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V pondělí 13. července 
a 10. srpna 2015 proběhnou 

pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.

Tanvaldští gymnazisté převzali 
svá maturitní vysvědčení

 V pondělí 25. května odpoledne 
proběhlo v zasedací místnosti tanvald-

ské radnice slavnostní 
předávání maturitního 
vysvědčení absolventům 
zdejšího gymnázia.
 To pro studenty 
a jejich nejbližší již tra-
dičně připravilo vedení 
města ve spolupráci 
s komisí pro občanské 
záležitosti a  ředitelstvím 
Gymnázia Tanvald.
 Nejprve za tónů stu-

dentské hymny do sálu napochodovali 

absolventi 8letého studia třídní učitelky 
Jany Rykrové a o hodinu později pak 
studenti 4. ročníku třídní učitelky Ilony 
Bůtové.
 Všechny absolventy i jejich nejbližší 
na radnici přivítal starosta města 
Vladimír Vyhnálek. Ten všem pobla-
hopřál k úspěšnému složení zkoušky 
z dospělosti a popřál jim hodně úspě-
chů v dalším životě, především pak 
při nastávajícím přijímacím řízení na 
vysoké školy.

Proměna Četnického domu 3

13.  července  končí  výluka  na 
trati  Liberec  -  Szklarska  Porę-
ba Górna v úseku Tanvald 
-  Liberec.  Důvodem  rekonstruk-
ce stanice Tanvald byla úplná 
modernizace  železniční  stanice, 
která dostala nová ostrovní ná-
stupiště s výškou nástupní hrany 
ve výši podlahy železničního vozu 
a bylo rekonstruováno koleji-
ště  a  staniční  zabezpečovací 
zařízení. -red-

Přes letní měsíce má tanvaldský 
senior klub prázdniny, takže další 

setkání proběhne až v září!

Blíží se 
Tanvaldské 

slavnosti
Ačkoliv léto se teprve hlásí o slovo, 
tak podzim už je téměř na dosah 

a s ním 22. ročník Tanvaldských 
slavností. Letošní slavnosti 
připadají na 11. až 13. září.

Můžete se těšit na bohatý program, 
řemeslné stánky a občerstvení.
Opět na centrálním parkovišti 

a přilehlém prostranství.
Podrobný program v příštím 

Tanvaldském zpravodaji.

Pohled na bývalé nádraží.

Senioři vyrazili na výlet
 V úterý 9. června tanvaldští senioři 
vyjeli pohodlným autobusem firmy 
Busline na oblíbený zájezd do partner-
ského města Wittichenau.
 Mraky se naštěstí vypršely cestou, 
a tak byl zbytek výletu bez kapek. 
A co bylo na programu? Nejprve byli 
senioři přivítáni, na bývalém nádraží 
Zum alten Bahnhof, předsedou Spolku 
pro partnerství měst Peterem Popellou 
a novým starostou Wittichenau 
Markusem Poschem. Během krátkého 

občerstvení vystoupily děti z místní 
mateřské školy s krátkým programem. 
Kdo chtěl, se mohl kouknout do jed-
noho z vagonů, kde je zřízeno malé 
železniční muzeum. Jejich průvodcem 
byl osobně Peter Popella.
 Poté se vyrazilo do nově otevřeného 
zahradnického centra. Následně se 
celý zájezd přesunul už autobusem 
tradičně na oběd k paní Gráfové do 
penzionu Zur Grafschaft v části Nová 
Ves Klášterní. Po vynikajícím obědě, 

na kterém nechyběly ani rybí speci-
ality, se výletníci vydali na exkurzi do 
Krabatovy mlékárny Krabat Milchwellt. 

Každoročně perfektně zorganizovaný 
zájezd tajemníkem MěÚ Richardem 
Seidelem se po exkurzi a nakoupení 
sýrů nachýlil ke konci a účastníky 
zájezdu už čekala jen závěrečná 
zastávka na drobný nákup v Kauflandu 
v Löbau.

-haj-

Účastníci zájezdu před exkurzí do mlékárny.

Slavnostní předávání maturitních 
vysvědčení OA Tanvald

Antonín Bělonožník

 Ve středu 3. června odpo-
ledne se ve velké zasedací 
místnosti tanvaldské radnice 
konalo slavnostní předávání 
maturitních vysvědčení absol- 
ventům zdejší obchodní 
akademie.
 Letošní maturanty společně s 
jejich blízkými přivítal starosta 
města Vladimír Vyhnálek, 

který studentům popřál mnoho  
úspěchů v dalším studentském 
i osobním životě. Samotný akt předání 
vysvědčení a ocenění nejlepších 
absolventů společně se starostou 
provedly třídní učitelka maturitního 
ročníku Jana Štěpánová a ředitelka 
školy Jana Prokešová. 

Antonín Bělonožník
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 Srdce, tak zněla letošní téma 
projektového dne na půdě Gymnázia 
Tanvald.
 Pro menší přiblížení, tak studenti 
i vyučující každým rokem pracují na 
různých projektech, ale na jednotné 
téma. Jak se s tímto tématem poprali 
jednotlivé třídy či jednotliví autoři jste 
mohli zjistit poslední květnovou sobotu 
na gymplu. Ve třídách i na chodbě byly 
instalovány výtvarné, ale i fotografické 

práce nejen současných studentů 
gymnázia. Součástí celého dne byl 
bohatý program a doprovodné akce. 
Například v jedné ze tříd jste si mohli 
nechat změřit tlak, vyzkoušet na figu-
ríně masáž srdce anebo si jen udělat 
test, co všechno o srdci víte.
 Myslím, že projektový den opět skli-
dil úspěch a my už se můžeme těšit na 
další rok a nové téma.

-haj-

Prezentace projektů na gymplu

Třídění odpadu
 Občané města Tanvald v roce 2014 
vytřídili téměř 597 tun odpadu. Jednalo 
se o papír, plasty, sklo, kovy a nápo-
jové kartony. Město za tento vytříděný 
odpad obdrželo od společnosti EKO-
KOM a.s. odměnu ve výši 499 tis. Kč. 
EKO- KOM zaslal městu Osvědčení o 
úspoře emisí. Městský úřad Tanvald 

děkuje všem občanům, kteří poctivě 
třídí odpad a přispěli tak k těmto 
dobrým výsledkům a zlepšení životního 
prostředí. Díky propracovanému sys-
tému třídění odpadů a odpovědnému 
přístupu občanů při likvidaci odpadů se 
tak daří v Tanvaldě držet poplatek za 
odpady ve výši 500 Kč na občana.

-MěÚ-

Víte, že v Tanvadě je 
nová prádelna?

 Dobrá prádelna, tak se nová firma 
jmenuje, byla otevřena v květnu 
a nabízí řadu služeb jak pro podnika-
tele, tak pro soukromé osoby.
 Zajímá vás kde se prádelna 
nachází? Dobrou prádelnu naleznete 
přímo v obchodní zóně za Penny mar-
ketem v bývalé prodejně SebyT.
 Nová firma nabízí praní prádla ve 
velkokapacitních i bariérových prač-

kách; sušení prádla; mandlování; žeh-
lení, jak parními, tak ručními žehliči; 
svoz a také pronájem lůžkovin.
 Pracovní doba prádelny je od pon-
dělí do čtvrtka od 8.00 do 15.00 hodin 
a případně dle domluvy.
 Kontakty: tel.: 607 100 900, 
e-mail: info@dobrapradelna.cz, 
web: www.dobrapradelna.cz

-haj-

Fotografie z výuky, jak pomoc zraněným.

Jak je to se zájezdy?
 Na první straně jsem psala o zájezdu 
pro tanvaldské seniory do Wittichenau, 
který je velmi oblíbený. Bohužel, i přes 
velký padesátimístný autobus, nevyšlo 
na každého zájemce a zůstalo pod 
čarou téměř dvacet zájemců. Kdo to 
nezná, by neuvěřil, jak probíhá samotné 
přihlašování na zájezdy. Někteří horliví 
cestovatelé začínají stát frontu před 
tanvaldským infocentrem už v půl 
osmé, a to podotýkám, že otevíráme 
opravdu až v devět. A když otevřeme, 
tak následuje zhruba půlhodinový 
maraton, kdy se zapisuje třeba sedm-
desát lidí a bezpočet stvrzenek těm, 

co už zájezd rovnou platí. Nechybí ani 
dohady a překřikování mezi zájemci, 
protože samozřejmě nikdo nechce být 
poslední, jelikož i ti, co si frontu vystojí, 
se mohou stát náhradníky. Těžko si to 
lze představit, jak je samotné zapiso-
vání vyčerpávající, a přirozeně chodí i 
lidé, kteří na zájezd nejedou a potřebují 
kopírovat, faxovat, hledat dopravní 
spojení nebo cokoliv jiného. Dalším 
stěžujícím faktorem při zápisu zájezdů 
pro tanvaldské seniory je hlídání, zda 
se opravdu přihlašují lidé z Tanvaldu 
a jsou senioři. Nevěřili byste, kdo 
všechno by se považoval za seniora 

a na dobu zájezdu se přestěhoval do 
Tanvaldu, ale to je jen taková perlička.
 Zápisy na zájezdy se v našem info-
centru pořádají už roky, ale jsme nuceni 
přistoupit k jistému opatření… Někteří 
lidé totiž přihlašují kromě sebe i dalších 
třeba pět lidí. Takže od následujících 
zájezdů může každý přihlásit pouze 
jednu osobu k sobě. Jakmile zapíšeme 
posledního člověka ve frontě, tak 
začínáme zapisovat i po telefonické 
domluvě. Nicméně už nemáte jistotu, 
že se na zájezd dostanete…
 Stát se náhradníkem není rozhodně 
beznadějná situace. Někdy vyjde na 

pět náhradníků, ale někdy i na patnáct. 
Spousta lidí se jako náhradníci nechtějí 
zapsat a pak ve výsledku zbydou 
volná místa v autobuse, což je škoda. 
Nicméně náhradníci musí počítat s tím, 
že místo se může uvolnit na poslední 
chvíli.
 Prvním dnem přihlašování práce 
se zájezdy nekončí. Kromě účetních 
záležitostí přichází na řadu i obvolávání 
náhradníků, což není vždy nejlehčí, ale 
to by bylo ještě na dlouhé rozepisování.
 Bohužel, kdybychom chtěly sebevíc, 
tak není v našich silách vyhovět všem.

Lenka Hájková

Konec školního roku ve sportovních 
třídách ZŠ Tanvald, Sportovní

 Celoroční sportovní aktivity našich 
tříd s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy vrcholí závěrem školního 
roku vodáckými kurzy, které tráví 6. a 
7. ročníky na Malé Skále, kde se učí 
základním vodáckým dovednostem 
potřebným ke splutí řeky. 8. a 9. ročníky 
již absolvují několikadenní kurzy na 
řece Sázavě /8.A/ a Vltavě /9.A/. Žáci 
9. A zakončí svůj vodácký výcvik na 
umělém kanále ve Vrbném u Českých 
Budějovic, kde už zvládají divočejší 
vodu.
 V posledním týdnu před koncem 
školního roku se ještě  žáci 7. A a 9. A 
účastní velmi oblíbeného kurzu outdo-
orových aktivit v Pleskotech v Českém 
ráji.
 Tyto sportovní aktivity přispívají 
nejen ke zvýšení fyzické zdatnosti 
žáků, ale i k jejich samostatnosti, vzá-
jemné spolupráci, pomoci a podpoře.
 Během celého roku sbírají žáci 1. 

stupně a žáci sportovních tříd body 
za jednotlivé sportovní disciplíny. 
Jejich celoroční snaha je zakončena 
slavnostním vyhlášením a odměně-
ním Sportovce školy v jednotlivých 
kategoriích. Toto vyhlášení probíhá na 
dopolední „generální zkoušce“ školní 

akademie za přítomnosti celé školy.
 Kromě ocenění za sportovní 
výsledky si žáci 1. a 2. stupně volí také 
Sportovce- sympaťáka.

