, a to na 
dechové nástroje: trubka, pozoun, lesní 
roh, klarinet, saxofon, příčná flétna 
s možností hry ve školních orchestrech. 
 Dále je možné se přihlásit pouze 
do pěveckého sboru (výuka zdarma, 
školné se neplatí).
 Upozorňujeme na některé neod-
borné metody výuky hry na dechové 
nástroje (např. zobcová flétna), které 
mohou napáchat neodstranitelné 
chyby ve špatném nátisku a dýchání. 

Výtvarný obor 
 Do výtvarného oboru přijímáme děti 
od pěti let věku. Výuka v tomto oboru je 
zaměřena nejen na všestranný rozvoj 
výtvarného talentu a estetického cítění, 
ale zahrnuje i speciální přípravu ke 
studiu na středních školách s umě-

leckým a pedagogickým zaměřením. 
Dobře vybavené učebny výtvarného 
oboru umožňují dětem práci nejrůz-
nějšími výtvarnými technikami jako je 
kresba, malba, grafika, modelování 
z keramické hlíny i na hrnčířském 
kruhu, vypalování v keramické peci. 
 Na letošním setkání ředitelů základ-
ních a středních uměleckých škol 
Libereckého kraje se účastníci shodli, 
že nejlepší příprava ke studiu na střed-
ních školách výtvarného zaměření je 
zajišťována právě ve výtvarných obo-
rech ZUŠ.  

Taneční obor
 Do tanečního oboru lze přijmout děti 
již od pěti let. Předpokladem je zdravá 
fyzická kondice, trpělivost a pevná 
vůle. Pod odborným vedením plně 
kvalifikované učitelky se žáci naučí 
základy pohybových a gymnastických 
dovedností, lidového tance, klasického 
tance a moderních tanečních technik. 
Taneční sál je profesionálně vybaven 
zrcadly, baletizolem a gymnastickým 
kobercem.
 Neodborné a jednostranné vedení 
dětí při různých jiných tanečních akti-
vitách (hip-hop apod.) může nepříznivě 
působit na vývoj dítěte.  

Literárně-dramatický obor
 Do literárně-dramatického oboru 
se mohou přihlásit zájemci od sedmi 
let. LDO umožňuje prostřednictvím 
tvořivých činností rozvíjet umělecké 
vlohy žáka směrem k divadelnímu 
a slovesnému projevu. Dále vychovává 
z dětí a mládeže budoucí amatérské 
divadelníky, přednašeče, vzdělané 
a náročné diváky i čtenáře. Odborně 
vedená výuka v LDO napomáhá 
včas podchytit talentované jedince a 
připravit je pro další studium směřující 
k profesionálnímu uplatnění. 

Zápis probíhá ve všech oborech během 
června 2015
vždy v odpoledních hodinách 
od 14.00 - 17.00 hod.
do hudebního oboru v ul. Nemocniční 
čp. 339, do výtvarného, tanečního 
a literárně-dramatického oboru v ul. 
Komenského čp. 301 (vedle gymnázia).

Bližší informace na telefonních 
číslech:
 
hudební obor - 483 394 610
výtvarný, taneční a literárně-
-dramatický obor - 483 394 337 
a na www.zustanvald.cz

Den Země v ZŠ 
Horní Tanvald

 Tak jako každý rok, i letos oslavili 
žáci školy na Horním Tanvaldě Den 
Země zábavně i pracovně. Cestou 
do sedla Špičáku plnili mnoho úkolů, 
tentokrát na téma „JARO“. Věnovali 
se bezpečnosti při jízdě na kole, při-
pomněli si tradice Aprílu, Velikonoc, 
čarodějnic, zopakovali si lidové pranos-
tiky a nechyběly ani úkoly, vztahující 
se k tomu, že březen je měsíc knihy 
a máj je lásky čas… Po buřtovém 
občerstvení se vydali zpět ke škole – a 
nepřišli s prázdnou. Po celé délce trasy 
sbírali v okolí cesty odpadky, kterých 
nakonec bylo několik plných pytlů. Děti, 
na které se většinou pohlíží jako na ty, 
které jsou spíše původcem nepořádku, 
si rozhodně zasloužily pochvalu. 
 Děkujeme touto cestou technickým 
službám za ochotu při odvozu sesbíra-
ného odpadu.

D.H.

Ilustrační foto.

Základní umělecká škola Tanvald 
vyhlašuje ZÁPIS pro školní rok 2015/2016
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Co se nám líbí 
a co zase ne…

 Nová rubrika, do které mů-
žete přispívat i vy. Zaměřme se spíše 
na zajímavosti, kterých si všímáme na 
každém kroku a nyní se o ně můžeme 
podělit s ostatními čtenáři Tanvaldské-
ho zpravodaje.
 Své příspěvky zasílejte na 
e-mail: lhajkova@tanvald.cz nebo 
osobně doneste do Infocentra Tanvald.

-haj-

Líbí se nám když nejen město, 
ale i občani třídí bioodpady...

Jen pro zajímavost, ti co správně třídí, vytřídili 
za minulý měsíc 4 tuny bioodpadů.

Kácení stromů ano, nebo ne?
 U každé viditelné změny, jako je 
například kácení stromů, lze očekávat 
jak kladné, tak záporné ohlasy, protože 
co člověk, to názor. Řada názorů už 
se začala scházet na MěÚ Tanvald 
a v naší redakci. Někdo by nejradši 
vykácel každý strom a někdo si naopak 
váží každého lístečku. Pokud se jedná 
o zeleň ve městech, tak by bezpochyby 
nejdůležitější a na prvním místě mělo 
být zdraví všech kolemjdoucích. 
Vzrostlý strom sice vypadá hezky a 
dotváří jistou atmosféru, ale v případě, 
že hrozí riziko úrazu, tak žádná atmo-
sféra ani krása za to nestojí. S jistotou 
bych řekla, že nikdo nechceme, aby 
mu strom spadl na barák nebo, a to 
je horší varianta, spadla větev na vás 
nebo vaše dítě.

Lenka Hájková

 A proto… Město Tanvald v květnu 
realizovalo v parku na Šumburku pod 
kostelem úpravu zeleně. Tyto úpravy 
vycházejí z dendrologické prohlídky, 
provedené Ing. Miloslavem Wachem, 
která proběhla v druhé polovině dubna 
letošního roku na začátku vegetačního 
období zeleně. Z parku byly odstra-
něny dva stromy (jasan, jedlovec 
kanadský) z důvodu jejich havarijního 
stavu. Následně proběhlo odstranění 
odumřelých větví a jednotlivých zlomů. 
Následně bude provedena kontrola 
vazeb, které byly v minulosti prove-

deny. Řezy jsou prováděny stromole-
zeckou technologií, která je pro stromy 
nejšetrnější.

-red-

 
Nekácejte bezmyšlenkovitě 
arboretum
 S tímto názorem vystoupil pan  
Mgr. Vyhnálek dne 18. 4. 2012 na 
zasedání Zastupitelstva města.
Podnětem k jeho vystoupení bylo poká-
cení jedné borovice v prostoru hřiště 
Masarykovy školy. Doložil, že každý 
zdejší strom byl zmapován, případně 
ošetřen, to celé v hodnotě 140 tis. Kč. 
Důvodem ke kácení nemůže být ani 
ohrožení bezpečnosti cvičících, ani 
případné zastínění objektů.
 S těmito názory nelze než souhlasit. 
Někdy to skutečně vypadalo tak, že 
stromy jsou v Tanvaldě nepřítelem číslo 
jedna. 
 Jak si však mám vysvětlit fakt, že 
letos na jaře byla v tomto prostoru 
pokácena více než desítka stromů, 
a to za doby, kdy starostou je sám 
Mgr. Vyhnálek. Pravda, jeden strom 
možná nebyl úplně v pořádku. Další 
tři rostly na svahu, a to mohlo do 
budoucna způsobovat problémy. Avšak 
pro ostatní pokácené stromy se těžko 
najde vysvětlení dramatické změny 
názorů pana starosty. 
 Napadají mne pouze dvě možnosti. 

Buďto z toho vyššího křesla, na kterém 
dnes sedí, vidí věci v širších souvislos-
tech, které mu tenkrát chyběly, nebo 
to jeho vystoupení před třemi roky byl 
pouze samoúčelný útok na tehdejší 
vedení města, a starost o stromy ve 
městě není ve skutečnosti to, co by 
ho trápilo. Bylo by dobře, kdyby pan 
starosta celou záležitost vysvětlil. Jinak 
bude obtížné uvěřit, že i všechna jeho 
ostatní vystoupení byla upřímná.