-IS-
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Četnický dům se nám mění před očima
 Jako správné rozhodnutí města 
se ukázala rekonstrukce Četnického 
domu, která je velmi kladně hodnocená 
od občanů. V blízkosti budovy bude 
vybudováno parkoviště a přechod 
pro chodce od autobusové zastávky.  
Kontrastem je budova tzv. Turnhalle na 
autobusové zastávce. 
 Četnický dům je rozdělen na dvě polo-
viny, přičemž jednu vlastní Tabys s.r.o. 
a druhou bude vlastnit SIZ Nemo s.r.o. 
S Tabysem je spojena jedna významná 
změna. Zdeněk Pěnička odešel ze své 
funkce a od května má Tabys nového 
jednatele Otu Zaplatílka. Několik 
otázek pro nového jednatele společ-
nosti Tabys s.r.o. Ing. Otu Zaplatílka.
Stal  jste se novým  jednatelem spo-

lečnosti Tabys. Můžete se nám tedy 
malinko představit?
 Narodil jsem se v Tanvaldě. Když 
mě bylo pět let, odstěhovali jsme se 
s rodiči do Jičína, ale do Tanvaldu jsem 
se vracel za dědečkem a babičkou. 
Po ukončení studia na vysoké škole 
jsem se opět vrátil do Tanvaldu. Moje 
pracovní kariéra začala na podnikovém 
ředitelství závodě Seba a.s., kde jsem 
pracoval jako technický pracovník. 
 V Sebě a.s. jsem se seznámil s 
Malými vodními elektrárnami. Šestnáct 
let jsem pečoval o Malé vodní elek-
trárny na řece Jizeře, Kamenici a 
Desné. Z pozice ředitele a prokuristy 
firmy jsem zajišťoval a byl jsem odpo-
vědný za provoz, opravy, modernizace 

a rekonstrukce 
deseti Malých 
vodních elektrá-
ren (MVE). Za 
mé působnosti 
byla opravena, 
zmodernizována 
do současné 
podoby MVE 
Semily - Řeky, 
MVE Josefův 
Důl u Mladé 
Boleslavi, 
MVE Svárov 
ve Velkých 

Hamrech v bývalém textilním závodě 
02 Seba - Svárov, MVE Tanvald Hydro 
v bývalém textilním závodě 01 Seba 
Tanvald, MVE Tanvald Egu za nynějším 
vlakovým nádražím atd… Jsem rád, 
že jsem mohl stát při opravách těchto 
staveb a technologii MVE, některé zde 
stojí a jsou v provozu již více než 100 let 
a jistě budou fungovat i několik dalších 
desetiletí (například MVE Popelnice, 
kde je opravená technologie z roku 
1913 –  to je funkční muzeum). 
Plánujete  navázat  na  práci  Zdeňka 
Pěničky  nebo  plánujete  zavést 
nějaké novinky? Případně jaké…
 Samozřejmě navázat na činnost 
bývalého ředitele společnosti Tabys. 
s.r.o. považuji za rozumné a správné, 
vždyť společnost spravuje cca 1800 
bytů v Tanvaldě a okolí. Zaměstnanci 
společnosti Tabys s.r.o. odvádějí dle 
mého názoru slušnou práci. Jednu 
novinku bych měl. Přál bych si, aby 
se společnost Tabys s.r.o. v budoucnu 
rozvíjela i jinými směry než pouze byto-
vou sférou.
Asi  největším  úkolem  je  pro  Vás 
práce  na  tzv.  Četnickém  domě.  Co 
všechno vás ještě čeká?
 Práce na opravě „Četnického domu“ 
zdárně pokračují. Během června byla 
dokončena nová střešní konstrukce, 
během července bude položena 

střešní krytina, dále pokračují práce 
ve vnitřních prostorách budovy a ven-
kovní práce (zámková dlažba atd.). 
Plánované dokončení veškerých prací 
je na přelomu srpna a září. 
 Jsem rád, že se budova opravuje, 
a že nedošlo k její demolici. Původně 
budova sloužila jako ubytovna pro 
zaměstnance, kterou postavil majitel 
textilní fabriky. Již v předchozím 
zaměstnání mě těšilo, když jsem mohl 
zachránit historickou stavbu nebo 
technický klenot (MVE Popelnice, MVE 
Svárov) na kterých si původní maji-
telé – „fabrikanti“ dali záležet. Je fajn, 
když po těchto „fabrikantech“ zůstane, 
alespoň jedna další pěkně opravená 
budova s využitím pro další generace. 
Tato budova dostala šanci, na rozdíl od 
většiny budov z textilních fabrik, které 
tuto možnost už asi mít nebudou.

Děkuji za odpovědi.
Lenka Hájková

 Že třídit odpad se vyplatí, jsme si 
už mnozí vzali za své a bylo to také 
znát na sběrových dnech, kdy jsme 
byli zavaleni balíky papíru a několi-
krát během roku si musel přijet pro tu 
nadílku svozový vůz. Opět jsme pře-
kročili rekord z loňského školního roku 
ve sběru papíru. Celkem jsme sebrali 
přes 18 tun starého papíru a kartonu. 
Gratuluji!!! Nejlepší třídou byla 4. B, 
kde děti sebraly přes 2,5 tuny papíru. 
Peníze obdržené za tento sběr, budou 
rozpočítané mezi třídy a využity třeba 
na školní exkurze. Chtěla bych také 
poděkovat rodičům a dalším rodinným 
příslušníkům, kteří pomohli s dopravou 
takového množství papíru do školy. 
Dále napnutě budeme sledovat, jak 

si naše škola povede ve srovnání 
s dalšími školami zapojenými do sou-
těže „Soutěžíme s panem Popelou“. 
Vyhlášení proběhne na konci školního 
roku a pevně věříme, že navážeme na 
loňský úspěch, kdy jsme patřili mezi pět 
nejlepších škol v Libereckém kraji.
 V dubnu jsme byli také požádání sta-
rostou města Vladimírem Vyhnálkem 
a firmou A.S.A. a.s. o mimořádný sběr 
dalších komodit, například PET víčka, 
hliník, použité baterie a TETRA obaly. 
Přestože na tento sběr byl limit pou-
hých čtrnáct dnů, bylo vybráno 96kg 
víček, téměř 3kg baterií, 11kg TETRA 
obalů a 0,6 kg hliníku. Vítězné třídy 
byly finančně odměněny.

Oldřiška Dolenská

Masarykova škola 
jde příkladem

Na Četnickém domě jsou vidět probíhající opravy. Neutěšený stav Turnhalle na autobusové zastávce.

Jak dopadl sběr?
 V období 1. - 15. května jsme na 
naší škole na podnět Města Tanvald 
zorganizovali soutěž v třídění odpadů. 
Sbírali jsme víčka, tetrapaky, baterie 
a hliník. Nejlepší třídy dostali finanční 
příspěvek na výlet, který sponzorovala 
firma A. S. A. Celkem jsme sebrali 29 kg 
hliníku, 201,6 kg baterií (to odevzdáme 
ve sběrně ve sběrně), 121kg víček (ty 
pošleme na charitativní akci), 85,5 kg 
tetrapaků (odvezlo auto TS).
Doufáme, že děti i jejich rodiče budou 
v třídění odpadu pokračovat.

FIRMA  .A.S.A.  VE  SPOLUPRÁCI 
S  MĚSTEM  TANVALD  A  VEDENÍM 
ŠKOLY  SPONZORUJE  SOUTĚŽ 
V TŘÍDĚNÍ ODPADU

ZA TŘÍDĚNÍ ODPADU MÁME VÝLET 
A JEŠTĚ ZÁBAVU

Odměny pro čtyři nejlepší třídy
1. 4 000,-
2. 3 000,-
3. 2 000,-
4. 1 000,-

Jednotlivé třídy za pomoci TU zorga-
nizují v období 1. - 15. května 2015 
třídění a sběr odpadu. Sbírat budeme 
víčka, vymyté a složené tetrapaky, 
baterie a hliník (ne plechovky od pití!). 
Po skončení soutěže v pátek 15. 5. 
2015 sběr zvážíme a obodujeme.
1kg = 10 bodů.

ZŠ Tanvald, Sportovní

VZPOMÍNKA
NA REKONDICI 2015

 Ráda bych vzpomněla na letošní 
květen, kdy jsme trávili rekondici 
v Chlumu u Třeboně, v penziónu 
Lesanka, přímo u rybníka Hejtman.   
Opět jsme byli v dobré sestavě pod 
vedením našich čtyř osvědčených 
cvičitelek. Po ranním cvičení jsme si 
vyslechli trefné heslo dne a zazpívali 
naši veselou hymnu. Podnikli jsme 
i tři výlety - tradičně k „Sumečkovi“ na 
dobrou rybu podle vlastního výběru, 
navštívili jsme i nedalekou Třeboň 
a poté Jindřichův Hradec, kde jsme si 
prohlédli historické centrum a někteří 
z nás potěšili svoje srdce a duše 
zpívající fontánou.

 Na závěr pro nás naše vedoucí uspo-
řádaly „rozlučkový“ karneval masek, 
při němž jsme poblahopřáli nejstarší 
účastnici, paní Julii Mrázové k jejím 89. 
narozeninám a paní Věře Jäckelové 
k třiasedmdesátinám. Uspořádali jsem 
jim radostné ovace pro jejich životní 
sílu a houževnatost. 
 A tak po krásných osmi dnech jsme 
vyrazili spokojeni domů. Všem, kdo 
se podíleli na přípravě a organizaci 
našeho pobytu moc děkujeme.

Alena Staňková
Občanské sdružení 

zdravotně postižených
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Pěvecký sbor z pohledu Artura Jeřábka
 Minulý rok by Pěvecký sbor oslavil 
60 let, proto jsem pár otázek položila 
přímo Arturovi Jeřábkovi, zakladateli a 
uměleckému vedoucímu sboru.

Jaký byl podnět k jeho založení?
V roce 1954 byl založen Pěvecký sbor 
při Závodním klubu Seby (později Klub 
pracujících). Vznikl z chrámového 
sboru, který doprovázely varhany a 
smyčcový orchestr. Později k němu 
byl založen symfonický orchestr. Ten 
hrál samostatně nebo jako doprovod 
pěveckému sboru.

Co  jste  dělal  v  době,  kdy  byl  sbor 
založen?
Studoval jsem v Liberci hudební peda-
gogickou školu a později jsem studoval 
lesní roh na pražské konzervatoři.
Dozvěděla jsem se, že jste nastudo-
vali  i  operu.  Můžete  mi  to  malinko 
přiblížit?
Kromě klasického repertoáru jsme 
nastudovali jednoaktovku Viléma 
Blodka V studni. Sólisté byli amatéři. 
Nebyli to profesionálové. Dokonce 
jsme zajišťovali celovečerní program. 
V první půli sbor a v druhé opera.

Když to tak poslouchám. Můžete mi 
říct, jak byl sbor velký?
Zhruba osmdesát členů. Do Pěveckého 
sboru chodili lidé nejen z Tanvaldu, 

Desné, Smržovky, Plavů, Haratic, ale i 
ze vzdálenějších míst. Hodně členů byli 
učitelé z Tanvaldu a Desné, například 
z gymnázia. A všichni to byli amatéři.

Osmdesát členů není málo. Jak pro-
bíhal nábor a co zkoušky?
Nábory jsem dělal všechny sám. 
Jednak jsem měl letáčky a jednak jsem 
musel chodit po rodinách, po známých 
a přemlouvat je, aby se přidali.

V určitém období když jsem pořádal 
zkoušky pro sbor, tak jsem organizoval 
i pět zkoušek za týden (alt, soprán...).
Byli  jste  opravdu  velmi  početný 
sbor, tak mě tak napadá, kde jste se 
scházeli?
To bylo různé. V bývalém hotelu 
Koruna, v hotelu Grand, anebo také 
v sále budovy gymnázia (v té době to 
ještě gymnázium nebylo).

Ze začátku jste se zmínil o chrámo-
vém sboru. Můžete mi říct něco málo 
k němu?
Účinkování chrámového sboru bylo 
velmi důležité kromě toho, že jsme 
měli nastudovanou Rybovu Českou 
mši vánoční, tak jsme například na 
Květnou neděli zpívali Pašije. Na kúru 
šumburského kostela, tak účinkovalo i 
přes padesát lidí.

Když se vrátíme opět k Pěveckému 
sboru. Co považujete,  jako největší 
úspěch?
V okresním kole jsme se umísťovali 
jako první a v krajském kole jsme vždy 
soutěžili s pěveckým sborem Ještěd.

Co  jste  dělal,  když  jste  skončil 
jako  umělecký  vedoucí  Pěveckého 
sboru?
Byl jsem požádán, abych převzal 
Velký dechový orchestr při Závodním 
klubu Seba. V pozdějších letech vedle 
Velkého dechového sboru Jeřabinka 
vznikl Velký taneční orchestr.

Jste neodmyslitelně spjat s tanvald-
skou kulturou. Jak ji tedy hodnotíte 
dnes?
Tanvaldské hudební jaro jsou kon-
certy na úrovni. Tanvaldská základní 
umělecká škola má úspěšná veřejná 
vystoupení. Podpora MěÚ je výborná a 
spolupráce školy s MěÚ příkladná.

Zmiňujete se o Tanvaldském hudeb-
ním jaru, které bude příští rok slavit 
60 let. To mě přivádí k myšlence, že 
jste se určitě THJ účastnili jako sbor 
i  jako spolupořadatelé. Můžete nám 
k tomu něco prozradit?
Zajišťovali jsme jeden z prvních kon-
certů a pak jsme spolupracovali při 
pořádání.

Ráda  bych  se  ještě  vrátila  k  účin-
kování  sboru…  Kde  všude  jste 
účinkovali?
Kromě účinkování v Tanvaldě a okolí 
jsme byli na Slovensku v Trenčíne, 
v bývalém NDR např. na desetidenním 
zájezdu do Greifswaldu s pobytem u 
moře. Také dechový orchestr Jeřabinka 
účinkoval mnohokrát na různých mís-
tech v Německu.

Mnohokrát děkuji za odpovědi a hlavně 
za zajímavé vyprávění!

-haj-,-ali-

Na fotografii vidíte dechový soubor Jeřabinka. Artur Jeřábek je první zleva.

Naše město recyklací elektrospotřebičů výrazně 
ulevilo životnímu prostředí

  Loni  občané 
odevzdali  k  recyklaci  159 
televizí, 50 monitorů a 1 697 
kg drobného elektra
  Snaha obyvatel 
města  recyklovat  staré 
a  nepoužívané  elektro-
spotřebiče  se  již  několik 
let  vyplácí.  Naše  město 
obdrželo  certifikát 
vypovídající  nejen  o  pří-
nosech  třídění  televizí 
a  počítačových  monitorů, 
ale také o velkém významu 
sběru drobných spotřebičů, 
jako  jsou  mobilní  telefony. 
Díky environmentálnímu 
vyúčtování  společnosti 
ASEKOL  můžeme  nyní 
přesně vyčíslit, o kolik elek-
trické  energie,  ropy,  uhlí, 
primárních surovin či vody 
jsme díky recyklaci vyslou-
žilého  elektra  ušetřili  eko-
systém  Země.  Víme  také, 
o  jaké  množství  jsme  sní-

žili  produkci  skleníkových  plynů 
CO2  nebo  nebezpečného  odpadu. 
Informace  vycházejí  ze  studií 
neziskové  společnosti  ASEKOL, 
která  s  obcí  dlouhodobě  spolu-
pracuje  na  recyklaci  vytříděných 
elektrozařízení. 
 Z certitikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané našeho města 
v loňském roce vytřídili 159 televizí, 50 
monitorů a 1 697,23 kg drobných spo-
třebičů. Tím jsme uspořili 73,23 MWh 
elektřiny, 3 535,88 litrů ropy, 321,26 
m3 vody a 2,84 tun primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 16,18 tun CO2 ekv., a produkci 
nebezpečných odpadů o 63,35 tun. 
Výsledek studie jednoznačně prokázal, 
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozi-
tivní dopad na životní prostředí. Když 
si uvědomíme, že recyklace běžných 
100 televizorů uspoří spotřebu elek-
trické energie pro domácnost až na 
4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů 

ropy potřebných až k sedmi cestám 
do Chorvatska, jsou to impozantní 
čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele 
počítačů také je, že odevzdání 10 
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu 
energie potřebnou pro chod notebooku 
po dobu necelých 5 let. Všichni ti, 
kteří tříděním takto zásadně přispí-
vají k ochraně životního prostředí, si 
zaslouží obrovský dík. 
 Studie LCA posuzuje systém 
zpětného odběru CRT televizorů, 
počítačových nonitorů a drobného 
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, 
dopravu a zpracování až do okamžiku 
finální recyklace jednotlivých frakcí 
vyřazených spotřebičů do nového pro-
duktu. Pro každou frakci byby vyčísleny 
dopady na životní prostředí. Výsledky 
studie jsou prezentovány jako spotřeba 
energie, surovin, emise do ovzduší, 
vody a produkce odpadu. Konečná 
bilance vyzněla pro zpětný odběr elek-
trozařízení jednoznačně pozitivné, a to 
ve všech aspektech. 

-MěÚ-

ELEKTROWIN a.s. 

Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 835
e-mail: info@elektrowin.cz, www.elektrowin.cz

NEHLEDEJTE
v tom žádnou vědu!

Najděte ve svém okolí červený kontejner, 

tam můžete odložit vysloužilé drobné 

elektrospotřebiče!
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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, že pracovníci technických služeb 
propojili stezku podél Kamenice s obchodní 

zónou a nejen turisti mohou vyrazit na stezku 
přímo z centra města.

Nelíbí se nám stálá hora odpadů...

Gymnázium Tanvald podpořilo dobrou věc
 Znáte Verču Schovánkovou 
z Hamrsek? Pravda, před čtyřmi lety 

se po Tanvaldě pohybovala častěji, 
určitě byste ji poznali podle jejího 
psího doprovodu se signální dečkou 

na hřbetě a nápisem Vodicí pes ve 
výcviku. Možná máte někteří ještě 

v živé paměti maturitní ples oktávy 
v únoru 2011, kdy si se svou paničkou 
v nezapomenutelných puntíkatých 

šatech došla pro svou vlastní šerpu 
i bílá labradorka Frixie. Od té doby 
vychovává Verča své další štěněcí 
svěřence na vysokoškolské koleji 
Technické univerzity v Liberci. 
 Při plánování aktivit letošního škol-
ního projektu na téma Srdce padl v uči-
telském sboru nápad pozvat Veroniku 
na gymnázium jednak si zavzpomínat, 
ale představit se také novým žákům, 
kteří ji na gymnáziu nezažili. Verča si 
připravila hodinovou prezentaci, kde 
nás v úvodu seznámila s počátky psí 
pomoci (nejpravděpodobněji souvisela 
s potřebami osleplých válečných vete-
ránů), pak jsme si ujasnili rozdíly mezi 
Střediskem vodicích psů v pražských 
Jinonicích a organizací Mathilda, pro 
kterou slečna Schovánková pejsky 
nejen vychovává, ale v současnosti už 
také sama cvičí. A to velmi úspěšně, 
protože její černá labradorka Natynka 
perfektně složila zkoušky a byla velmi 
přísným výběrem zvolena za chovnou 
fenku. Nedávno přivedla na svět šest 
chlupatých kuliček, z nichž už se také 
připravují budoucí pomocníci. Viděli 
jsme fotografie a dozvěděli se další 
osudy všech psů, kteří u Schovánků 
prošli předvýchovo, slyšeli zajímavá 
vyprávění i si mohli Natálku pohladit 
naživo. 
 Zjistili jsme, jak užitečná je osvěta 
mezi lidmi, protože Verča se bohužel 
setkává velmi často s nepochopením 
i překážkami, které jí zejména v libe-
reckých obchodech kladou prodavači 

neznalí problematiky výchovy vodicích 
psů. Štěňata musí absolvovat vše-
možné situace, v nichž by se mohla 
později se svými nevidomými páníčky 
setkat. Je třeba naučit je nebát se pro-
vozu, velkého shromáždění lidí, hluku, 
jezdit všemi dopravními prostředky, 
chovat se tiše a trpělivě v divadle, na 
koncertech nebo na úřadech. 
 Kromě osvěty dostali naši žáci 
také dobrý tip, jak si moci na rok 
vyzkoušet splnění snu většiny dětí 
o vlastnictví pejska, protože rodiče 
obvykle zkušeně argumentují přibližně 
14 lety nemalého závazku a finančních 
nákladů, a kdože se bude o psa starat, 
až odejdeš studovat? Při předvýchově 
můžete mít psího kamaráda pořád 
u sebe, dostáváte od výcvikového stře-
diska krmení, veterinární péči, propla-
cené jízdenky a vstupenky na povinné 
akce. Jistě, musíte splňovat určité 
předpoklady a také se smířit s tím, že 
pejsek není váš a jednou nadejde den 
rozloučení. To nemusí být vůbec lehké, 
ale zas to vyváží pocit užitečnosti 
a vykonání dobrého skutku.
 Prezentaci zhlédlo 60 studentů 
primy, sekundy a tercie. Vstupenkou 
byl 240g sáček piškotů, které výcvikové 
organizace používají jako motivační 
odměnu.  Verča si z Gymnázia Tanvald 
odvezla přes 14 kg piškotů, které tak 
nepřímo pomohou hendikepovaným 
lidem. 

Ilona Bůtová

Zapojte se do tvorby
náměstí pro Tanvald!

 Město Tanvald nemá v centru 
náměstí. Platný územní plán pro něj 
uvažuje místo po obou stranách řeky 
mezi kinem a železniční tratí zde:

 Se záměrem vlastníka Seby továrnu 
rekonstruovat a nově využít je načase 
aby město stanovilo, co od náměstí 
očekává a zda zde náměstí opravdu 
chce.
Nejprve  prověření  studenty, 
až pak profesionální projekt
 Náměstí zde dnes není a není 
jisté, zda se podaří uspokojivě vyřešit 
jeho podobu a náplň. Proto, jak jsme 
již uvedli v minulém čísle, studenti 
architektury prověří možnosti vytvo-
ření náměstí v Tanvaldu na podkladě 

požadavků občanů. Pokud se nad stu-
dentskými návrhy ukáže, že by náměstí 
mohlo dobře fungovat i vypadat, bude 
zadána příprava projektu profesionál-

ním architektům.
První  možnost 
zapojit se za 
námi, další před 
námi
 Již pro-
běhla první 
možnost zapo-
jení občanů do 
tvorby zadání. 
22. června 
(po uzávěrce 
Tanvaldského 
zpravodaje) se v 
klubovně hasič-
ské zbrojnice 

konalo plánovací setkání. Diskutovalo 
se, co je dnes na místě pozitivní (a je 
dobré zachovat), co problematické (a 
je třeba pokud možno řešit a změnit), 
co by zde do budoucna mělo být 
možné dělat - při akcích i pobytu (pro 
co vytvořit prostor). Ti, kdo se setkání 
nezúčastnili, však mají další možnost, 
jak zadání ovlivnit - dotazník. Dotazník 
můžete vyplnit do 31. července on-line 
na stránce www.tanvald.cz anebo 
v papírové podobě na místech: info-
centrum a městská knihovna.

Přijďte  na  workshop  diskutovat 
se  studenty  a  užít  si  doprovodný 
program
První studentské práce vzniknou 
na workshopu, který se bude konat 
24. - 30. srpna přímo v Tanvaldu 
v areálu Seby a pořádá ho sdružení 
Nezevli jen tak. Studenti budou na 
workshopu pracovat v týmech za 
průběžného konzultování s architekty 
a dalšími odborníky, důležité pak 
budou prezentace projektů občanům 
v rozpracované i finální fázi. Hotové 
projekty pak budou k vidění na výstavě 
přímo na místě. Po večerech budou 
probíhat veřejné přednášky hostujících 
odborníků s promítáním a diskusemi, 
které budou zaměřené na architekturu 
a urbanismus, oživení veřejného pro-
storu a konverze historických průmys-
lových objektů. 
Další, propracovanější, studentské 
práce vzniknou říjnu 2015 až lednu 
2016 v rámci semestrálních projektů 
na Fakultě stavební ČVUT v Praze a 
posléze vystaveny v Tanvaldu. 
Na základě možností odhalených 
studentskými pracemi se pak v únoru 
2016 město může rozhodnout, zda 
nechat zpracovat projekt profesionály. 
Informace o akcích budou postupně 
zveřejňovány v aktualitách na webu 
města. -red-
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Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 13. 05. 2015

*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 obchody společnosti převyšující část-
ku 100.000 Kč:  
rekonstrukci bytu č. 105 v čp. 593, Vítězná ul., 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou ve výši 
120.000 Kč bez DPH
rekonstrukci bytu č. 2 v čp. 527, Radniční ul., 
Tanvald ve výši 130.000 Kč bez DPH.
*RM rozhodla pronajmout byt č. 5, vel. 0+1, byt 
běžný, Raisova 333, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou na dobu neurčitou.
*RM rozhodla pronajmout byt č. 3, vel. 1+3, byt 
běžný, Protifašistických bojovníků 595, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou na dobu neurčitou.
*RM rozhodla schválit realizaci zakázky „Chod-
ník ulice U Stadionu, Tanvald“ prostřednictvím 
firmy SIZ s.r.o., IČ: 27265480, Velké Hamry 
694, PSČ 468 45.
*RM doporučuje zastupitelstvu města  schválit 
záměr revitalizace městského stadionu Výšina, 
zpracování projektové dokumentace včetně 
úhrady studie na revitalizaci městského sta-
dionu Výšina a schválit rozpočtové opatření č. 
45/2015:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Opravy, údržba a rozvoje svěřeného majetku 
– celkem
Zřízené základní školy                                                                                           
......................................................... 365.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z hospodářského výsledku minulých let 
...................................................... + 365.000 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
realizaci zpevněných ploch, chodníku a úpra-
vu tarasu u čp. 299, Železnobrodská, Tanvald 
a schválit rozpočtové opatření č.  42/2015:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Silnice a místní komunikace - celkem
realizace zpevněných ploch,
chodníku a tarasu u čp. 299 ........... 675.589 Kč
přechod pro chodce u čp. 299 ..... - 277.758 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z hospodářského výsledku minulých let 
...................................................... + 397.831 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zpracování projektové dokumentace energetic-
kých úspor školního objektu sportovní haly čp. 
588, ul. U Stadionu, Tanvald, podání žádosti o 
poskytnutí dotace SFŽP ČR a schválit rozpočto-
vé opatření č. 44/2015:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Opravy, údržba a rozvoje svěřeného majetku 
– celkem
Projekty spolufinancované ze SFŽP a CF 
- celkem
PD zateplení čp. 588, ul. U Stadionu                                                                      
270.000 Kč
Dotační management zateplení čp. 588, 
ul. u Stadionu                                           200.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z hospodářského výsledku minulých let 
......................................................+ 470.000 Kč

*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 33/2015:
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY - celkem
příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko na připravo-
vané projekty...................................+ 17.142 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                                 
.........................................................- 17.142 Kč
*RM po projednání žádosti společnosti Ba-
bybox pro odložené děti - STATIM, z.s. Praha      
o poskytnutí finančního daru na otevření nové-
ho babyboxu v Panochově nemocnici v Turnově 
rozhodla z důvodu vyčerpání příslušné rozpoč-
tové kapitoly a již dřívějšího poskytnutí finanční-
ho daru ve výši 10.000 Kč na zřízení babyboxu 
v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. v roce 
2010 finanční dar na zřízení babyboxu v Turno-
vě neposkytnout.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 36/2015:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na činnost odborného lesního hospodáře                                                             
113.175 Kč
VÝDAJE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy  
- celkem
činnost odborného lesního hospodáře                                                                 
113.175 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města vydat 
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů dle předlože-
ného návrhu.
*RM doporučuje zastupitelstvu města vydat 
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 k trvalé-
mu označování psů identifikačními čipy a vede-
ní evidence jejich chovatelů dle předloženého 
návrhu.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
37/2015:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na projekt „Tanvald - profesní příprava strážníků 
a policistů“                               40.000 Kč
na projekt „Tanvald – asistenti prevence krimi-
nality“                                         500.000 Kč 
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ 
A MAJETKU - celkem
Městská policie - celkem
personální výdaje APK ................... 490.940 Kč
Provozní výdaje APK ...................... 132.000 Kč
Provozní výdaje ............................. + 46.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA .......... - 128.940 Kč
*RM rozhodla poskytnout dotaci dle §10a a násl. 
zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění Tělo-
výchovné jednotě LIAZ Jablonec nad Nisou, 
IČ 14864991 ve výši 10.000 Kč, schválit pří-
slušnou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu města Tanvald 
číslo 1/2015 a provést rozpočtové opatření č. 
34/2015:
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY - celkem
dotace TJ LIAZ Jablonec n.N.                                                                         
10.000 Kč
příspěvky neziskovým organizacím                                                               
- 10.000 Kč
*RM rozhodla poskytnout dotaci dle §10a