Miroslav Daníček
Vyjádření starosty města Tanvald 
Vladimíra Vyhnálka
 Ano, pane Daníčku, máte pravdu. 
Pokácení majestátní borovice vejmu-
tovky v roce 2012 mě velice mrzelo, 
neboť se jednalo (dle odborného 
posudku) o zdravý, nikoho neohrožu-
jící, dominantní strom celého arboreta.
 Dne 20. 3. 2015 (před vlastním 
kácením) jsem celou problematiku 
obecní zeleně u Masarykovy školy 
vysvětlil na webu města v aktualitách. 
Nicméně vše zopakuji, jak si přejete, 
ještě jednou.
 Z důvodu bezpečnosti nechalo 
město odborně posoudit stromy 
v parku u ZŠ Masarykova dendrologem 
Ing. Miloslavem Wachem. Ten označil 
10 stromů nezbytných k pokácení, což 
bylo i následně provedeno. Ze stejných 
důvodů byly pokáceny i 2 stromy 
v parku na Šumburku. To jsou fakta. 
Nechápu, proč je nutné, pane Daníčku, 
takovéto věci vysvětlovat přes stránky 
TZ. Rád vám je zodpovím osobně či 
telefonicky. Pokud tedy šlo opravdu o 
stromy…

Vladimír Vyhnálek

PS: Pro doplnění uvádím vyjádření 
Odboru Rozvoje a KV MěÚ Tanvald: 
„Za pokácenou borovici v roce 2012 
byly vysázeny dva nové stromy - liliov-
ník tulipánokvětý a buk lesní v kultivaru 
Rohanii. V letošním roce bylo 10 ks 
stromů pokáceno, 5 ks stromů ošetřeno 
(ošetření dalších stromů bude následo-
vat, což je zahrnuto do zpracovaného 
projektu celkového řešení parku), pro-
jekt rovněž počítá s výsadbou 7 nových 
stromů a 9 keřů“.

Výlukový jízdní řád 
autobusu na Šumburk

 Z důvodu uzavírky ul. Vítězná, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou, 
v úseku od hřbitova tj. od křižovatky 
s veřejně přístupnou účelovou komuni-
kací - ul. Údolní (ppč. 2610) až k objektu 
vodojemu (stpč. 1011) směr Světlá, 

v délce cca 300 m, která je v souvislosti 
s realizací stavby „Tanvald, přivaděč 
z vodojemu Šumburk - rekonstrukce“, 
bude v období od 18. května do cca 
18. června platit pro pravidelnou auto-
busovou linku 745 Tanvald - Šumburk 

nad Desnou -  Český Šumburk- Světlá 
- Pustiny - Desná. 
Výlukový jízdní řád je k dostání v IC 
Tanvald nebo na webu města Tanvald 
www.tanvald.cz.

-red-

Ale i takto vypadají popelnice na tříděný 
bioodpad. Jen ten bioodpad žádný...

Nelíbily se nám nefunkční hodiny.

Odvoz a likvidace 
fekálií 

Štěpkování větví 
Mulčování trávy 
Tel: 777 822 890 

INZERCE
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Máte zájem pracovat u policie? Kontaktujte 
naše personální pracoviště

KRAJ - Krajské ředitelství policie 
Libereckého kraje hledá nové a nad-
šené zájemce o práci u Policie ČR.
Krajské ředitelství policie 
Libereckého kraje přijímá do služeb-
ního poměru nové uchazeče. Máme 
především zájem o ženy a muže, kteří 
žijí v našem regionu, tedy v Libereckém 
kraji, a kteří vnímají práci policisty jako 
své celoživotní poslání.

Základní podmínky pro přijetí do 
služebního poměru:
- občanství České republiky 
- věk nad 18 let 
- bezúhonnost 
- střední vzdělání s maturitní zkouškou 
- fyzickou, zdravotní a osobní způsobi-
lost k výkonu služby 
- není členem politické strany nebo 
politického hnutí 
- nevykonává živnostenskou nebo jinou 
výdělečnou činnost a není členem 

řídících nebo kontrolních orgánů 
právnických osob, které vykonávají 
podnikatelskou činnost 

V praxi to znamená:
Bezúhonnost je řešena zákonem 
č. 361/2003 Sb. o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů“ 
v § 14. Prokazuje se opisem z evi-
dence Rejstříku trestů, který zajišťuje 
Policie ČR, která je dál oprávněna 
k tomu, aby v rámci přijímacího řízení 
využívala vlastní evidence a evidence 
Ministerstva vnitra ČR k ověřování 
údajů o uchazeči. Při posuzování 
bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení 
odsouzení nebo k rozhodnutí prezi-
denta republiky, v jejichž důsledku 
se na občana hledí jako by nebyl 
odsouzen. V případě jednání, které je 
v rozporu s požadavky kladenými na 
policistu, posuzuje konkrétní situaci 
služební funkcionář a ten  s konečnou 

platností rozhoduje, zda byla splněna 
podmínka bezúhonnosti. 
- Minimální stupeň vzdělání 
nejméně ukončené střední 
vzdělání s maturitní zkouškou. 
- Fyzická, zdravotní a osobnostní 
způsobilost se prokazuje v průběhu 
přijímacího řízení, jehož součástí je 
i vyšetření zaměřené na zjištění pří-
tomnosti omamných a psychotropních 
látek. Fyzická způsobilost se prokazuje 
testy tělesné zdatnosti, zdravotní 
způsobilost je posouzena policejním 
lékařem a osobnostní způsobilost se 
prověřuje psychologickým vyšetřením. 
A co nabízíme?
- jistotu zaměstnání 
- možnost profesního růstu 
- celoživotní vzdělávání 
- garanci trvalého příjmu 

Při přijetí do služebního poměru je pří-
slušník ustanoven na služební místo, 

pro které je stanovena služební hod-
nost vrchní referent (TT 02) se zařa-
zením na odděleních hlídkové služby, 
obvodním oddělení nebo dopravním 
inspektorátu.

V případě, že splňujete zákonem dané 
podmínky, váš zdravotní stav je dobrý 
a chtěli byste vykonávat práci u jedné 
z prestižních bezpečnostních složek 
České republiky, kontaktujte naše per-
sonální oddlěení.
A to buď e-mail: krpl.op@pcr.cz, 
nebo telefonicky  -  974 461 405.
 
Informace pro uchazeče: možnosti 
uplatnění v Polici České republiky 
naleznete 
www.policie.cz/clanek/moznosti-uplat-
neni-v-policii-ceske-republiky.aspx

Vlasta Suchánková 
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

Stáže ve firmách nabízejí šanci 
studentům i nezaměstnaným 

 Příležitost, jak zvýšit uplatnitel-
nost na trhu práce, získat nové kon-
takty či rovnou zaměstnání, nabízí 
aktuálně realizované projekty Stáže 
pro mladé zájemce o zaměstnání 2 a 
Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 
2, které zprostředkovávají stáže 
u soukromých firem působících 
na českém trhu. Poskytovatelům 
stáže jsou po ukončení propláceny 
předem stanovené náklady!
 Prostřednictvím stáží, které trvají 
v průměru dva až čtyři měsíce, má 
zaměstnavatel možnost vyzkoušet si 
potenciálního zaměstnance, a pokud 
se stážista osvědčí, může s ním firma 
po skončení stáže navázat další spo-

lupráci. Poskytovateli jsou za realizaci 
stáže hrazeny náklady zahrnující práci 
mentora, náklady spojené s admini-
strací stáže, opotřebení majetku a 
podobně. V nabídce stáží naleznete 
desítky oborů, výběr je tedy opravdu 
široký, stážovat lze například pozice 
sociálního pracovníka, specialisty 
marketingu, účetní, zahradníka nebo 
kadeřnice, ale i veterinárního lékaře či 
soustružníka kovů.
 Studentům posledních a předpo-
sledních ročníků je určen projekt Stáže 
pro mladé 2, kde si zájemci vybírají 
stáže dle zaměření svého studia. Za 
každou odstážovanou hodinu získává 
stážista finanční příspěvek a v rámci 

každé stáže absolvuje individuální 
konzultaci s odborným lektorem, který 
prakticky poradí v oblasti kariérního 
rozvoje. Informace o aktuální nabídce 
stáží a pravidlech projektu naleznete 
na www.stazepromlade.cz.
 Projekt Stáže ve firmách 2 je určen 
nejen pro nezaměstnané absolventy 
a rodiče na nebo po rodičovské dovo-
lené, ale také například pro osoby 
nezaměstnané déle než tři měsíce 
a osoby starší 40 let. Stáž je dalším 
vzděláváním, stážista tedy nemá nárok 
na mzdu, nicméně účastí v projektu 
není ovlivněno pobírání podpory 
v nezaměstnanosti a stážistům je 
v průběhu stáže propláceno stravné, 

cestovné, případně ubytování v místě 
stáže. Podrobné informace o fungování 
projektu včetně aktuální nabídky stáží 
naleznete na www.stazevefirmach.cz. 
 V rámci Libereckého kraje můžete 
navštívit regionální kancelář na adrese 
Nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 
Liberec, kde se můžete informovat o 
možnosti podpořit či rozšířit své uplat-
nění v rámci jednoho ze stážových 
projektů.
 Realizátorem obou projektů je 
Fond dalšího vzdělávání, příspěv-
ková organizace Ministerstva práce 
a sociálních věcí.