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 27. 05. 2015 

a násl. zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění 
Základní organizaci Českého zahrádkářského 
svazu Tanvald III, IČ 75104156 ve výši 10.000 
Kč, schválit příslušnou Veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města 
Tanvald číslo 2/2015 a provést rozpočtové opat-
ření č. 35/2015: VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY - celkem
dotace ZO ČSZ Tanvald III ............... 10.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA ............ - 10.000 Kč
*RM souhlasí s pokácením 2 ks topolu bílého 
a ořezu větví stromů nacházejících se za řa-
dovými garážemi za MŠ v Radniční ulici, na 
pozemkových parcelách č. 25/1 a 265/2, kata-
strální území Tanvald, dle předloženého návrhu 
odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude použi-
to pro potřeby města nebo prodáno dle platného 
ceníku.
*RM souhlasí s pokácením 3 ks borovic nachá-
zejících se v blízkosti objektu Mateřské školy 
Tanvald, U Školky 579, Tanvald, na pozemkové 
parcele č. 375/146, katastrální území Tanvald, 
dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV 
s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku.
*RM jako zřizovatel Masarykovy základní školy 
a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, Ta-
nvald schvaluje podání žádosti o poskytnutí do-
tace z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR na rok 2015:
Operační program: Vzdělávání pro konkurence-
schopnost - výzva č. 56
Projekt: Šablona č. 1 - Čtenářské dílny jako 
prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské 
gramotnosti
Celková výše nákladů na projekt: 227.000 Kč, 
spoluúčast školy 0 Kč 
*RM souhlasí s vyřazením likvidací nákladního 
vozidla tovární značky LIAZ RN 8012 - rameno-
vý nosič pro kontejnery, RZ 1L5 9924, rok výro-

by 1988, inventární číslo 341054/4 v pořizovací 
ceně 396.700 Kč.
*RM rozhodla nabídku společnosti Energie pod 
kontrolou, o.p.s. na revitalizaci distribuční sítě 
elektrické energie soustavy veřejného osvětlení 
ve vlastnictví města Tanvald nepřijímat.
*RM projednala žádosti Úřadu práce ČR, Kraj-
ské pobočky v Liberci, Kontaktního pracoviště 
Tanvald o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 
6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi ve věci žádosti o doplatek na bydlení pro 
konkrétní osobu užívající za účelem bydlení 
ubytovací zařízení a rozhodla vydat souhlasná 
a nesouhlasná závazná stanoviska pro osoby 
užívající ubytovací zařízení:Domov turistů Tan-
vald, Smetanova 430 a 512
Hotel Grand, Protifašistických bojovníků 337, 
Tanvald 
Hotel Koruna, Krkonošská 234, Tanvald                  
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dne 17. 06. 2015 s tím, že může být dle 
potřeby doplněn:
1.  Zahájení
2.  Informace o činnosti rady města 
3.  Informace o činnosti výborů zastupitelstva  
     města
4.  Informace o činnosti organizací s majetkovou 
     účastí města
5.  Majetkoprávní záležitosti 
6.  Zřízení školského výboru a volba jeho členů
7.  Volba člena kontrolního výboru
8.  Stanovení výše peněžitého plnění fyzickým    
     osobám, které nejsou členy ZM
9.  Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015  
    k trvalému označování psů identifikačními     
      čipy a vedení evidence jejich chovatelů                                                                                              
10.  Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015  
       o zákazu konzumace alkoholických  nápojů
11.  Náměty, připomínky, diskuze
12.  Závěr

*RM vydává záměr na prodej části pozemkové 
parcely č. 225/2 (zahrada) o výměře cca 30 m2 
v katastrálním území Tanvald za účelem pro-
dloužení příjezdové cesty k pozemkové parcele 
č. 223/25 v katastrálním území Tanvald.
*RM projednala zprávu odboru rozvoje a KV, 
bere na vědomí a projevuje vůli realizovat zá-
měr úprav nebytových prostor v objektu čp. 579, 
ul. U Školky, Tanvald, které mají v pronájmu o.s. 
D.R.A.K. a MDC Maják, a konstatuje, že koneč-
né rozhodnutí v této věci bude přijato až po kon-
krétním vyčíslení nákladů na úpravu prostor dle 
tohoto záměru.
*RM rozhodla, že provozovatelem koupaliště 
v České ulici v letní sezoně 2015 bude slečna 
Romana Žigová.
*RM rozhodla poskytnout Hospicové péči sv. 
Zdislavy, o.p.s., se sídlem Horská 1219, Libe-
rec 14 příspěvek ve výši 33.000 Kč na sociální 
nebo jiné humanitární účely a rozhodla provést 
rozpočtové opatření č. 32/2015:

VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY – celkem
Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Horská 
1219, Liberec na sociální nebo jiné humanitární 
účely.................................................  33.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                                           
.......................................................  - 33.000 Kč                   
*RM bere na vědomí odstranění havarijních 
stromů - 1 ks jasanu a 1 ks tsugy (jedlovce ka-
nadského) dvojkmen nacházejících se v parku 
pod kostelem na Šumburku, na pozemkové 
parcele  č. 484/1 v katastrálním území Šum-
burk nad Desnou s tím, že dřevo bude použito 
pro potřeby města nebo prodáno dle platného 
ceníku.
*RM schvaluje s účinností od 01. 06. 2015 
Ceník ubytování a služeb v autokempu Tanvald-
ská kotlina dle předloženého návrhu.
*RM bere na vědomí informace starosty 
o provozování autokempu v Tanvaldské kotlině 
v roce 2015.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
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*RM vydává záměr na pronájem části pozemko-
vé parcely č. 352/18 (ostatní plocha) o výměře 
60 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem 
zřízení zahrádky.
*RM vydává záměr na prodej pozemkové par-
cely č. 511/2 (trvalý travní porost) o výměře    
660 m2 a pozemkové parcely č. 510/2 (trvalý 
travní porost) o výměře 349 m2 v katastrálním 
území Tanvald.
*RM doporučuje zastupitelstvu města zřízení 
věcného břemene – služebnosti ve prospěch 
vlastníka stavební parcely č. 189, jejíž součástí 
je stavba č.e. 102 v katastrálním území Tanvald, 
které 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 510/2 v katastrálním území 
Tanvald za účelem provozování, údržby, oprav 
a odstranění havárií u studny a na vodovodní 
přípojce.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 39/2015:
Příjmy 
Účelové dotace 
na projekt DDM Tanvald „Za perlami Pošuma-
ví“...................................................... 40.000 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Dům dětí a mládeže - celkem
účelový příspěvek na projekt „Za perlami Pošu-
maví“................................................. 40.000 Kč
Rada města rozhodla provést rozpočtové opat-
ření č. 40/2015:
Příjmy 
Účelové dotace 
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 „Sportovní 
náčiní pro ZŠ Tanvald, Sportovní“ ..... 13.000 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy – celkem
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem
účelový příspěvek na projekt „Sportovní náčiní 
pro ZŠ Tanvald, Sportovní“        13.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 41/2015: Výdaje
Bezpečnost a ochrana občanů a majetku 
- celkem
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
provozní výdaje        - 100.000 Kč

pořízení teleskopického osvětlovacího stožáru 
na CAS UNIMOG         100.000 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města poskyt-
nout dotaci dle §10a a násl. zákona č. 250/2000 
Sb., v platném znění, Junáku – český skaut, 
středisko Jablonec nad Nisou, z.s., IČ 60252880  
ve výši 60.000 Kč, schválit příslušnou veřejno-
právní smlouvu o poskytnutí neinvestiční do-
tace z rozpočtu města Tanvald číslo  3/2015  
a schválit rozpočtové opatření č. 49/2015:
Výdaje
PŘÍSPĚVKY - celkem
dotace Junáku – český skaut, středisko Jablo-
nec nad Nisou ČR na odkanalizování objektu  
Bobová dráha – cíl                
Rozpočtová rezerva........................ - 60.000 Kč
usnesení č. 191/14/2015
*RM rozhodla schválit provedení terénních 
úprav na pozemkové parcele č. 147/3, katastrál-
ní území Tanvald a rozhodla provést rozpočtové 
opatření č. 38/2015: VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Veřejná zeleň a vzhled města – celkem
provozní výdaje.............................. + 30.250 Kč
travní traktůrek – sekačka............... - 30.250 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
záměr realizace parkoviště pro osobní vozi-
dla nad objektem čp. 299, ul. Železnobrodská, 
Tanvald a schválit rozpočtové opatření 
č. 46/2015:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 
– celkem
výstavba parkoviště nad čp. 299 Tanvald                                                              
391.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z hosp. výsledku minulých let                                                               
+ 391.000 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
záměr vybudování splaškové kanalizace „Ta-
nvald, Šumburk – kanalizace Popelnická – Ví-
tězná“.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit  
záměr úprav nebytových prostor v objektu čp. 
579, ul. U Školky, Tanvald, které mají v proná-
jmu o.s. D.R.A.K., MDC Maják a MUDr. Micha-
líková Jitka a doporučuje schválit rozpočtové 
opatření č. 43/2015: VÝDAJE
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
U Školky 579 ............................. +    553.431 Kč
FINANCOVÁNÍ

Pokračování na straně 7.
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V červenci a 
srpnu 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!)

Červenec
Adolf Balatka

František Škovránek
Zdeňka Jará

Anna Balážiková
Jindřich Svárovský

Anna Sluková
Jiří Jakoubek
Václav Hokr

Gerda Vrbová
Richard Krist
Arnošt Kotík

Zdeněk Janata
Jana Austelová
Věra Háková

Mária Doležalová
Jana Janatová
Ladislav Tomeš

Srpen
Petr Jebavý

Josef Hofírek
František Lála

Danuška Nepimachová
Ladislav Belda

Miroslav Růžička
Růžena Vorlová
Marie Hronová

 Někdy okolo sebe slyšíme docela 
známou hlášku: „Nechoď na gympl, 
tam se budeš muset jen učit!“
Ale to není vůbec pravda. Taky budeš 
hodně jezdit do divadla, v letošním škol-
ním roce jsme byli 11x. Taky chodíme 
na odborné přednášky - na zeměpisné 
do kina, s poučením o obraně proti 
drogám a šikaně za námi jezdí lektoři 
z o. p. s. Maják. A taky  jsme byli na 
exkurzích doplňujících učivo - v Praze 
češtinu a dějepis, chemii v Harrachově, 
biologii na mokřadech a ještě jednou 
dějepis při procházení opevněním ze 
2. světové války v Jizerských horách. 
S terénní výukou zeměpisu pro tři třídy 
nám pomáhali studenti a doktorandi 
z Univerzity Palackého v Olomouci. 
Vyvrcholením nadstandardní výuky byl 
šestidenní poznávací zájezd do Paříže.
 Učíme se nejen poznatkům - to je 
v těch lavicích - ale i empatii a spole-
čenskému soužití. Studenti pomáhají 
seniorům s učením obsluhy PC v rámci 
programu městské knihovny, vybírají 
příspěvky pro veřejné sbírky Život 

dětem a Bílá pastelka a přinášejí kaž-
doročně několik tisíc korun pro nákup 
potravy a jiných potřebností pro útulek 
psů a koček v Lučanech a v poslední 
době i pro Azyl pes v Krásném Lese. 
Taky se studenti skládají na zaplacení 
studia dvěma indickým holčičkám. 
Vyvrcholením vzdělávacích a cha-
ritativních činností byl projektový 
den, letos s názvem Srdce. Srdce je 
symbol biologického života, to byla ta 
vzdělávací část, ale i symbol lásky a 
pomoci. V sobotu 31. 5. byla celá naše 
škola nádherně „osrdíčkovaná“ a mohli 
jste vyslechnout odborné prezentace, 
nechat si změřit tlak a poučit se, jak se 
ke svému srdci chovat co nejšetrněji, 
shlédnout divadelní i pěvecká vystou-
pení, zasoutěžit si a pak si srdečně 
popovídat s přáteli i známými v naší 
kavárně. Nebo si koupit tričko, klí-
čenku, svíčky (vyrobené našimi dětmi), 
a to vše ve prospěch Azyl psa.
 Pro zdraví je nutné i sportovat. A tak 
se účastníme mnoha soutěží ve volej-
balu, florbalu i plavání. Součástí výuky 

jsou lyžařské kurzy pro kvintu, sekundu 
a 1. ročník a vodácký kurz pro studenty 
septimy a 3. ročníku. Fotbalisté se 
účastní soutěže o pohár česko-pol-
ského přátelství. Letos poprvé odjel 
z naší školy autobus plný studentů na 
lyžařský zájezd na Mölltalský ledovec 
do Alp.
 V květnu jsme za dva týdny sebrali 
desetitisíce kusů tříděného odpadu, to 
byla odpověď na výzvu MěÚ a ASA. 
Taky jsme za to dostali odměnu 10 000 
Kč na výlety, na konci školního roku se 
budou vítězným třídám moc hodit. 
 Jsme dobří i studijně - vítězství 
a úspěšná umístění v okresních, kraj-
ských a republikových olympiádách, 
14 vyznamenání u maturit … 
Nejdůležitější ale asi je to, že VŠICHNI 
maturanti zvládli písemné práce a didak-
tické testy státní maturity NAPOPRVÉ 
a VELMI ÚSPĚŠNĚ!
Tak vidíte, fakt nesedíme jen v lavicích.

My všichni z gymplu

Poděkování
Děkuji zdravotnickému kolektivu inter-
ního oddělení Nemocnice Tanvald pod 
vedením primáře MUDr. Josefa Pola 
za kvalitní péči, která se mi dostala při 
pobytu v nemocnici.

Luboš Nepimach

Poděkování

Mateřská škola Tanvald děkuje 
Městské policii za zorganizování akce 
pro děti - Dopravní školička, která  děti 
poučila, jak se chovat při jízdě na kole, 
aby nedocházelo k zbytečným úrazům. 
Dětem se akce velmi líbila. 