Stanislava Karásková

Studenti OA na veletrhu 
studentských společností   Otvíračka

 Nezisková vzdělávací organizace 
JA Czech, založená panem Tomášem 
Baťou v roce 1992, uspořádala i letos 
soutěž STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 
2015.  Akce se konala 21. dubna 2015 
v Galerii Harfa v Praze od 10 do 16,30 
hodin a byla poprvé přístupná široké 
veřejnosti. Spolu vyhlašovatelem této 
akce bylo ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy. Soutěžní veletrh 
studentských firem získal záštitu 
ministra financí a místopředsedy vlády 
Andreje Babiše a ministerstva průmy-
slu a obchodu.
 V Galerii Harfa se letos představilo 
38 studentských firem, tj. 203 studentů, 
kteří soutěžili v sedmi kategoriích.
 A my jsme byli u toho. Na 20. ročníku 
přehlídky středoškolského podnikání 
jsme se neztratili. Naše firma se 
prezentovala v oblasti občerstvení 
- prodávali jsme obložené housky, 

teplé toasty a palačinky. 
 Získali jsme cenné zkušenosti 
z oblasti praktického obchodování, 
ale zároveň jsme si uvědomili, že je to 
velice náročné pustit se do podnikání.

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

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města 
Tanvald konaného dne 15. 04. 2015

X. *ZM rozhodlo schválit předložený návrh a 
nabídku procesu participace veřejnosti  na pro-
věření potenciálu vytvoření náměstí v Tanvaldu, 
uvolnit na zajištění 1. a 2. etapy částku ve výši 
56.000 Kč a schválit rozpočtové opatření č. 
21/2015:
Výdaje
Vnitřní správa - celkem
 Činnost místní správy - celkem..... + 56.000 Kč
Rozpočtová rezerva........................ - 56.000 Kč
XI. *ZM rozhodlo schválit označení oboru 
63-41-M/02 Obchodní akademie zapsaného 
v rejstříku škol a školských zařízení střední ško-
ly,  jejíž činnost vykonává Masarykova základní 
škola a Obchodní akademie, Tanvald, Školní 
416, příspěvková organizace, za dobíhající 

a to s účinností  od 01. 09. 2016 s podmínkou, 
že Rada Libereckého kraje rozhodne o zápisu 
oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie 
od 01. 09. 2016 v příspěvkové organizaci Gym-
názium Tanvald.
XII. *ZM souhlasí s realizací Strategie komu-
nitně vedeného místního rozvoje území Místní 
akční skupiny Rozvoj Tanvaldska z.s. na období 
2014–2020 na území města Tanvald.
XIII. *ZM schvaluje vstup města Tanvald do 
zapsaného spolku Asociace horských stře-
disek ČR (AHS ČR), IČ 02083078 se sídlem 
Krkonošská 153, 543 01 Vrchlabí formou při-
druženého členství v souladu se stanovami 
AHS ČR, článkem III., bodem 3. 6. s účinností 
od 01. 06. 2015.

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 29. 04. 2015  

*RM doporučuje zastupitelstvu města schvá-
lit zřízení věcného břemene – služebnosti ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Teplická 874/8, Děčín podle předložené-
ho návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene 
- služebnosti č. EP-12-4001693/VB1, týkající se 
přeložky vrchního vedení VN na části pozemko-
vé parcely 1944 v katastrálním území Tanvald.
*RM souhlasí s tím, aby se spolunájemcem čás-
ti pozemkové parcely č. 328/66 (ostatní plocha) 
o výměře 113 m2 v katastrálním území Tanvald, 
kterou má v pronájmu pan Stránský na základě 
nájemní smlouvy ze dne 08. 10. 1997, stala jeho 
dcera.
*RM pronajala byt č. 5/105, dvougarsoniéru 
s příslušenstvím, Vítězná 593, Tanvald, část 
Šumburk nad Desnou na dobu určitou do 
31. 12. 2015.
*RM pronajala byt č. 1, garsoniéru s příslušen-
stvím, Vítězná 614, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou na dobu určitou do 31. 12. 2015.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 30/2015 spočívající v uvolnění prostředků na 
provedení oprav k zajištění bezpečného provo-
zu v tělocvičně umístěné v budově č. p. 331, 
ul. Údolí Kamenice z rozpočtové rezervy:
VÝDAJE
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem 
Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola  
- celkem.......................................... + 25.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA.............. - 25.000 Kč
*RM:
1/ v návaznosti na zákon č. 24/2015, kterým se 
mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, bere na vědomí 
navržený postup vyřizování žádostí o příspěvky 
na činnost z rozpočtu města;
2/) rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 
5.000 Kč  o.s. KVH Muzeum Československé 
armády, Haratický mlýn Plavy na akci pořáda-
nou v rámci 70. výročí od ukončení 2. světové 
války a rozhodlo provést rozpočtové opatření 
č. 31/2015:
VÝDAJE
Příspěvky - celkem
finanční dar  o.s. KVH Muzeum Českosloven-
ské armád............................................ 5.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA .............. - 5.000 Kč
3/ rozhodla neposkytnout finanční příspěvek 
z rozpočtu města pro rok 2015 následujícím ža-
datelům z důvodu vyčerpání příslušné rozpoč-
tové kapitoly:
a/ Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských 
hor, se sídlem Matoušova 453/21, Liberec 3
b/ Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl
c/ Služby sociální péče TEREZA, se sídlem 
Benešov u Semil čp. 160
d/ Snílek o.p.s., se sídlem Pod Borným če. 253, 
Staré Splavy
e/ D.R.A.K. o.s., se sídlem Oblačná 450, 
Liberec 1
f/ TJ Desná, Atletický oddíl
g/ Sbor dobrovolných hasičů Horní Tanvald na 
20. ročník soutěže „O pohár starosty města 
Tanvaldu“ - s ohledem na skutečnost, že město 
Tanvald přispívá na tuto akci každoročně, a to 
pořízením pohárů a medailí, úhradou nákladů 
na mobilní WC a ozvučení.
*RM jako zřizovatel Základní školy Tanvald, 
Sportovní 576, Tanvald schvaluje podání žádos-
ti o poskytnutí dotace z  rozpočtu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015:
Operační program: Vzdělávání pro konkurence-
schopnost – výzva 56 
Projekt: Výuka cizího jazyka a čtenářské dílny 
na základních školách 
Celková výše nákladů na projekt: 875.944 Kč, 

spoluúčast školy 0 Kč   
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 28/2015:
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY - celkem
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska na připra-
vované projekty................................. + 6.800 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA................ - 6.800 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 29/2015:
PŘÍJMY
OSTATNÍ A NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem   
....................................................... + 30.000 Kč
Výdaje
Školství - celkem
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem
Masarykova základní škola a Obchodní akade-
mie - celkem
účelový příspěvek na propagaci separace 
odpadů.............................................. 10.000 Kč
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem
účelový příspěvek na propagaci separace 
odpadů.............................................. 10.000 Kč
Gymnázium Tanvald – celkem 
účelový příspěvek na propagaci separace 
odpadů.............................................. 10.000 Kč
*RM nemá námitek k záměru sdružení DH-FR 
racing Tanvald z.s. vybudovat na pozemkové 
parcele č. 389/8 v katastrálním území Tanvald 
jednosměrnou stezku pro cyklisty (singltrek) 
za předpokladu, že budou dodrženy parametry 
stezky uvedené v žádosti, trasování dle ma-
pové přílohy a stanovené metodiky budování 
a bude doloženo kladné stanovisko firmy Mjölk 
architekti s.r.o. Praha připravující již schválený 
projekt na vybudování naučné stezky a vyhlíd-
kového místa na Malém Špičáku.
*RM bere na vědomí informaci týkající se nove-
ly zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, spočívající 
v podmínce souhlasu obce v případě posuzo-
vání nároku na doplatek na bydlení u žadatele 
o dávku, kterému je poskytováno dlouhodobé 
ubytování v ubytovacím zařízení nacházejícím 
se v katastrálním území dané obce.
*RM schvaluje provedení stavebně - technické-
ho dozoru při realizaci zateplení vnějšího pláš-
tě budovy MŠ - čp. 579, ul. U Školky, Tanvald 
a budovy DDM – čp. 336, ul. Protifašistických 
bojovníků, Tanvald, část Šumburk nad Desnou 
a schvaluje mandátní smlouvu mezi městem 
Tanvald a p. Josefem Vernerem dle předlože-
ného návrhu. 
*RM:
1/ vzala na vědomí informace o výsledcích 
1. kola přijímacího řízení žáků na Gymnázium 
Tanvald.
2/ podrobně projednala situaci ve školství 
v Tanvaldě, a s ohledem na vývoj počtu žáků 
a fungování škol a školských zařízení, konstatu-
je nezbytnost v co nejbližším možném termínu 
zvolit nový vhodný, konkurenceschopný a živo-
taschopný model organizace školství v Tanval-
dě, a zajistit tak odpovídající a zároveň efektivní 
síť škol a školských zařízení v Tanvaldě a ga-
rantovat udržitelnost systému vzdělávání na 
Tanvaldsku ve prospěch obyvatel správního 
obvodu a okolí. 
*RM v působnosti valné hromady společnosti 
TABYS s.r.o., se sídlem Tanvald, Protifašistic-
kých bojovníků 183, PSČ 468 41, IČ 62739646, 
jejímž jediným společníkem je město Tanvald, 
po projednání schvaluje účetní závěrku spo-
lečnosti TABYS s.r.o. Tanvald za rok 2014 

Pokračování na straně 7.