Děkujeme,
za školu Milena Tomešová

ředitelka školy

Gympl není jen sezení v lavicích,
aneb Co o nás možná nevíte …

Převod z hospodářského výsledku minulých let 
......................................................+ 553.431 Kč
*RM doporučuje  zastupitelstvu města  po-
skytnout dotaci dle §10a a násl. zákona                           
č. 250/2000 Sb., v platném znění  Mateřskému 
a dětskému centru Maják Tanvald, IČ 26533570
ve výši 50.000 Kč, schválit příslušnou Veřej-
noprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtu města Tanvald číslo  4/2015 
a  schválit rozpočtové opatření č. 50/2015:
Výdaje
PŘÍSPĚVKY – celkem
dotace Mateřskému a dětskému centru MAJÁK 
na projekt „Maják pro rodinu“............ 50.000 Kč
Rozpočtová rezerva........................ - 50.000 Kč
*RM schvaluje v souladu s ustanoveními vy-
hlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých vybra-
ných účetních jednotek, v platném znění, roční 
účetní závěrku za rok 2014:
1) Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, pří-
spěvková organizace
2) Základní školy Tanvald, Sportovní 576, pří-
spěvková organizace
3) Masarykovy základní školy a Obchodní aka-
demie Tanvald, Školní 416, příspěvková orga-
nizace
4) Domu dětí a mládeže Tanvald, Protifašistic-
kých bojovníků 336, příspěvková organizace
5) Základní umělecké školy Tanvald, Nemocnič-
ní 339, příspěvková organizace
a výsledek hospodaření těchto organizací včet-
ně jeho rozdělení v souladu se svým usnesením 
č. 102/9/2015 ze dne 25. 03. 2015.
*RM projednala žádost paní A. Křelinové a roz-
hodla stanovisko k zachování prodejny chova-
telských potřeb a krmiv v objektu čp. 329, Krko-
nošská ul., Tanvald, nevydávat.
*RM pověřuje starostu města, aby s okamžitou 
účinností do 31. 12. 2015 v případě potřeby pro-
vedl rozpočtová opatření, k jejichž provádění 

byla pověřena rada města usnesením zastupi-
telstva města č. IV/7 ze dne 20. 06. 2012 a před-
ložil je k projednání a dodatečnému schválení 
vždy na nejbližší následující schůzi rady města.
*RM schvaluje:
1/ Smlouvu č. 14202493 o poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rám-
ci Operačního programu Životního prostředí 
uzavřenou mezi Státním fondem životního pro-
středí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00  
Praha 11 a městem Tanvald, kontaktní adresa 
Městský úřad, Palackého 359, 468 41  Tanvald 
ze dne 27. 05. 2015 na akci „Realizace energe-
tických úspor v objektu Mateřské školy, U Škol-
ky 579, Tanvald“.
2/ Smlouvu č. 14202643 o poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rám-
ci Operačního programu Životního prostředí 
uzavřenou mezi Státním fondem životního pro-
středí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00  
Praha 11 a městem Tanvald, kontaktní adresa 
Městský úřad, Palackého 359, 468 41  Tanvald 
ze dne 28. 05. 2015 na akci „Realizace ener-
getických úspor v objektu Dům dětí a mládeže 
v městě Tanvald“.
*RM projednala žádost Úřadu práce ČR, Kraj-
ské pobočky v Liberci, Kontaktního pracoviště 
Tanvald o souhlas 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 závaz-
né stanovisko s časovým omezením do 31. 12. 
2015 pro osobu užívající ubytovací zařízení:
Hotel Grand, Protifašistických bojovníků 337, 
Tanvald 
*RM doporučuje zastupitelstvu města v souladu  
s  ustanovením  § 84 odst. 2 písm. e)  zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů schválit zakladatel-
skou listinu společnosti TABYS s.r.o. dle před-
loženého návrhu.

Pokračování ze strany 6.

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

Zlatá svatba

Manželé Josef a Irena Bajcarovi osla-
vili zlatou svatbu. K tomuto jubileu jim 
přejeme hlavně hodně zdraví a mnoho 
dalších společných let. -haj-

Od června do konce srpna probíhají 
v částech Šumburku nad Desnou do-
pravní omezení z důvodu rekonstrukce 
převaděče vody z vodojemu Šumburk. 
Dle investora budou občané o doprav-
ních omezeních včas informování. -red-

V polovině letošního roku dojde k ukon-
čení činnosti RDG pracoviště MUDr. 
Václava Jankovského v budově bývalé-
ho soudu. Provoz převezme Nemocnice 
Tanvald s.r.o., která zajistí plné spekt-
rum péče pro občany Tanvaldu a spá-
dových oblastí. Disponuje nejnovějším 
radiodiagnostickým zařízením včetně 
digitálního zpracování obrazu i popisu.
                                                       -red-

Tanvaldská nemocnice rozšíří
provoz rentgenového pracoviště

Stavba geotermální teplárny 
s elektrárnou

Dne 16.6.2015 doplnil žadatel – spo-
lečnost ENTERGEO, SE se sídlem 
Podnikatelská 267, Praha 9 všechny 
podklady  k žádosti o vydání územ-
ního rozhodnutí  o umístění stavby 
„Hloubkové vrty pro využití geoter-
mální energie Tanvald – geotermální 
teplárna s elektrárnou“. Stavební úřad 
oznámí zahájení územního řízení a 
konání veřejného ústního jednání ve-

Dopravní omezení
Šumburk

řejnou vyhláškou, která musí být vyvě-
šena nejméně 30 dní před termínem 
konání veřejného ústního jednání.
                                                       -red-
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Délka běžecké trati i délka pochodu: 
18,6 km

Start
Start pochodu:  9:45  -  10:15 na 
tanvaldském vlakovém nádraží 
Start běhu: 10.00 na tanvaldském vla-
kovém nádraží   
Prezentace
Na vlakovém nádraží prezentace 
účastníků pochodu i běhu od 8:30 do 
9:45 
Trasa
Trasa trati je značena na silnicích oran-
žovým sprejem a na lesních stezkách 
pentlemi

Start z tanvaldského vlakového 
nádraží ČD.
Dále přes Popelnice, Svárov, Velké 
Hamry, Plavy, Lhotku, zámek Návarov, 
Jesenný, Bohuňovsko, závěr údolím 
Kamenice po červené turistické značce 
až do Spálova
Cíl v prostoru mezi zastávkou ČD a 
restaurací “Na Spálově”
Program v cíli na Spálově:
12:45 - 13:15 vyhlášení výsledků vytr-
valostního běhu, poté je možnost odjet 
zvláštním vlakem zpět do Tanvaldu se 
zastavením u pomníčku obětí želez-
niční nehody .
Důležité informace:

• Startovné: 70 Kč pro účastníky 
běhu; mimo zaměstnanců a rodinných 
příslušníků ČD, ČDC  a SŽDC
• Občerstvovací stanice na trati 
v Plavech, Jesenném u školy a v cíli 
• Věcné ceny pro první tři v běžec-
kých kategoriích a všechny malé děti. 
Pamětní listy pro všechny účastníky.
• Každý účastník startuje na vlastní 
nebezpečí!       
• Kontakt na pořadatele: 732902701 
nebo e-mail zahula@fscr.cd.cz 
• Akce je pořádána pro všechny 
zaměstnance ČD a.s., ČD Cargo, a.s., 
SŽDC  a jejich rodinné příslušníky a je 
hrazena z centralizovaných prostředků 

sociálního fondu ČD a.s., ČD Cargo 
a.s. C-FKSP SŽDC  a zároveň je i akcí 
veřejnou
• Účastníci závodu i pochodu budou 
pojištěni u HVP
• Převezení osobních věcí běžcům 
bude zvláštním vlakem s odjezdem 
10:00 z Tanvaldu

Hlavní pořadatel akce: Federace stroj-
vůdců České republiky
Další partneři: Obec Jesenný, Město 
Tanvald a Liberecký kraj

Ředitel závodu: Jan Zahula                                                                                                   
Hlavní rozhodčí: Vít Zahula

České dráhy a.s., ČD Cargo a.s., SŽDC a Federace strojvůdců ČR pořádají

V sobotu 29. srpna 2015 
15. ROČNÍK AMATÉRSKÉHO DÁLKOVÉHO BĚHU

A 14. ROČNÍK DÁLKOVÉHO POCHODU
Tanvald - Spálov

Víte, co je raná péče?
 Jistě znáte (ať už ze zkušenosti 
vlastní nebo cizí) radostné období oče-
kávání přírůstku do rodiny. Každý se 
těší na miminko po svém a plánuje si, 
jaké to bude, až se děťátko narodí, až 
si začne hrát… Jenže někdy se stane, 
že je všechno trochu jinak a u miminka 
se projeví závažné zdravotní postižení. 
To je pro rodinu v prvních chvílích 
podobná rána, jako by se zeměkoule 
začala točit pozpátku. Starost o zdraví 
dítěte a únava z intenzivní péče o něj, 
obavy z toho co bude, časté nepříznivé 
zprávy z úst lékařů, tyto a další faktory 
obracejí rodině život naruby. Proto 
existují služby pro rodiny, které se 
souhrnně nazývají rané péče.
 Raná péče má za cíl maximálně 

podpořit vývoj zdravotně postiže-
ného dítěte nebo dítěte s ohrožením 
zdravého vývoje a to od narození do 
maximálně 7 let. Velmi důležitá je také 
podpora rodiny jako fungujícího celku 
a v neposlední řadě podpořit budování 
vztahů dítěte a jeho rodiny s okolím, 
širší rodinou, komunitou…
 Raná péče je terénní službou, která 
je poskytována přímo v bydlišti klienta 
- poradkyně tedy navštěvuje rodinu 
v jejím přirozeném prostředí, tedy 
doma. Obsah a rozsah poskytovaných 
služeb vždy záleží na potřebě klient-
ské rodiny. Poradkyně je odborník, 
který vyslechne rodiče, nabídne radu, 
poskytne informace, zapůjčí hračky 
či pomůcky, které jsou pro podporu 

vývoje dítěte vhodné, pomáhá rodi-
čům orientovat se v nezvyklé situaci… 
Zkrátka je pro rodinu podporou i prů-
vodkyní nelehkým obdobím.
 Rodiny mají možnost využít také 
ambulantní programy, které mají dia-
gnostický či podpůrně terapeutický 
charakter. Jedná se například o posou-
zení zrakových funkcí, posouzení 
pohybového vývoje dítěte, screening 
symptomatiky poruch autistického 
spektra, stimulaci zraku a zrakový 
trénink, muzikoterapii a nácviky sociál-
ních dovedností, komunikace a hry. 
 V posledních letech se na Středisko 
obrací narůstající počet rodin s dětmi 
s poruchami autistického spektra. 
Na tuto skutečnost reaguje Středisko 

mimo jiné založením nové sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
s autismem do 10 let věku. 
 Středisko pro ranou péči Liberec, 
o.p.s. poskytuje služby rodinám dětí 
s postižením v celém Libereckém kraji 
již 21 let. Pro žádost o služby rané 
péče nepotřebuje rodina potvrzení od 
lékaře ani žádné jiné doporučení. 

Informace o službách rané péče 
i o našem Středisku najdete na  
www.ranapece.eu
Kontaktovat nás můžete na 
e-mailu: liberec@ranapece.eu nebo 
na telefonu: 724 400 832. 
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111 ** 51 * 101 *** 103 105 113 Zastávky 52 * 102 104 106 114

9:35 9:35 11:35 13:35 ��Liberec,Fügnerova 9:25 9:25 11:20 13:20

9:40 9:40 11:40 13:40 ��Liberec,Tržní�nám .� < < < <

9:43 9:43 11:43 13:43 ��Liberec,Husova 9:19 9:19 11:15 13:15

9:46 9:46 11:46 13:46 ��Liberec,Březová�alej� 9:16 9:16 | |

9:51 9:51 11:51 13:51 ��Liberec,Starý�Harcov ,střelnice� 9:11 9:11 | |

9:56 9:56 11:56 13:56 ��Liberec,Rudolfov,Česká�chalupa� 9:06 9:06 | |

9:59 9:59 11:59 13:59 Bedřichov,Maliník 9:02 9:02 | |

10:10 10:10 12:10 14:10 ��Bedřichov� 9:00 9:00 11:00 13:00

| | | | ��Janov�n.Nisou,hotel�P raha� 8:47 8:47 10:47 12:47

| | | | ��Jablonec�n.Nisou,Janovská�Silka� 8:42 8:42 10:42 12:42

| | | | ��Jablonec�n.Nisou,Mšeno,škola� 8:37 8:37 10:37 12:37

8:45 10:25 10:25 12:25 14:25 15:45 ��Jablonec�n.Nisou,Pražská� 8:30 8:30 10:30 12:30 18:00

8:50 15:50 ��Jablonec�n.Nisou,Kokonín,pošta� 10:14 17:54

8:58 15:58 ��Pulečný,Kopanina,rozhledna� 10:06 17:46

9:02 16:02 Frýdštejn,náves 10:02 17:42

9:07 16:07 ��Jenišovice� 9:57 17:37

9:15 16:15 ��Turnov,Terminál u žel.st. 9:50 17:30

CENÍK NA ÚSECÍCH osoby�nad�15�let�����děti�6-15�let����������děti�0-6�let����jízdní�kolo,�zvířata,�zavazadla
Jablonec�n.�N.�-�Turnov 30,- 20,- zdarma 20,-
Jablonec�n.�N.�-�Bedřichov 25,- 15,- zdarma 20,-
Liberec�-�Bedřichov 25,- 15,- zdarma 20,-
Liberec�-�Turnov 40,- 25,- zdarma 20,-
Turnov�-�Bedřichov 40,- 25,- zdarma 20,-

CYKLOBUS
5 Liberec40395 -�Bedřichov�-�Jablonec�n.Nisou�-�Turnov

. . .201Provoz:��25 4 -�28.9 5�-�soboty,�neděle�a�svátky
*Provoz:�1.7.�-�31.8.2015�-�pracovní�dny www.busline.cz�-�tel. 481�368�701

P 19
**�V�Turnově přestup�na�Vyskeř a�Jičín�(670391)
***�Na�Bedřichově přestup�na�Jizerku�(530795)

očet�přepravovaných�osob�s�koly�je�omezen�na

Comfort�in Time

Uznávány�jsou�jízdenky�LIBNET+,�LIBNET5+,�LIBNET�Kolo�a�celodenní�jízdenka�pro�jízdní�kolo.
Tento�projekt�je�podpořen�Statutárními�městy�Jablonec�nad�Nisou�a�Liberec.

1 3 5 Zastávky 2 4 6

9:30 ... ... ��Jablonecn.Nisou,Pražská ... ... 19:15

9:37 ... ... ��Jablonecn.Nisou,Mšeno,škola ... ... 19:08

9:42 ... ... ��Jablonecn.Nisou,JanovskáSilka ... ... 19:03

9:47 ... ... ��Janovn.Nisou,hotel Praha ... ... 18:58

10:10 ... ... ��Bedřichov ... ... 18:50

10:20 ... ... ��Janovn.Nisou,Hrabětice,kaplička ... ... 18:35

10:30 ... ... ��Josefův Důl,žel.st.�� ... ... 18:25

10:35 ... ... ��Albrechticev Jiz.h.,pošta ... ... 18:20

10:45 ... ... ��Tanvald,Terminál užel.st.�� ... ... 18:10

10:55 ... ... ��Desná,centrum ... ... 18:00

11:05 ... ... ��Desná,ČernáŘíčka,uŠvýcar ... ... 17:55

*11:08 ... ... ��Desná,Souš ... ... <

11:10 ... ... ��Kořenov,Polubný,kostel ... ... 17:50

< 14:00 16:00 ��Kořenov,žel.st.�� 13:45 15:45 17:45

11:30 14:15 16:15 ��Kořenov,Jizerka 13:30 15:30 17:30

* spoj zastavujejenprovystupování

Kapacita�cyklobusu�19�cestujících�s�jízdními�koly.���-��Děti�(6-15�let)�=�poloviční�jízdné��-��Kolo,zvíře,zavazadlo�=�20,-�Kč

CYKLOBUS�-�JIZERKA

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

Provoz:��25.4.�-�28.9 5�- neděle�a�svátky.201 soboty,
www.busline.cz�-�tel. 481�368�701

Spoj�1�směrem�na�Jizerku�vy ká�v�Bedřichově příjezdu

spoje�540395/101�od�Liberce�(odjezd�z�Liberce,

v�9:35)�-�cestující�při�přestupu�doplatí�pouze

jízdné�za�osoby�(poplatek�za�kolo/zavazadlo/zvíře�bude

uznán�u z�autobusu�od�Liberce).

Na�lince�neplatí�tarif�IDOL,�ale�ceník�jízdného�stanovený

dopravcem.�Uznávány�jsou�jízdenky�LIBNET+,�LIBNET5+,

LIBNET�Kolo�a�celodenní�jízdenka�pro�jízdní�kolo�vydaná

dle�tarifu�IDOL.

č

Fügnerova

ž

Comfort�in Time

Ceník linky 530211

Jablonec n. N. - Jizerka

Jablonec n.N.,

Mšeno,škola

Jablonec n.N.,

Janovská Silka

Janov n.N.,

hotel Praha
Bedřichov

Hrabětice,

kaplička

Josefův Důl,

žel.st.

Albrechtice,

pošta

Tanvald,

Terminál

u žel.st.

Desná,

centrum

Černá Říčka,

u Švýcar
Souš

Jabl. n.N.,Pražská 10 10 10 25 30 40 50 50 50 60 60

Jablonec n.N., Mšeno,škola 10 10 25 30 30 40 50 50 50 60
Jablonec n.N., Janovská Silka 10 10 25 30 30 50 50 50 50
Janov n.N., hotel Praha 10 10 30 30 50 50 50 50
Bedřichov 10 10 25 30 30 50 50
Hrabětice,kaplička 10 10 30 30 30 40
Josefův Důl, žel.st. 10 25 25 30 30
Albrechtice, pošta 10 10 25 30
Tanvald, Terminál u žel.st. 10 10 10
Desná, centrum 10 10
Černá Říčka, u Švýcar 10
Souš

Polubný,kostel

Kořenov,žel.st.

Kořenov, Jizerka

Polubný,

kostel

Kořenov,

žel.st.

Kořenov,

Jizerka

60 60 60

60 60 60

60 60 60

50 50 60
50 50 50

50 50 50

30 30 50
30 30 40

25 25 30

10 10 30
10 10 25

10 10 10
10 10

10
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110 LET MĚSTA TANVALDU
 Malý  exkurz  do  historie…  Před 
110 lety byl Tanvald slavnostně pový-
šen na město. František Josef první 
„rozhodnutím ze 7. června 1905 jsme 
rozhodli náš věrný Tanvald v našem 
Království českém nejvyšším oceně-
ním jeho zdárně vedené obce a jeho 
snahy o hospodářský rozvoj povýšit 
na město.“ Stalo se tak za tehdejšího 
starosty Heinricha Stieglitze, který se 
zasloužil mimo jiné o renovaci kostela, 
zřízení spořitelny a postavení škol ve 
Žďáře a Dolním Tanvaldě. Jako uznání 

a ocenění jeho zásluh mu bylo uděleno 
v roce 1900 čestné občanství.
 Heinrich Stieglitz na radostnou 
zprávu o povýšení reagoval děkovným 
telegramem: „Zato, že jeho Veličenstvo 
ráčilo nejmilostivěji povýšiti náš městys 
na město a udělit nám tak nejvyšší 
vyznamenání, srdečně děkujeme, 
z nejhlubšího nitra vycházejíc ujišťu-
jeme nejoddanější láskou, nezměni-
telnou věrností a oddaností Vašemu 
Veličenstvu a rodovému císařskému 
domu. S nejponíženější oddaností 

obyvatelstvo města Tanvald a jeho 
starosta Heinrich Stieglitz.“
 Když  se  přesuneme  do  součas-
nosti, tak v sobotu 6. června jsme si toto 
významné výročí Tanvaldu připomněli 
v areálu autokempu na Tanvaldské 
kotlině, kde probíhaly oslavy. Pro děti 
byly připraveny soutěžní bloky, sta-
noviště paintballu, skákací hrad a jiné 
aktivity. V rámci programu jste mohli 
vidět ukázky obrany a útoku cvičených 
psů, vystoupení hudebního oboru ZUŠ 
Tanvald, Českou besedu v podání 

spolku Vlastenců z Českého Šumburku, 
vystoupení Sboru dobrovolných muzi-
kantů z Desné, ukázku kovářského 
umění, s malým zpožděním dorazil i 
Josef Zimovčák na vysokém kole s dru-
žinou účastníků Cyklotour 2015 a na 
závěr večera zahrála skupina Kontakt. 
Bohatému programu i občerstvení 
vévodilo slunečné počasí a dočkali 
jsme se i tropické noci. Slunce a nebe 
bez mráčku by si jistě přáli i před 110 
lety, kdy kvůli lijáku museli slavnostní 
průvod na počest povýšení rozpustit.

-haj-
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Město Tanvald - název
 Tanvald je malé město v kot-
lině mezi Tanvaldským Špičákem 
a Muchovským hřebenem. Žije zde 
okolo sedmi tisíc obyvatel. Starostou 
města se v roce 2014 stal Vladimír 
Vyhnálek. 
 V Tanvaldě můžeme najít dvě 
střední a dvě základní školy, které 
poskytují žákům dobrou přípravu, 
pokud si nevědí s něčím rady, mohou 
si sjednat různá doučování, která lze 
brát jako odpolední kroužek. 
 Co se týče kulturní stránky města, 
tak se Tanvald může řadit mezi špičku 
v regionu. Každým rokem si v kině 
Jas organizují místní školy svá před-
stavení a akademie, které vždy sklízí 
pozitivní ohlas. Pozadu nezůstává ani 
základní umělecká škola, která zde 
má své výstavy nebo pořádá koncerty, 
ale hlavním lákadlem pro kulturní 
nadšence je samozřejmě Tanvaldské 
hudební jaro, nelze také opomenout 
Vánoční svařák, kde místní sbory 
předvedou svůj repertoár nebo hrají 
divadla, zkrátka navozují tu správnou 
vánoční atmosféru. 
 Město nabízí také celou řadu 
sportovišť jako například fotbalový sta-
dion, freeridovou  cyklistickou dráhu 
Bobovka, atletický okruh, sportovní 
halu a hřiště s gumovým povrchem. 
Také je tu možnost zajít do místního 
fitness centra s přátelskou atmosférou. 
Dá se zde také navštěvovat mnoho 
sportovních i jiných kroužků. Děti jsou 
s  těmito kroužky nadmíru spokojené 
a vracejí se domů s úsměvem na tváři. 
 Tanvaldská příroda a její okolí je 
velmi pestré hlavně díky zalesněným 
kopcům, které ho obklopují. Asi 
hlavním turistickým lákadlem jsou 
rozhledny jako třeba Tanvaldský 
Špičák, Terezínka či Muchov, odkud se 
Tanvald vyjímá v celé své kráse. Lze 
zde najít také mnoho pěkných cestiček 
lemovaných úchvatnými vzrostlými 
stromy a spatřit některá lesní zvířata. 
 Tanvaldu vévodí honosná budova 
secesní radnice, kam si občané mohou 
chodit vyřizovat své úřední záležitosti, 
zkonzultovat je s pracovníky měst-
ského úřadu, nebo dokonce osobně 
s panem starostou. Lidé, kteří zde 
žijí, mají výhodu, protože kvůli svým 
každodenním potřebám nemusejí 
nikam jezdit, stačí sejít do dolní části 
města, kde jim k nákupu poslouží hned 
tři supermarkety, nebo teď nové malé 
obchodní centrum s obchody jako Kik 
a tak dále. Tanvald je zkrátka vybaven 
pro jakoukoliv potřebu místních obyva-
tel a turistů. 
 Kdybych měl Tanvald popsat 
nějakému cizinci, tak bych to provedl 
přesně takhle, jako jsem to napsal, 
z čehož vyplývá, že můj názor na 
Tanvald je kladný, i když se zde najdou 
věci, které mě na Tanvaldu mrzí, ale ty 
už jmenovat nebudu.

Martin Dyntr, 9. A. 
ZŠ Tanvald Sportovní, 15 let

MOTOKROS - název
Když tu byly motorky,

nemyslel jsem na holky.
Holky po mně toužily,
Po Kotlině bloudily. 
Teď mám holek plnou hlavu,
Myslím jenom na parádu.
Kéž se vrátí závody 
a Tanvald plný pohody. 

Žáci 6. +7. Ročníků, 
ZŠ Údolí Kamenice 238, Tanvald 

Tanvald pro mě - název
 Tanvald jsem poprvé viděla, když mě 
do něj přivezli starým bílým trabantem 
po těch pár dnech v porodnici. Bydleli 
jsme a stále bydlíme na Šumburku, 
kde se mi velmi zalíbilo. Ráda jsem 
v zimě na zasněžených lukách stavěla 
sněhuláky, v létě chodila na tanvaldské 
koupaliště, na nádraží sledovala vlaky 
a s kamarády okupovala pískoviště. 
Pak přišla škola. I když od mého 
domova byla šumburská základní, co 
by kamenem dohodil, chodila jsem 
vždy na poslední chvíli. 
 S kamarády jsme pak začali pro-
hledávat celý Šumburk. Trávili jsme 
všechen svůj volný čas venku a rušili 
tak sousedy- ospalce. Bohužel zábavu 
kazily soukromé pozemky a lidé, kteří 
se ani nestarali. Ale my jsme si vždycky 
našli cestu. 
 Pak přišla 5. třída, s ní jiná škola, 
poznávaní celého Tanvaldu. Běhaní 
na autobus, naštvaní autobusáci a za 
slunečných dnů veselé cesty ze školy. 
 Prvních pár dní jsme se my, noví 
v ZŠ Tanvald - Sportovní, vůbec 
nemohli vyznat. Škola na nás byla moc 
velká, ale časem jsme si zvykli a začali 
poznávat Výšinu. Já jsem si řekla, že 
tam bych bydlet nechtěla. Šumburk byl 
Šumburk. Ve všech částech Tanvaldu 
jsem ale zažila spoustu legrace. 
A kromě Šumburku stále ráda navště-
vuji třeba městskou knihovnu a ZUŠku. 
 Bohužel v Tanvaldě přibývá více 
záporů než kladů. Za tmy se třeba u 
hlavní silnice nedá jít s pocitem bez-
pečí, nebo zákazy chození nás „star-
ších“ na hřiště, kde jsme si vždy sedli 
na houpačky a povídali si třeba o tom, 
jak se druhý den dopravíme do školy. 
Já vím, že je to kvůli „hulvátům“, ale 
proč to máme odnášet i my? Doufám, 
že se také nějakého hřiště dočkáme. 
Nebo alespoň ti trošku mladší než my. 
 Na druhou stranu je Šumburk, který 
mám moc ráda kvůli velkým zeleným 
loukám, hustým lesům a klidu, vybízejí-
címu se zastavit a zaposlouchat se do 
šustění listů a zpívání kosů. 

Barbora Šostková, 9. A, 
ZŠ Tanvald, Sportovní, 14 let

Tanvald - název
 Město Tanvald je pro někoho jenom 
tečka na mapě, ale pro mě znamená 
mnohem víc.
 Je to krásné městečko, které obklo-
pují kopce, v nichž se tyčí překrásná 
budova s věžičkou. Je to naše rad-
nice. Už sto let stojí na tomto místě a 
zkrášluje okolí.
 Také tu protéká řeka Kamenice.
 V tomto městečku v Jizerských 
horách žiju strašně rád, i když je tu 

často nevlídné počasí. Nedokázal bych 
si představit žít někde jinde.