I. *ZM bere na vědomí informace o činnosti rady 
města v období od 19. 02. 2015 do 08. 04. 2015.
II. *ZM bere na vědomí informace o činnosti fi-
nančního výboru a kontrolního výboru.
III. *ZM bere na vědomí informace o činnosti or-
ganizací s majetkovou účastí města:
1 TABYS s.r.o. Tanvald
2 Nemocnice Tanvald s.r.o.
3 Teplárenství Tanvald s.r.o.
IV. *ZM schvaluje účetní závěrku města za rok 
2014.
V. *ZM po projednání závěrečného účtu schva-
luje hospodaření města Tanvald za rok 2014 
bez výhrad.
VI. K majetkoprávním záležitostem zastupitel-
stvo města:
1) na základě vydaného a zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat  stavební parcelu č. 901 o vý-
měře  19 m2 v katastrálním území Tanvald ČEZ 
Distribuci a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 
za účelem napravení majetkoprávních vztahů 
u transformační stanice JN_0552 za smluvní 
cenu 9.000 Kč.
2) na základě vydaného a zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 986/1 
(zahrada) o výměře  110 m2 v katastrálním úze-
mí Tanvald paní Nožičkové  za smluvní cenu  
12.600 Kč.  
3) na základě vydaného a zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat  pozemkovou parcelu č. 820/1 
(trvalý travní porost) o výměře 1264 m2 a po-
zemkovou parcelu č. 821/2 (trvalý travní porost)              
o výměře 484 m2 v katastrálním území Tanvald  
panu Zvěřinovi za smluvní cenu 183.000 Kč.
4) na základě vydaného a zveřejněného zá-
měru rozhodlo prodat pozemkovou parcelu                          
č.851 (trvalý travní porost) v katastrálním území 
Šumburk nad Desnou označené podle geome-
trického plánu č.1018-6/2015 ze dne 18. 02. 
2015 jako díl „a“ o výměře 230 m2 panu Oličovi 
za smluvní cenu  36.800 Kč.  
5) rozhodlo schválit výkup pozemkové parcely 
č. 1111/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace)         
o výměře 537 m2  v katastrálním území Šum-
burk nad Desnou od pana Melichara a  paní 
Melicharové za cenu 80 Kč/m2, tj. 42.960 Kč 
a schválit rozpočtové opatření č. 20/2015:
Výdaje
POZEMKY - celkem........................ + 42.960 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA...............- 42.960 Kč
6) a) ruší své usnesení č. V/3/a ze dne 11. 
02. 2015 týkající se zřízení věcného břemene 
- služebnosti cesty pro průjezd rolby v zimním 
období po části pozemkové parcely č. 370/1 
v katastrálním území Tanvald ve prospěch měs-
ta Tanvald na dobu neurčitou za jednorázovou 
náhradu ve výši 500 Kč.
b) schvaluje  zřízení  věcného břemene - slu-
žebnosti cesty pro průjezd rolby v zimním ob-
dobí po části pozemkové parcely č. 370/1 o vý-
měře cca 700m2 v katastrálním území Tanvald.  
Služebnost bude  zřizována ve  prospěch  měs-
ta Tanvald na dobu neurčitou za jednorázovou 
náhradu ve výši 58,80 Kč/m2.
7)  vydává záměr na směnu pozemků ve vlast-
nictví města Tanvald za pozemky ve vlastnictví 
České republiky, ve správě Lesů České republi-
ky, s.p. dle předloženého Návrhu  na směnu po-
zemků vypracovaného dne 25. 02. 2015  Lesy 
České republiky, s. p.,   Lesní správou Jablonec 
nad Nisou.
8) na základě vydaného a zveřejněného záměru 
rozhodlo prodat dle schválených pravidel veřej-
né soutěže byt č. 555/10, vel. 1+2, byt běžný, 
ul. Sportovní 555, Tanvald včetně spoluvlastnic-
kého podílu 573/38820 na společných částech 
budovy čp. 555, Sportovní ul., Tanvald a sta-
vební parcele č.1047, katastrální území Tanvald 
zájemcům v pořadí:
1. paní Jägerová za nabídnutou cenu 
280.000 Kč.
2. manželé Hejcmanovi za nabídnutou cenu  
271.100 Kč.
3. manželé Müllerovi za nabídnutou cenu  
256.000 Kč a pan Jareš za nabídnutou cenu 
256.000 Kč.
9) schvaluje smlouvu o dílo na realizaci ener-
getických úspor v objektu Dům dětí v městě 
Tanvald  s dodavatelem BW – Stavitelství, s.r.o, 
IČ: 15049752, Vysokomýtská 718, 534 01 Holice 
a schvaluje  rozpočtové opatření č. 23/2015: 
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku 
- celkem
Projekty spolufinancované ze SFŽP a Fondu 

soudružnosti (CF) – celkem
realizace akce zateplení objektu Domu dětí 
a mládeže Tanvald, čp. 336........+ 3.653.780 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z hospodářského výsledku minulých let 
.................................................. + 3.653.780 Kč
10) schvaluje smlouvu o dílo na realizaci ener-
getických úspor v objektu Mateřské školy, 
U Školky 579 - město Tanvald s dodavatelem 
BW - Stavitelství, s.r.o, IČ: 15049752, Vysoko-
mýtská 718, 534 01 Holice a schvaluje rozpoč-
tové opatření č. 24/2015:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku 
- celkem
Projekty spolufinancované ze SFŽP a Fondu 
soudružnosti (CF) - celkem
realizace akce zateplení objektu MŠ Tanvald, 
čp. 579....................................... + 4.564.192 Kč
FINANCOVANÍ
Převod z hospodářského výsledku minulých let 
.................................................. + 4.564.192 Kč
11) schvaluje realizaci opravy chodníku a deš-
ťové kanalizace v ulici Palackého, v úseku před 
objektem radnice a  schvaluje  rozpočtové opat-
ření č. 25/2015:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Silnice a místní komunikace  - celkem
oprava kanalizace, chodníku a místní komuni-
kace ul. Palackého.......................... 200.000 Kč
FINANCOVANÍ
Převod z hospodářského výsledku minulých let 
................................................... +   200.000 Kč
12) schvaluje  realizaci přechodu pro chod-
ce přes silnici I/10 pod autobusovou zastáv-
kou centrum a schvaluje  rozpočtové opatření 
č. 26/2015:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Silnice a místní komunikace  - celkem
přechod pro chodce přes silnici I/10 pod aut. 
zast. centrum..................................  478.000 Kč
FINANCOVANÍ
Převod z hospodářského výsledku minulých let       
..................................................... +  478.000 Kč
13) schvaluje  realizaci stavebních úprav 
vnitřních prostor objektu  Dům dětí a mláde-
že Tanvald  a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 27/2015:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku   
- celkem
Dům dětí a mládeže - celkem
rekonstrukce vnitřních prostor...... 5.485.000 Kč
FINANCOVANÍ
Převod z hospodářského výsledku minulých let 
................................................. +  5.485.000 Kč
VII. *ZM na základě vyhlášeného výběrové-
ho řízení rozhodlo poskytnout půjčky z Fondu 
na zlepšení úrovně bydlení následujícím ža-
datelům se lhůtou splatnosti 3 roky a úrokem 
ve výši 2%:
1) Společenství Tanvald - Šumburk 234, Proti-
fašistických bojovníků 234, část Šumburk nad 
Desnou,  468 41 Tanvald
objekt čp. Protifašistických bojovníků 234, část 
Šumburk nad Desnou, Tanvald
kód 01 – obnova střechy starší 10 let u objektu 
do 10 b.j. výše půjčky........................ 50.000  Kč
2) paní Šimkové
objekt čp. Radniční 543, byt č. 20, Tanvald
kód 09 – výměna oken u domu staršího 15 let
výše půjčky....................................... 54.300  Kč
VIII. *ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů  a nakládání se sta-
vebním odpadem na území města Tanvald dle 
předloženého návrhu.
IX. *ZM v návaznosti  na  nařízení vlády 
č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády    
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodlo  schválit  rozpočtové opat-
ření č. 22/2015:
Výdaje
Vnitřní správa - celkem
Místní zastupitelské orgány - celkem 
odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva 
a odvody sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění....................+ 35.332 Kč
Rozpočtová rezerva.........................- 35.332 Kč
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Změna provozní doby dětského 
hřiště na Šumburku

V červnu 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!)

Věra Kotrbová
Oldřich Liška

Libuše Aichlerová
Zdeňka Kasičová

Věra Čížková
Hana Habová
Václav Hůza

Ludmila Fejfarová
Jaroslav Holec

Ingrid Gotwaldová
Miloslav Marek
Alena Neťuková
Jaroslav Popek

Petr Palme
Jana Kubašková

Hana Skleničková
Jana Kušnieriková
Růžena Kuncová

a rozdělení vykázaného čistého zisku ve výši 
620.659,51 Kč takto:
- částku ve výši   31.033 Kč do rezervního fondu
- částku ve výši 589.626,51 Kč na úhradu ztrát 
z minulých účetních období.
*RM v působnosti valné hromady společnosti 
TABYS s.r.o., se sídlem Tanvald, Protifašistic-
kých bojovníků 183, PSČ 468 41, IČ 62739646, 
jejímž jediným společníkem je město Tanvald, 
schvaluje obchod společnosti -  ručení za 

zápůjčku pro Společenství Tanvald - Šumburk 
234, Protifašistických bojovníků 234, část Šum-
burk nad Desnou, Tanvald ve výši 50.000 Kč.                     
*RM v působnosti valné hromady společnosti 
TABYS s.r.o., se sídlem Tanvald, Protifašistic-
kých bojovníků 183, PSČ 468 41, IČ 62739646, 
jejímž jediným společníkem je město Tanvald, 
schvaluje v souladu s čl. III., odst. 2 Smlouvy o 
individuálních pracovních a mzdových podmín-
kách ze dne 22. 12. 2008 výplatu druhé části 
odměny za rok 2014 ve výši 26.900 Kč řediteli 
společnosti panu Zdeňku Pěničkovi.

Pokračování ze strany 6.

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

 Po provedeném jarním úklidu, kdy 
bylo potřeba především odstranit napa-
dané listí, řešilo vedení města opako-

vané připomínky obyvatel  Šumburku 
k nemožnosti využívání dětského hřiště 
a sportoviště pod parkem.  To bylo 

vybudováno  především 
pro sportovní  vyžití  malých 
dětí, což v poslední době 
nebylo vždy úplně možné. 
Nově tak byla změněna  
jeho provozní doba s tím, že 
denně do 17:00 hodin bude 
hřiště určeno pro děti do 10 
let.  Toto opatření, na jehož 
dodržování společně namát-
kově dohlížejí správce a 
strážníci MP, již přispělo ke 
spokojenosti zejména rodičů 
s malými dětmi.

-red-

 Čtyři vyškolení asistenti prevence 
kriminality pracují v Tanvaldě od 
1. června 2015. Díky dobré znalosti 
místní komunity by měli být nápomocni 
městské policii s udržováním veřej-
ného pořádku a se zvyšováním pocitu 
bezpečí občanů. Měli by pomáhat při 
navazování kontaktů mezi obyvateli 
především z řad zde žijících Romů 
a strážníky, přispívat k omezení pro-
blémů v občanském soužití, k dodr-
žování čistoty a pořádku na veřejných 
prostranstvích, ale také například 
pomáhat usměrnit chování dětí při 

cestě do školy a ze školy a ve volném 
čase.  Ráno asistují u přechodů pro 
chodce, provádí obchůzky okolo škol. 
V průběhu dne mají na starosti terénní 
práci v problematických tanvaldských 
lokalitách a na dalších místech. Hlídkují 
například u hřišť pro děti a teenagery. 
Jednoduše, měli by se podílet na pre-
venci kriminality v Tanvaldě, přispívat 
k ochraně a bezpečnosti osob 
a majetku a k eliminaci společensky 
nežádoucího jednání, vyhrocených 
emocí a podobně.
 Asistenti prevence kriminality jsou 

zaměstnanci města Tanvald zařaze-
nými v městské policii. Asistenti nejsou 
strážníky ani čekateli, ale plní úkoly, 
které nejsou dle zákona o obecní policii 
svěřeny výhradně strážníkům nebo 
čekatelům.
 Asistenti prevence kriminality svou 
práci vykonávají zejména od pondělí do 
pátku. Místa jejich nasazení se mohou 
měnit podle aktuálních požadavků a v 
závislosti na konkrétní situaci v různých 
částech města.

-red-

Víte, kdo jsou asistenti 
prevence kriminality?

V Tanvaldě proběhlo školení 
strážců veřejného pořádku

 Ve dnech 13. - 14. 5. 2015 proběhlo 
v zasedací místnosti tanvaldské radnice 
společné dvoudenní školení policistů, 
strážníků městské policie a budoucích 
asistentů prevence kriminality.
 Zástupci bezpečnostních složek 
a budoucí asistenti prevence kriminality 
z Tanvaldu, Smržovky, Desné a Velkých 
Hamrů pod vedením zkušeného lektora 
Zdeňka Pankráce absolvovali školení, 
jehož cílem je minimalizace profesních 
selhání, psychické zodolňování a pří-

prava na zvládání obtížných situací.
 Města Tanvald a Smržovka se nově 
rozhodla zapojit do projektu Asistent 
prevence kriminality, který je realizován 
Ministerstvem vnitra České republiky 
ve spolupráci s vybranými městy 
a obcemi. Projekt je financován z pro-
středků Evropského sociálního fondu 
a z rozpočtu ministerstva vnitra, stejně 
tak i vzdělávání je kompletně hrazeno 
z těchto zdrojů.

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

2. 6. - v 16:30 hod. úvodní přednáška k terapii RUŠ 
(Rychlá a Účinná změna Skutečnosti) - jak se zbavit řady potíží….
7. 6. CESTA LESEM POHÁDEK  jako vždy na kempu, startujeme v 9.00-
11.30 hod.! Misku a lžíci na bramboračku s sebou! Trasa 3,5 km po úpatí 
Špičáku, lze i se sportovním kočárkem, 20,- Kč/osoba
hledáme tetičky, babičky na pečování o děti (2-5 let), jejichž rodiče jsou 
v zaměstnání, příležitostně nebo pravidelně  (kontaktujte nás) 
nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. - tel.: 774 825 085

Upozorňujeme na termíny letošních letních
PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ V MAJÁKU:
13.-17.7. Po stopách indiánů, 20.-24.7. Cesta do pravěku, 27.-31.7. Zvířecí 
ráj, 3.-7.8. Vodní říše, 10.-14.8. Z pohádky do pohádky

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. 
Základní cena (7.30-15.30 hod.) jednoho týdne bude max. 1.100,- Kč 
+ obědy (275,- Kč v červenci a 225,- Kč v srpnu).
Pro sociálně slabší rodiny bude týdenní cena 600,- Kč + obědy!

Dále nabízíme 
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. 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

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 
škola hrou a všem ostatním sponzorům, kteří nás po celý rok podporují.

Městská knihovna Tanvald

„Tady jsem doma„ - závěrečná výstava výtvarných prací studentů ZUŠ 
Tanvald pod vedením Jany Hadravové ve výstavním sálku 
25.6.2015 - 17.9.2015

„Čechy krásné, Čechy mé“ - výstavka titulů z našeho knižního fondu 
ve vstupní části knihovny

UPOZORNĚNÍ
Otevírací doba po dobu letních měsíců červenec a srpen

PO a ST  9:00-11:30 12:15-17:00
ÚT, ČT, PÁ ZAVŘENO

Přejeme našim čtenářům krásné, slunné a klidné prázdniny.

Městská kulturní kancelář Tanvald
 
4. 6. ČT 17 h. Kino Jas Járy Cimrmana 
Koncert ZUŠ Tanvald
Vstupné: dobrovolné.

6. 6. Oslavy 110 let města Tanvaldu - autokemp Tanvaldská kotlina, dětský 
den, hudba (např. sk. Kontakt), stánky, občerstvení, příjezd Josefa Zimovčáka 
na vysokém historickém kole aj.
Začátek od 13 hodin.