Jan Drda, ZŠ Tanvald Sportovní, 
6. B, 12 let

Našemu městu - název
Krásných měst je v republice, 
Mnohá známe - přesto
My však nejvíc milujeme
Naše rodné město. 

Mění se nám před očima, 
Ač jsme zatím mladí, 
Co rodiče vyprávějí, 
Vyslechneme rádi. 

Skvěle se zde podařilo
Vybudovat terminál, 
My ale musíme chválit
Úsilí města dál. 

Za co chválit? Nevíte?
Každý to ví jistě. 
Všem se zde v Tanvaldě líbí
Naše nová hřiště. 

Ten, kdo prostě fandí sportu,
Všechno má na háku, 
V zimě si může zalyžovat. 
Kde? Přec na Špičáku. 

Sportovních možností 
Dost tady máme, 
Proto v tomto ohledu,  
Si vůbec nestýskáme. 
Co by ještě občanům, 
Vneslo do života štěstí?
Mohli byste v Tanvaldě 
Nechat zbudovat náměstí. 

Potom bychom tady všichni
Dál si klidně žili
A s představiteli města 
 spokojeni byli. 

Fandíme vám, 
Ať se stále u nás něco děje, 
To 8. A. z Masaryčky
Ze srdce vám přeje. 

8.A. Masarykova ZŠ a OA Tanvald

Tanvald, město rozdílů - název
 Města obecně jsou většinou buď 
stará, nebo nová. Tanvald patří někam 
mezi. Je to město dvou tváří.
 Jedna strana města s rozpadajícími 
se domy a autobusovým nádražím, 
které tu už nějakou dobu stojí, působí 
ošuntěle.
 Naopak druhá strana, kde najdeme 
úplně zrekonstruované vlakové nádraží 
a nový autobusový terminál, vyhlíží 
jako nové vybudované město.
 Obchody, které vypadají, že už mají 
hodně za sebou, zcela zaniknou, když 
zahlédneme nedávno dostavenou 
nákupní zónu.
 I školy, kterých je tu několik, se velmi 
přebijí svým vzhledem. Každá je jako 
z jiné doby. 
 Také obyvatelé jsou tu velmi rozdílní. 
Ne jenom mladí a staří, to je samo-
zřejmě všude, ale liší se barvou pleti. 
 Střídá se tu nové se starým, světlé 
s tmavým. Může to působit chaotickým 

dojmem, někdo si v tom ovšem zalíbení 
najde. 

Kateřina Šourková, 9. A, ZŠ 
Tanvald, Sportovní, 15 let

Tanvald - název
 Tanvald je malé městečko 
v Jizerských horách. Leží v Libereckém 
kraji. Je obklopen kopci a lesy. 
 Blízko Tanvaldu je: Muchov, 
Tanvaldský Špičák, Černá studnice… 
Tanvaldem prochází mezinárodní 
silnice do Harrachova. Město se dělí 
přibližně na 4 části: Město, Výšina, 
Šumburk, Horní Tanvald.
 Tanvald má 6636 obyvatel. 
Nadmořská výška: 455 m. n. m. 
V Tanvaldě najdeme: radnici, 2 základní 
školy, gymnázium, obchodní akademii, 
stadion, sportovní halu, poštu, nádraží.
 Lidé mohou nakupovat: v Lidlu, 
Bille, Penny, Kiku a v dalších menších 
a větších obchodech. 
 Pro kulturní život je tu kino. V něm 
se konají: Haf, Tanvaldské jaro, taneční 
vystoupení, divadelní představení. 
Letos bude Tanvald oslavovat 110 let 
výročí vzniku, které bude doprovázet 
akcemi. 
 Lidé se tu mohou věnovat sportu: 
Má basketbalové, tenisové a fotbalové 
hřiště. V zimě se může lyžovat, brus-
lit…Nebo se dají dělat atletické sporty 
v hale. V zimě tu také máme běžecké 
stopy. Naše město mám ráda.

Zuzana Beldová, 6. B, ZŠ 
Tanvald Sportovní, 12 let

Tanvald - název
 Už se těším na prázdniny. Přijede 
k nám teta, které jsem slíbila, že jí 
ukážu nějaká významná místa našeho 
města Tanvaldu, ve kterém žiji od 
narození.
 Tanvald se mi líbí, a také i jeho okolí. 
Hned po příjezdu by si mohla teta pro-
hlédnout nově otevřené nádraží, a pak 
bychom na Terminále navštívily stánek 
s občerstvením, ve kterém prodává 
moje babička, někdy i taťka. Doma 
bych jí ukázala na fotkách, jak je stánek 
během Vánoc krásně rozsvícený.
 Ve městě bych ji seznámila 
s významnými budovami, ke kterým 
patří kino Jas Járy Cimrmana. Ukázala 
bych jí banku, spořitelnu a zavedla 
jí k našim marketům Bille, Lidlu 
a k Penny. Ráda chodím nakupovat do 
Kiku, tak bych tam s ní také zašla.
 K nám na sídliště bychom jely 
městskou dopravou, autobusem, kte-
rému všichni říkáme SÍDLIŠŤÁK. Při 
cestě autobusem bych jí ukázala část 
ŠUMBURKU, tanvaldské gymnázium, 
nemocnici a nejkrásnější stavbu města 
- RADNICI.
 Bydlím ve Vnitřní ulici, tak bychom 
jely až na poslední zastávku, odkud je 
pěkný výhled na minigolf, tenisové kurty 
a hlavně na sjezdovku s vlekem, kam 
v zimě chodíme lyžovat. Nezapomněla 
bych ani na sportovní halu, v níž 
míváme tělocvik a kam chodíme na 
gymnastiku.

Literární soutěž „Naše město“
  V rámci Oslav 110 let města Tanvaldu byla vyhlášena literární a výtvarná soutěž na téma „Město Tanvald“. Soutěže se účastnily děti z místních mateřských 
a základních škol. Literární práce o našem městě si můžete přečíst níže. Veškeré práce jsou také vystaveny v Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald.
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Stává se již tradicí, že druhý víkend v èervenci se motoristiètí fanoušci tìší na tradièní Rally 
Bohemia.  Rally Bohemia odstartuje již v pátek 10.èervence veèer ceremoniálním startem v 
Mladé Boleslavi na Staromìstském námìstí, kam vás všechny srdeènì zveme. V sobotu 
11.èervence dopoledne budou technické pøejímky a testovací rychlostní zkouška 
(shahedown) na oblíbeném úseku v Hrdloøezích. Odpoledne už zaène Rally Bohemia 
naostro první etapou v okolí Železného Brodu. V sobotu nebude chybìt ani diváky hojnì 
navštìvovaná RZ Bondy v Mladé Boleslavi. Nedìlní etapa se bude odehrávat na tradièních 
rychlostních zkouškách v tìsném blízkosti Mladé Boleslavi a úspìšné posádky pøivítáme 
na rampì na Staromìstském námìstí v nedìli 12.èervence v odpoledních hodinách. Rally 
je zaøazena do  Mistrovství Evropy v rally historických automobilù, Mistrovství Èeské 
republiky v rally, Mistrovství Èeské republiky v rally historických automobilù, poháru RRC a 
na své si pøíjdou i milovníci rallyových Legend.  Generálním partnerem soutìže je 
automobilka Škoda Auto, a.s. Fanouškùm pøejeme krásné zážitky a tìm, které rally 
neokouzlila, dìkujeme za toleranci pøi dopravních omezeních. 

PØEHLED UZAVÍREK

den uzavírka RZ silnice, ulice vedoucí RZ spojení

11.7. 8:00 - 14:00 Shakedown Hrdloøezy Pavel Votrubec 606 844 218

  9.7. 

11.7.

23:00 - 1:00 

12:00 - 20:00
RZ Bondy

tø. Václav Klementa od Bièíku po parkovištì 

u 8.brány ŠA, Èechova, Galetova, Mjr. 

Frymla, Jiráskova, Palackého, Nerudova.

Vít Beránek 776 669 060

11.7. 12:00 - 23:00 RZ Sychrov

Sychrov, Radostín, Tøtí, Vrchovina, 

Sedlejovice, Hodkovice n.M., Radoòovice, 

Pelíkovice, Košova, Rychnov

Tomáš Brzek 739 960 971

11.7. 13:00 - 24:00 RZ Šumburk

Desná, Pustiny, Svìtlá, Pøíchovice, 

Rejdice, Èeský Šumburk, Šumburk, Sladká 

Díra

Jaroslav Stadler 602 168 005

11.7. 13:30 - 0:30 RZ Bzí
Dupanda, Tìpeøe, Chlístov, Veselí, Bzí, 

Splzov
Luboš Hušek 721 971 050

12.7. 7:00 - 15:30 RZ Lobeè Bezdìdice, Nosálov, Lobeè, Skramouš Marek Doležal 737 305 558

12.7. 7:15 - 16:00 RZ Vinec

Vinec, Rokytovec, Malé Horky, Strenice, 

Nimìøice, Dolní Cetno, Podkováò, Kovanec, 

Skalsko

Ondøej Havel 723 498 050

12.7. 8:00- 17:00 RZ Staromìstská

Regnerova, Bezdìèínská, Vinecká, Pod 

Borkem, Štyrsova, Pražská, Na Šafranici, 

Vinièná, Pražská brána, Staromìstské 

námìstí

Jiøí Grubner 773 004 280

Terénní výuka geografie
na Gymnáziu Tanvald

 Ve dnech 25. 5. 2015 - 28. 5. 2015 
probíhal na tanvaldském gymnáziu pro 
vybrané studenty program zaměřený 
na terénní výuku geografie. Na gym-
názium zavítali lektoři z Centra pro 
interdisciplinární terénní výuku žáků 
ZŠ a SŠ, které funguje při Katedře 
geografie PřF Univerzity Palackého 
v Olomouci (CIV). Pod jejich taktovkou 
se tři dny odehrával program, který 
studentům představoval zeměpis 
jinak, než jen v učebnách gymnázia.
 První den lektoři se studenty sexty 
a septimy vyrazili do blízkého okolí 
Tanvaldu. Na trase bylo nachystáno 
devět stanovišť, na které studenti 
museli dojít za pomocí GPS souřad-
nic. Na svém putování tak navštívili 
vyhlídku Terezínku, vrchol Muchov či 
Špičák. Během cesty studenti plnili 
nejrůznější úkoly. Mimo jiné se zabý-
vali aktuálním tématem, které město 
Tanvald právě řeší, a jímž je volba 
vhodné lokality pro umístění náměstí. 
Dále se zabývali problematikou využití 
starých opuštěných továren nebo se 
naučili zacházet s přístroji na měření 
rychlosti větru, hladiny hluku nebo 
vlhkosti vzduchu.
 Další den stejná trasa čekala 
na žáky primy. Primáni si zaslouží 
obrovskou pochvalu za to, jak se 
s celým dnem poprali. Hravě by mohli 
konkurovat svým starším spolužákům. 
Velké popularitě se u nich těšily snad 
všechny geografické přístroje. Všichni 

chtěli měřit všechno. 
 Mnozí účastníci kurzu konstatovali, 
že pro ně byl výstup na místa v okolí 
školy premiérou. O to víc lektory těší, 
že jim mohli být nápomocni k poznání 
jejich do té doby utajeného okolí.
 Třetí den byl ve znamení hydrologie. 
Studenti, kteří již lektorský tým znali 
z prvního dne, vyrazili k přehradní 
nádrži Souš. Zde zjišťovali, jaké funkce 
může přehradní nádrž mít, naučili se 
dalším základům meteorologie v praxi, 
například určovat typy oblaků nebo 
míru oblačnosti. Při společné cestě 
poté na několika vybraných místech 
měřili pomocí hydrometrické vrtule 
rychlost vodního toku, což se studen-
tům velice líbilo. Při svém putování se 
dále zastavili u protržené přehrady na 
toku Bílé Desné. Zde se studenti věno-
vali historii místa - katastrofě, která 
postihla region v roce 1916, kdy došlo 
k protržení hráze přehrady. 
 Závěrem bychom rádi ocenili akti-
vitu a zájem všech studentů, kteří se 
během oněch tří dnů do terénního 
kurzu zapojili. Věříme, že to bylo 
příjemné ozvláštnění výuky. Drobnou 
pihou na kráse bylo snad jen v někte-
rých chvílích počasí, ale to zatím ještě 
ovlivnit neumíme. Tým CIV by chtěl 
vyjádřit velké díky celému gymnáziu 
za přátelské přijetí. 