7. 6. Cesta lesem pohádek (pořádá MDC Maják ) 
- autokemp Tanvaldská kotlina

12. 6. PÁ 19 h. Kino Jas Járy Cimrmana 
Divadelní představení Divadla Járy Cimrmana: 
Svěrák - Smoljak - Cimrman - České nebe 
Cimrmanův dramatický kšaft
Hrají:
Jan Ámos Komenský: Zdeněk Svěrák nebo Miloň Čepelka
Jan Hus: Bořivoj Penc nebo Jaroslav Weigel
Svatý Václav: Petr Brukner nebo Petr Reidinger 
Praotec Čech: Jan Hraběta nebo Andrej Krob
Karel Havlíček Borovský: Genadij Rumlena nebo Robert Bárta
Babička: Miloň Čepelka nebo Marek Šimon
Radecký: Václav Kotek, Bořivoj Penc nebo Petr Reidinger
Miroslav Tyrš: Michal Weigel nebo Zdenek Škrdlant 
Představení technicky zajišťují: technici DJC 
Režie: Ladislav Smoljak 
Scéna a kostýmy: Jaroslav Weigel
Předprodej pouze v pokladně kina vždy 1 hodinu před každým 
představením od 13. 5. 2015. 
Vstupné: 360 Kč.
Ve foyer kina proběhne od 17 h. vernisáž výstavy „Šikovní divadla Járy 
Cimrmana“ za účasti herců a tvůrců divadla.

18. 6. ČT 16 h. Kino Jas Járy Cimrmana
Akademie ZŠ Sportovní Tanvald
Vstupné: dobrovolné.

22. 6. PO 19 h. Kino Jas Járy Cimrmana 
Divadelní představení z produkce Agentury Harlekýn 
Eduardo De Filippo: FILUMENA MARTURANO 
Režie Zdeněk Kaloč
Manželství po italsku s dojetím a komikou. Co všech-
no musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři 
zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodinu. 
Vždyť děti jsou přece děti! Příběh o nekonvenčním 
vztahu bývalé prostitutky Filumeny a bohatého nea-
polského obchodníka Domenica oslovil milióny diváků po celém světě. 
Patří k tomu nejlepšímu z italské tvorby.
Hrají : Simona Stašová, Svatopluk Skopal, Čestmír Gebouský, Jaroslava 
Pokorná /Jaroslava Tvrzníková / Jaroslava Obermaierová, Malvína Pachlová 
/ Anna Fialová, František Skopal, Karel Heřmánek ml. / Jan Ťoupalík, Petr 
Srna / Michal Čeliš, Libor Hruška / Zdeněk Hruška, Petr Vančura / Václav 
Legner.
Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu 
www.tanvald.cz nebo www.disdata.cz od 20. 5. 2015.
Vstupné: 320 Kč.

Připravujeme na červenec a srpen koncerty pod širým nebem 
v Autokempu Tanvaldská kotlina ve dnech 11. 7., 31. 7., 15. 8. a 29. 8. 
2015 vždy od 18 h. (podrobný program v příštím TZ). 

DDM Ulita Tanvald

Na začátek letních prázdnin jsme připravili pro děti školního věku

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „TOULAVÉ BOTY 2015“

Středa 1.7. - hrad Zvířetice. Vlakem do Bakova n.J., pěšky na zříceninu 
hradu, kde si při pěkném počasí opečeme buřty. Sraz na hlavním vlakovém 
nádraží v Tanvaldě v 7:35 hod., návrat v 15:28 ( v případě deštivého počasí 
ve 13:28) tamtéž. S sebou si vezměte buřty a věci k opékání.
Čtvrtek 2.7. - zámek Hrubá Skála. Vlakem do Sedmihorek, odtud na Hr. 
Skálu, kde vystoupáme na zámeckou věž a projdeme si okolí (Adamovo lože, 
arboretum). Sraz na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě v 8:10 hod., návrat v 15:28 
tamtéž.  
Pátek 3.7. - rozhledna Bramberk. Vlakem na Smržovku, odtud pěšky na 
Bramberk a zpět. Sraz v 8:05 na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě, návrat ve 14:11 
tamtéž.
Úterý 7.7. - zámek Sychrov. Vlakem do Sychrova, prohlídka zámku a parku, 
ukázky z historického sokolnictví. Sraz v 7:35 na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě, 
návrat v 16:04 tamtéž.
Středa 8.7. - Vazoveckým údolím. Vlakem do Dolánek, odtud Vazoveckým 
údolím přes Bartošovu pec a Drábovnu zpět do Dolánek. Sraz na hl. nádraží 
v Tanvaldě v 8:10 hod., návrat v 15:28 tamtéž.
Čtvrtek 9.7. - Šťastná země v Radvánovicích. Vlakem na Hrubou Skálu, 
odtud do areálu Šťastná země – přírodní zábavní areál pro děti. Sraz v 8:10 
na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě, návrat v 15:28 tamtéž.
Při nepříznivém počasí pojedeme do Babylonu v Liberci.
Pátek 10.7. - Muchov, Terezínka. Vlakem na Smržovku střed, odtud Jelením 
koutem na Berany, Muchov a přes Terezínku do Tanvaldu k DDM. Sraz v 8.05 
na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě, návrat ve 13:30 - 14:00 k DDM.

Změna programu vzhledem k počasí vyhrazena.

Po předchozí domluvě je možné přistoupit na trase.

Přihlášky přijímáme pouze s platbou v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě 
nejpozději do 24. 6. 2015.

Bližší informace obdržíte v DDM, tel.č. 483 394 301, na webu: ddmtanvald.cz.
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Jurský svět 3D
Před dvaadvaceti lety tragicky skončil sen 
excentrického milionáře Johna Hammonda, 
který chtěl na odlehlém ostrově z dinosauří DNA 
vypěstovat Jurský park s živými exponáty. Od té 
doby se ale mnohé změnilo, park jede na plné 
obrátky, ročně jím projdou milióny nadšených návštěvníků, kteří sledují v akci 
desítky „vyhynulých" živočichů. Jenže vedení parku stále hledá nové způsoby, 
jak tuto jedinečnou atrakci ještě víc zatraktivnit. A v tu chvíli přijdou komplikace. 
Vědecké experimenty s novými druhy mohutně podporuje manažerka parku 
Claire Dearing, která ve zvířatech vidí především čísla. Na rozdíl od ní v nich 
biolog Owen Grady vidí hlavně nebezpečí, zvlášť ve tvorech, které nestvořila příroda, 
ale laboratoř. Události mu dají za pravdu, když se jeden z takových mazlíčků doslova 
urve ze řetězu a začne si vylepšovat jídelníček zaměstnanci parku a návštěvníky.

Mimoni
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč ti žluťoučcí 
a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, 
padouchovi s velkým P? Odpověd přináší animovaná 
komedie Mimoni, která z nich konečně a především 
zcela zaslouženě dělá hlavní postavy jejich vlastního 
příběhu. Představte si, že tihleti dobráci od kosti vidí 
smysl své existence v posluhování tomu největšímu darebákovi široko daleko. 
Kdykoliv shodou náhod, ke kterým často přispívali oni sami, o svého pána přišli, 
hned si hledali dalšího. A tak to šlo celá staletí, od Tyranosaura Rexe, přes hraběte 
Drákulu a císaře Napoleona až do okamžiku, kdy žádného nového nadřízeného najít 
nedokázali a upadli do hluboké deprese. Naštěstí se v jejich středu zjevili tři hrdinové 
- hrdý Kevin, hladový Stuart a lehce vystresovaný Bob. Ti vyrazili do světa, aby všem 
svým mimoňským kamarádům vrátili smysl života.

Země zítřka
Bývalý dětský génius Frank (Clooney), naplněný 
rozčarováním ze světa, ve kterém žije, 
a Casey (Britt Robertson), chytrá a optimistická dospíva-
jící dívka, plná vědecké zvídavosti, se společně vydávají 
na nebezpečnou misi s cílem odhalit tajemství záhadného 
místa, ztraceného kdesi v čase a prostoru, známého pouze pod názvem „Země zítřka". 
To, co na tomto místo budou muset vykonat, navždy změní celý svět 
- a také je samotné.

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

Studenti GT na exkurzi 
ve Falkenburských mokřadech

 V prosluněné pondělí 11. května 
jsme my, druháci tanvaldského gym-
názia, vydali pod vedením naší třídní 
učitelky a iniciátorky celé exkurze paní 
Müllerové do Jablonného v Podještědí 
zkoumat obojživelníky.

 Cílem naší cesty byly Falkenburské 
mokřady, kterými nás provedl biolog 
Michal pracující pro organizaci 
Čmelák. Původně zámecká zahrada 
byla jen podmáčenou loukou, ale 
Čmelák pozemky od města koupil 

a vytvořil z nich několik "umělých" tůní, 
kde se mohou nejrůznější druhy oboj-
živelníků (např. skokan skřehotavý) 
svobodně pohybovat a rozmnožovat.

 Během exkurze jsme se dozvěděli 
spoustu informací nejen o obojživel-
nících, ale i něco málo o místní flóře 
a invazních rostlinách.  Teorii jsme si 
pak ověřovali v praxi. V jedné z tůní 
jsme vylovili larvu vážky a splešťuli 
blátivou, která asi nejvíc nadchla paní 
učitelku! Po „lovu“ splešťulí, vážek 
a potápníků jsme se zaměřili na pulce 
ropuchy, kterých se v mokřadech 
nachází nepočítaně. Když jsme se 
chystali k odchytu, obrovské hejno 
černých teček se náhle rozprchlo od 
břehu tůňky do všech směrů, takže 
nebylo vůbec jednoduché získat něko-
lik vzorků.

 Na úplný závěr nás čekala pohádka 
o pulečkovi a jeho životních dobrodruž-
stvích. V Michalově osobitém podání 
byla skvělou tečkou za naší návštěvou 
Falkenburských mokřadů.

 Shrnutí? Exkurze do přírody 
všechny nadchla a těšíme se na to, co 
dalšího si pro nás paní učitelka třídní 
připraví. :)

Studenti 2. ročníku Gymnázia Tanvald
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Jak se kope 
tanvaldským fotbalistům?

Tanvald B – Janov
18. dubna
Výsledek: 2:3
Střelci: 10. Pohořalý, 18. Šedivý 
– 12. Kovalda, 44. Knytl, 54. Nitsche

Skóre zápasu otevřel domácí Poho-
řalý, který z 30 m napřáhl a vymetl 
pavučinu Maninovy branky. Tanvald 
se z vedení moc dlouho neradoval, 
chvíli na to srovnal Kovalda. Vedení 
na stranu domácích vrátil Šedivý, kte-
rý dorážel do prázdné branky po úniku 
Vodseďálka. Do kabin se však šlo za 
nerozhodného stavu, protože klasic-
kým šátňákem srovnal Knytl. Druhý 
poločas moc pohledného nenabídl, a 
více jak stovka přihlížejících diváků se 
musela trochu nudit. Vítězný gól Ja-
nova vsítil v 54. min. Nitsche, který po 
rychle rozehrané standartce překvapil 
domácího brankáře, který si nešťastně 
srazil míč do sítě. Nic víc již obě muž-
stva nenabídla, proto si Janov odváží 3 
body za vítězství.

Tanvald – Radčice
25. dubna
Výsledek: 6:0
Střelci: 5. Svoboda, 23. a 78. Kristek, 
72. Tolvaj, 80. a 86. Horváth 

Souboj tabulkových sousedů vyzněl 
jednoznačně pro Tanvald. Od začátku 
byli domácí aktivnější, skóre hned v 5. 
min otevřel Svoboda. Druhý gól domá-
cích přidal Kristek, který zamířil přesně 
hlavou po rohu. V druhém poločase se 
obraz hry nezměnil, Tanvald diktoval 
tempo hry a přidal i další 4 góly. Pou-
ze díky výbornému Řehákovi v brance 
Radčic neskončilo skóre dvouciferným 
číslem. Tři body tak po zásluze zůstá-
vají v Tanvaldě.

Tanvald B – Smržovka B
25. dubna
Výsledek: 1:3
Střelci: 82. Hudec - 30. Frýba, 

45. Kedroň, 77. Suchý

Derby dvou sousedských rezerv vy-
znělo lepé pro tu Smržovskou. Hosté 
měli celý zápas mírně navrch, což 
dokázali v prvním poločase hned dva-
krát zužitkovat. Na začátku druhého 
poločasu se sice Tanvald nastěhoval 
do vápna hostí, ze série standartek 
však nic nevytěžil. Smržovka naopak 
přidala ještě jeden gól a o vítězi utkání 
bylo rozhodnuto. Ze závěrečného tla-
ku domácích už přišla pouze korekce 
výsledku, na víc již nebyl čas ani síly.

Tanvald – Rádlo
7. května
Výsledek: 5:1
Střelci: 15. Svoboda, 37. Horváth, 
45. Pohl, 80. Trmal, 81. Gombala 
– 11. Janků 

Souboj tabulkových sousedů vyzněl 
jednoznačně pro Tanvald. Hosté se 
sice rychle ujali vedení, kdy se ze 
skrumáže dostal k míči Janků a tre-
fil odkrytou branku. To bylo ze strany 
hostů ale vše, poté převzal otěže zápa-
su do svých rukou Tanvald a dokráčel 
v pohodě k zaslouženému vítězství.

Tanvald B – Rádlo B
9. května
Výsledek: 6:2
Střelci: 11., 14., 42. Tolvaj, 51. Doleček, 
66. Kadlic, 84. Šedivý – 36. a 63. Šrek

Souboj o dno tabulky vyzněl lépe pro 
domácí Tanvald. Začátek zápasu však 
patřil hostům, kteří drželi míč více na 
svých kopačkách a kombinačně měli 
navrch. Tlak hostů utnul Tolvaj, kte-
rý dvěma rychlými góly vnesl klid do 
vlastních řad. Stejný hráč uzavřel první 
poločas třetí trefou a dovršil tak čistý 
hattrick. Po přestávce přidal Tanvald 
další 3 branky a zaslouženě si tak při-
psal vítězství.

-MP-

Minivolejbal
 V neděli 19. 4. proběhl  ve 
SH poslední turnaj rozšířeného OP 
v minivolejbale. Tuto soutěž hrají děti  
v kategorii do sedmé třídy  (nebo 
sekundy víceletého gymnázia) na hřišti 
12x6m – 14x7m  ve trojicích. Pravidlo, 
že první míč hraný přes síť je chybou, 
učí děti míče rozehrávat, tím získá-
vají správné dovednosti a návyky pro 
šestkový volejbal. Celkem 16 družstev 
z Malé Skály, Rovenska, Smržovky, 

Tanvaldu, Turnova a Železného Brodu, 
bojovalo o vítězství ve třech výkon-
nostních skupinách, do kterých se 
družstva rozdělila v průběhu předcho-
zích turnajů.  Příjemný průběh turnaje 
jsme zakončili vyhlášením vítězů jed-
notlivých skupin a předáním diplomů 
a drobných cen, „sladkostí na cestu 
domů“. Skupinu A vyhrála Malá Skála 
„A“, skupinu B Železný Brod „B“ a sku-
pinu C Turnov „D“. -red-

Volejbalový turnaj mládeže
 V sobotu  25. 4. jsme v 
Tanvaldské SH odehráli poslední tur-
naj rozšířeného okresního přeboru.  
Na společném turnaji se zde sešli 
dorostenci, žáci, žákyně i smíšená 
družstva.
Konečné pořadí:
Jiskra Tanvald - dorostenci 
Sokol Malá Skála - žáci 
TJ Semily - smíšené družstvo 
TJ Turnov - žákyně 

Rychnov - žákyně 
Jiskra  Tanvald - smíšené družstvo 
TJ Turnov - žáci 
ZŠ Rovensko - žákyně

Pro další působení našich družstev 
potřebujeme posílit všechny katego-
rie, proto uvítáme všechny zájemce 
o tento hezký sport.

Ivana Müllerová

Penzion - Gabriela
Majitelka - Gabriela Glatz

Erlenweg 10, 02997 Wittichenau, Německo
Tel: +493572570636 , +4915771494166

Rodinný penzion ve městě Wittichenau, nedaleko Lužických jezer. 
Wittichenau je partnerským městem Tanvaldu

a v našem penzionu budete přivítáni českou hostitelkou!

Novostavba v klidném a příjemném prostředí na okraji města Wittichenau,
v bezprostřední blízkosti Hornolužických vřesovišť

Dubringer Moor a krajiny rybníků.

Dva dvojlůžkové pokoje s dvěmi přistýlkami a dvě přistýlky v přístavbě!

Dvě parkovací místa s přístřeškem přímo před penzionem.

INZERCE
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Senior klub se vydal do Senátu
 Od loňského roku plánovaná 
návštěva Senátu Parlamentu ČR se 
uskutečnila 13. května.

 Cesta do Prahy pohodlným auto-
busem za krásného počasí byla velmi 
příjemná, ani provoz v Praze nás příliš 
nezabrzdil, takže jsme přesně v plá-
novaném čase byli očekáváni naším 
senátorem Jaroslavem Zemanem, na 
jehož pozvání jsme do Prahy přijeli.

 Přivítání bylo velmi srdečné, senátor 
se pozdravil jednotlivě skoro s každým, 
vždyť zná řadu našich občanů a jejich 
rodin osobně už dlouhá léta.

 Senátorova asistentka Marcela 
Pánková nás provedla vstupní bránou 
a předala nás  renomované průvod-
kyni paní Kouřilové. Ta nás postupně 
provázela krásnými prostorami 
Valdštejnského paláce a seznámila 
nás s jeho historií i osobnostmi doby 
minulé. Její výklad byl velmi podrobný 
a zajímavý. Nahlédli jsme také do 
jednacího sálu Senátu, kam se teprve 
začali trousit senátoři, protože jednání 
mělo teprve začít.

 Mrzelo nás sice, že jsme jednání 
přímo neviděli, ale díky tomu, že 
ještě nezačalo, mohl se nám senátor 
Zeman věnovat značně dlouhou dobu. 
Ve velkém salonku se všichni mohli 
pohodlně usadit, obdrželi občerstvení 
a přitom probírali se senátorem pro-
blémy, které trápí občany Tanvaldu 
i okolí. Hovořilo se o konkrétních 
věcech, bylo to velmi příjemné vidět, že 
se senátor o tyto problémy zná, zajímá 
se o jejich řešení a umí odpovědět tak, 
aby tomu každý rozuměl. Potěšilo nás 

také, že přislíbil svou osobní pomoc při 
zajištění výletu Senior klubu do těch 
částí Jizerských hor, kam bychom se 
autobusem bez jeho pomoci nedostali.

 Rozloučení se senátorem proběhlo 
opět velmi srdečně. Z Valdštejnského 
paláce jsme se vydali okolo histo-
rického paláce, kde sídlí Sněmovna 
Parlamentu ČR po Nových zámeckých 
schodech k Pražskému hradu. Prošli 
jsme se krásnými Jižními zahradami, 
pokochali jsme se výhledy na Prahu, 
nafotili nespočet fotek a poté sešli 
po Starých zámeckých schodech 
k Valdštejnské zahradě. Tu jsme 
měli možnost si ještě jednou v klidu 
prohlédnout, posedět si na lavičkách 
a vyčkat příjezdu našeho autobusu.

 Cestou domů jsme se zastavili 
v restaurantu V Chaloupkách ve 
Svijanském Újezdu, kde na nás čekal 
výborný oběd, potom jsme již jeli 
domů.

 Plni dojmů z Prahy, ze Senátu, hrad-
ních zahrad a nadšeni krásnou jarní 
přírodou se všichni těšíme na příští 
výlet pro seniory.

-ali-

15. ROČNÍK AMATÉRSKÉHO DÁLKOVÉHO BĚHU
a

14. ROČNÍK DÁLKOVÉHO POCHODU

Tanvald - Spálov

Podrobnější informace v příštím Tanvaldském zpravodaji.

V sobotu 29. srpna 2015
se uskuteční

Ukončení II. světové války
 U příležitosti 70. výročí ukončení 
II. světové války byly členy ZO KSČM 
v Tanvaldě dne 9. 5. 2015 vysázeny 
a položeny květiny na uctění památky 
sovětského vojína Pavla Patušnika. 
Na jeho památku byl na místním 
hřbitově v Tanvaldě - Šumburku zho-
toven pomník jako projev díků občanů. 
Tento voják byl zákeřně zastřelen 
v květnových dnech roku 1945 míst-
ním nacistou Häckerlem. Při průjezdu 
vojenské kolony ze Šumburku do 

Tanvaldu, dnešní ul. Vítěznou, začal 
střílet z rodinného domu. Předem si 
opatřil velké množství zbraní a munice. 
V domě se zabarikádoval s celou rodi-
nou. K jeho zneškodnění byla použita 
těžká vojenská technika.
 Na hřbitově jsou dále pochováni 
dospělí občané Sovětského svazu, 
kteří pracovali a zemřeli v pracovním 
zajateckém táboře v místech, kde byl 
později zbudován fotbalový stadion 
v Tanvaldě - Popelnicích. Hroby jsou 
označeny pravoslavnými kříži.

 Památce sovětských dětí, jejichž 
hroby nejsou označeny byla zhotovena 
pamětní deska umístěná na hřbitovní 
zdi oddělující hřbitov od urnového 
háje.

 Finanční prostředky na květinovou 
výzdobu a úpravu hrobů poskytlo 
Město Tanvald.

Jiří Josífek

Cyklotour 2015 projede Tanvaldem
 V sobotu 6. června Tanvaldem 
projede peloton 6. ročníku charitativní 
akce. Skupina dobrovolníků, v čele 
s Josefem Zimovčákem na vysokém 
kole, projede v pelotonu celou Českou 
republiku. Během 10 dnů ujedou okolo 
1400 km. Zastavují v partnerských 
městech mimo jiné i v  Tanvaldě, která 
svými sponzorskými dary přispívají 
na tuto bohulibou akci. Zde Josef 
Zimovčák seznamuje s celým pro-
jektem. Výtěžek jde každoročně na 
rekondiční pobyty dětí po onkologické 
léčbě. 

 V pelotonu zahlédnete spoustu zná-
mých osobností, např. ultramaratonce 
Jiřího Hledíka a Sváťu Božáka (jediný 
Čech, který dokončil extrémní závod 
Napříč Amerikou), badmintonistu 
Petra Koukala, Prof. Mudr. Jana Pirka 

a Prof. Mudr Pavla Pafka. Pavel Pafko 
nevynechal jediný ročník Cyklotour 
a setkání s ním je opravdu jedinečný 
zážitek.

 Přijďte podpořit příjezd těchto 
borců na tanvaldskou kotlinu 6. června 
v rámci oslav 110 let města Tanvald. 
Předpokládaný příjezd pelotonu je 
v 17.30 hod.  Podporu budete moci 
vyjádřit i zakoupením drobných 
předmětů (sportovní náramky, trika, 
odznaky,...)

 V neděli 7. 6. v 8 hod (u Hotelu 
Příchovice - Motorest) se můžete 
zúčastnit startu 4. etapy, která 
z Kořenova míří přes Hradec Králové 
a Pardubice do Velin. Více informací 
naleznete na www.nakoledetem.cz.

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

INZERCE
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Kotlový gril  
Montana
na dřevěné uhlí, grilovací 
plocha cca ∅ 46 cm,  
smaltovaný povrch,  
rozměry:   
48 x 55 x 85 cm

1.150,-

Modulový rošt

Kotlový gril  
Los Angeles
na dřevěné uhlí, grilovací 
plocha cca ∅ 47 cm,  
víko smaltováno,  
teploměr v poklopu,  
rozměry: 59 x 53 x 91,5 cm

3.390,-

Plynový gril  
Sydney
3 nerezové hořáky,  
práškově lakovaný povrch, 
hlavní grilovací plocha:  
60 x 45 cm,  
rozměr: 127 x 60 x 112 cm

Zahradní krb Lanzaro
celobetonový, rozměry:  
208 x 110 x 65 cm, rozměr 
topeniště: 50 x 38 cm, hnědá 
barva, jednoduché dvoudílné 
šamotbetonové ohniště,  
nerezový rošt s dřevěnými madly

6.990,- 7.990,-

Zahradní nábytek Jasmín
konstrukce z hliníku odolného proti korozi, práškově lakováno 
v antracitové barvě, eukalyptové dřevo s certifikátem FSC, 
roztahovací stůl 180 – 240 x 100 cm, stohovatelná židle, 
polohovací křeslo

Zahradní nábytek Maja/ Neila
stůl Maja, 160 x 90 cm, konstrukce z hliníku odolného proti  
korozi, povrchová úprava práškově lakováno, deska stolu polywood 5.490,-
stohovatelné křeslo Neila, ocelová konstrukce, výplet PE-ratan 895,-

1 x stůl                   8.490,-/ ks

6x židle  2.290,-/ ks

2x poloh. křeslo  3.590,-/ ks

 29.410,-

9-dílný set 27.410,-

ušetříte 2.000,-

Tato nabídka platí od 1. 6. do 30. 6. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

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

LIBEREC NEJŠIRŠÍ VÝBĚR  
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

15-06 Tanvald 234x161 CMYK.indd   1 14.05.15   15:32

Zdarma návštěva
optického poradce u vás

vám umožní zakoupit
dioptrické brýle až o 50% levněji 

než v kamenných optikách. 
Tel: 778814717 

www.levnebryle.webnode.cz

PŮJČKY NA COKOLIV
Pro zaměstnance,důchodce,podnikatele

       Volejte 603 445 449 

www.pujckyrychle.eu
Zprostředkovatel zastupuje výhradně jednoho věřitele

jeho jménem uzavírá smlouvy a jejijich dodatky

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.

Poděkování
Chci poděkovat sestřičkám rehabilitačního oddělení Nemocnice Tanvald za jejich tolik prospěšnou práci. 

Jsou vždy laskavé, milé a vstřícné k pacientům, kterým pomáhají od bolestí a vrací je do plnohodnotného života.

Jindra Kotrbová

 
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu primáři MUDr. Josefu Polovi a jeho kolektivu za vysoce profesionální 

a lidský přístup k pacientům.

I způsob, s jakým lékař k nemocným přistupuje, dokáže léčit.

Jaroslav Mikš

 
Prostřednictvím vašeho měsíčníku děkujeme studentům a pedagogům Základní umělecké školy v Tanvaldě za jejich hudební 

a taneční vystoupení v neděli 10. května 2015 v kulturním domě SKLÁŘ v Desné. Velkou měrou přispěli k vytvoření příjemného 
prostředí Společenského odpoledne desenských seniorů k oslavě DNE MATEK.  

Jmenovitě děkujeme paní Pavlíně Dědkové a panu Jiřímu Lejskovi!

Za desenský Klub důchodců

Štefan Pustai