Těšíme se na další společné akce.
tým CIV UPOL 

V dalších dnech bychom udělaly nějaké 
túry - na Štěpánku nebo Muchov, na 
Tanvaldský Špičák nebo na Černou 
studnici. A kdyby bylo skutečně vedro, 
mohly bychom zajít na koupaliště, 
nebo si jít odpočinout na naši zahradu, 
kam chodím také ráda. Zde si užijeme 
hodně legrace- trampolíny, pískoviště, 
anebo bazénu. Myslím, že tu chybí 
nějaké muzeum, ale to nevadí. Tetě se 
tady určitě bude líbit.
Martina Komárková, ZŠ Tanvald Sportovní 7. A, 
13 let 

Vyhodnocení výtvarné 
a literární soutěže

Výtvarná soutěž 
- kategorie mateřské školy:
1. místo Lukáš Zelenka
MŠ Radniční, Tanvald, 7 let
„Obrázek Radnice“

2. místo František Koldovský
MŠ Wolkerova, Tanvald, 5 let
„Obrázek  kostela  a  dalších  budov 
v Tanvaldě“

3. místo Roman Minich
MŠ U Školky, Tanvald, 6 let
„Tanvald budoucnosti“

Výtvarná soutěž 
- kategorie základní školy:
1. místo Petr Krajcovics
ZŠ Sportovní, Tanvald
„Obrázek radnice“

2. místo Jaroslav Svatoš
ZŠ Údolí Kamenice, Tanvald
„Obrázek radnice a sídliště“

3. místo Veronika Pohořalá
ZŠ Údolí Kamenice, Tanvald
„Strom pro náš Tanvald“

Čestný diplom:
Děvčatům  ze  ZŠ  Údolí  Kamenice, 
Tanvald
„Uháčkovaný znak města“
4. A ZŠ Sportovní, Tanvald
„Velká radnice“
Leoš Luňáček
MŠ U Školky, 5 let
„Autošťouch“

 

Literární soutěž - čestné diplomy:
Martina  Komárková, ZŠ Sportovní, 
Tanvald, 7. A, 13 let
Jan Drda, ZŠ Sportovní, Tanvald, 7. B, 
12 let
Zuzana  Beldová, ZŠ Sportovní, 
Tanvald, 6. B, 12 let
Barbora  Šostková, ZŠ Sportovní, 
Tanvald, 9. A, 14 let
Martin Dyntr, ZŠ Sportovní, Tanvald, 
9. A, 15 let
Kateřina  Šourková, ZŠ Sportovní, 
Tanvald, 9. A, 15 let
6.  +  7.  ročník, ZŠ  Údolí  Kamenice, 
Tanvald
8. A ZŠ Masarykova a OA Tanvald

Pokračování ze strany 11.

Zajímavosti, informace
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Víte, kde se co děje?
 Léto klepe na dveře a s ním spousta 
zajímavých akcí v našem okolí, tak 
neváhejte a někam vyrazte. Věřím, že 
v programu na letní měsíce najdete 
akci přesně pro vás a pro zajímavost 
si nezapomeňte přečíst pranostiku 
k danému dni.

Červenec
Středa 1. červenec
Když dne ubývá, horka přibývá.
Žonglérský  workshop. Workshop 
S Fire Show JBC pro děti dospělé ve 
venkovním prostoru před Eurocentrem 
od 15.00 do18 hodin.
Čtvrtek 2. července
Prší-li na den Panny Marie navštívení, 
po čtyřicet dní bez deště není.
Kulturní akce na letní scéně: 
CHRISTOPHER  PAUL  STELLING 
(USA) od 17.00 hodin. Nesmírně 
talentovaný písničkář z New Yorku 
čerpá především na vlivy z americké 
lidové tradice. Naléhavý hlas, složitý 
styl hraní na kytaru, styl a osobní 
texty, jsou dramatickou a intenzivní 
zpovědní neklidného mladého muže. 
Pátek 3. července
Svatý Prokop seje houby.
Afro taneční a bubenický workshop. 
Workshop nejen pro děti a jejich rodiče 
s Akassou Badjie a Katkou Badjie 
Wagnerovou od 17 hodin ve Velkém 
sále Eurocentra.
Sobota 4. července až 
neděle 5. července
Slunce peče - déšť poteče.
Husův rok - oslava 600 let od upálení 
Mistra Jan Husa, pásmo čtení knih. 
Besedice u Železného Brodu, Kalich.
Oybínské hradní a klášterní vlaky. 
Žitavská úzkokolejka.
Den  Zubačky. Zvláštní vlaky na 
Zubačce u příležitosti 113. výročí ozub-
nicové dráhy.
Neděle 5. července
Jaký červenec - takový leden.
Loutkáři dětem na Dlaskově statku. 
Každou prázdninovou neděli do neděle 
30. srpna uvidíte v podání některého 
z loutkářského sboru z blízkého i vzdá-
leného okolí Turnova. Dlaskův statek, 
Dolánky u Turnova.
Oslavy  140  let  trati  Železný  Brod 
- Tanvald. Zvláštní vlaky u příležitosti 
140. výročí železnice Železný Brod 
- Tanvald.
Čtvrtek 9. července
V červenci do košile rozdělej se, a 
v prosinci po uši oděj se!
Královna bluegrassu RHONDA 
VINCENT  &  THE  RAGE  (USA) 
vystoupí poprvé v České republice. 
Pro své krajany v naší zemi exklu-
zivní vystoupení si vybrala Jablonec 
nad Nisou, dříve přezdívaný "český 
Nashville". Kromě Jablonce skupina 
vystoupí ještě na pěti dalších koncer-
tech v Norsku, Švýcarsku, Nizozemí a 
Německu. Host (pouze od 20 hodin): 
Barbecue. Od 17.00 a od 20.00 hodin 
v Eurocentrum. Vstupenky je možno 
zakoupit, nebo rezervovat v pokladně 
Eurocentra. Cena vstupného: sezení: 
690 Kč, 590 Kč, 490 Kč, stání: 290 Kč 
Pátek 10. července
Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková 

po sedm týdnů patří.
Hudební festival  Mezi  kopci 
v Penzionu Sněženka, který se nachází 
200 metrů od lyžařského areálu 
Tanvaldský Špičák. Můžete se těšit na 
Michala Hrůzu, Mňága a Žďorp, Lauru 
a její tygry, Těla, Babalet a The Broken 
Dam. Cena vstupenek v předprodeji je 
250 Kč a na místě 300 Kč.
Sobota 11. července
Červenec, srpen a září muka, ale po 
tom bude mouka.
Vlaky  žitavské  městské  stráže. 
Žitavská úzkokolejka.
26. Slavnosti svijanského piva. Více 
na www.slavnostisvijanskéhopiva.cz.
Nonstop  Liberec. Hudební léto 
na Tanvaldské kotlině od 18. hodin.
Neděle 12. července
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
Auto-moto burza v Držkově.
Kulturní akce OLD STARS DIXIELAND 
v Eurocentru od 15.00 hodin. Liberecký 
band jednou z nejstarších tuzemských 
kapel, ve které stále účinkují někteří 
její zakládající členové. Od roku 1958, 
kam historie kapely sahá, její obsazení 
láska k tradiční hudbě neworleánských 
jazzmenů neopustila. 
Úterý 14. července
Na Markétu-li prší, ořechy ze stromu 
srší.
Představení pro děti od 3 let Smolíček 
od 16.00 hodin v Letní scéně.
Sobota 18. července
O sv. Kamilu slunce má největší sílu.
Festival Dolánky 2015. Hudební fes-
tival a happening pro rodiny s dětmi. 
Kemp Dolánky od 12:00h.
Oybínské hradní a klášterní vlaky. 
Žitavská úzkokolejka.
Zubačkou  na  Harrachovské  slav-
nosti. Zvláštní vlaky na Zubačce u 
příležitosti Harrachovských slavností 
ve sklárně.
Úterý 21. července až 
sobota 25. července
Na proroka Daniele nalije též do 
mandele.
Kozákov challenge závody světového 
poháru v downhill skateboardingu. V 
Semilech na Kozákově.
Sobota 25. července
Pakli na Jakuba slunce svítí, má pak 
krutá zima býti.
Rozmarné léto zábava pro celou 
rodinu, reggae muzika, karibské 
nápoje, závody na paddle boardech, 
soutěže pro děti.
Vlaky  žitavské  městské  stráže. 
Žitavská úzkokolejka.
Neděle 26. července
Svatá Anna - chladna zrána.
Svatojakubská  pouť. Oslava svátku 
svatého Jakuba. Slavnostní mše svatá 
a doprovodný program. V Kostele 
sv. Jakuba Většího v Železném Brodě.
Auto-moto burza v Držkově.
Pátek 31. července 
Na svatého Ignáce - léto se obrace.
Nudličky. Hudební léto v autokempu 
na Tanvaldské kotlině od 18. hodin.

Srpen
Sobota 1. srpna
Srpen začíná, co červenec skončil.

Sobota  na  Zubačce,  výstava  želez-
ničních  modelů. Zvláštní vlaky na 
Zubačce.
Čtvrtek 6. srpna až sobota 8. srpna
I když ze strnišť občas fučí, horko nás 
přece jen mučí.
Křehká  krása. Největší výstava čes-
kého skla a bižuterie. Reprezentační 
stánky sklářských a bižuterních firem, 
prezentace sklářských škol, tvůrčí dílny 
a předvádění výroby, nabídka turistic-
kých regionů, módní přehlídky, dětské 
hry a soutěže, doprovodný program. 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou od 
10.00 do 18.00 hodin.
Sobota 8. srpna
Když fouká v srpnu severák, bude 
dlouho pěkně pak.
Vlaky  žitavské  městské  stráže. 
Žitavská úzkokolejka.
Hudební  vlaky  -  dixieland. Žitavská 
úzkokolejka.
Neděle 9. srpna
Když kvetou boby, je nouze o chleby, 
když kvete mák, již ne tak.
Auto-moto burza v Držkově.
Pátek 14. srpna
V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, 
když v nížinách - to pohoda.
Kulturní akce OSKAR  NEDBAL 
ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ v Eurocentru od 
17.00 hodin. Vedle poslechu slavných 
operetních melodií Oskara Nedbala 
diváci shlédnou také ukázky z jeho 
baletních pantomim.
Sobota 15. srpna
Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie 
svítí, lze hojnost vína se nadíti.
Open Air Festival 4. Přehlídka 
železnobrodských kapel. Kapely z 
Železného Brodu a blízkého okolí.
Sešlost Liberec. Hudební léto v 
autokempu na Tanvaldské kotlině od 
18. hodin.
Neděle 16. srpna
Prší-li na svatého Rocha, je pak pěkný 
podzimek.
ADAM BEN EZRA (Izrael) v Tyršových 
sadech od 15.00 hodin. Vystoupení 
talentovaného zpěváka a hráče na 
kontrabas v rámci letního evropského 
turné. Pomocí efektů a smyček Adam 
vytváří autentickou zvukovou stěnu, 
hodnou malého jazzového orchestru. 
Úterý 18. srpna
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh 
bohatá zima.
MARC CAMOLLETI: ANNA V RINGU 
v Letní scéně od 20.00 hodin. Anna 
je paní v domácnosti Bernarda a 
Jacqueline. Panstvo se rozhodne, že 
si vyjede na krátkou dovolenou. Anna 
se těší, že bude mít jeden týden méně 
práce. Když jsou tedy oba pryč, chce 
si doma udělat pěkný večer a dopřeje 
si exkluzivní skotskou whiskey. Její 
plány však zvrátí vzhůru nohama 
její zaměstnavatelé. Jacqueline se v 
noci vrací domů s milencem a o něco 
později se objeví i Bernard se svou 
přítelkyní. Následuje komický zmatek, 
během nějž Anna zachraňuje vzniklou 
situaci svým humorem a nápaditostí. 
Camolletiho komedii hraje Ochotnický 
spolek Tyl Kutná Hora. 
  

Sobota 22. srpna
Moc hub srpnových - moc vánic 
sněhových.
6. ročník Dne IZS - Jizerské hory 2015 
v Albrechticích v Jizerských horách na 
parkovišti „pod Špičákem“. Od 14.00 
do 17.00.
Loučení s  létem. Hudební festival na 
konci léta. Klokočí u Železného Brodu.
Maloskalský drak - VI. ročník závodu 
dračích lodí s doprovodným progra-
mem pro rodiče s dětmi. Na Malé Skále 
ve Žluté plovárně.
Skotské hry. Navštivte jedny z nej-
větších skotských her v Evropě. Státní 
zámek Sychrov.
Borůvková  sobota  na  Zubačce. 
Zvláštní vlaky na Zubačce, připo-
mínka 70. výročí nehody W. Bienerta. 
Doprovodný program: pieta u pomníku 
W. Bienerta, borůvkové pochoutky.
Neděle 23. srpna
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají 
z toho radost vosy.
Auto-moto burza v Držkově.
Čtvrtek 27. srpna
Šedá mlha v srpnu nezdravá.
LA GITANA (Izrael) v Letní scéně od 
17.00 hodin. Zpěvačka a skladatelka 
Liron Meyuhas v posledním desetiletí 
cestuje po celém světě: po severní a 
západní Africe, Středozemí, Středním 
východě. A všechna tato místa se pro-
mítají v její hudbě.  V současné době 
vystupuje se svým projektem La Gitana 
obsahující originál hudební materiál a 
vzdávající poctu hudebníkům, kteří 
jí ovlivnili a inspirovali podél celé její 
hudební cesty – od tradičních rytmů 
až po ostré a vytříbené moderní zvuky, 
unikátní a rozšířené po celém světě 
napříč časem. Na aktuálním turné ji 
doprovodí Carmiella Bernstein na vio-
loncello a tanečnice Mor Datner. 
Pátek 28. srpna
Svatý Augustin udělá z tepla stín.
Festival hudebních skupin Euroregionu 
Nisa ROCK NA KONCI LÉTA v Letní 
scéně od 15.00 do 23.00 hodin. 
Vystoupí: Těla (Liberec), My Name 
Is Ann! (Malá Skála/Železný Brod), 
VyjakoMy (Česká Lípa), JunkAspect 
(Jablonec n. N.) Countdown to 
Madness (Liberec) a BB69 (Jablonec 
n. N.). 
Sobota 29. srpna
Stětí svatého Jana - přestávají již 
parna.
15. ročník Amatérského dálkového 
běhu a 14. ročník Dálkového pochodu 
Tanvald-Spálov. Podrobnější infor-
mace na straně 8.
Zdarma  za  nákupy  do  OC  Forum 
Liberec. Odjezd z tanvaldského termi-
nálu v 10.25h.
Spálovský memoriál. Zvláštní osobní 
vlak k připomenutí 25. výročí železnič-
ního neštěstí u Spálova.
Volupsije. Hudební léto v autokempu 
na Tanvaldské kotlině od 18. hodin.
Neděle 30. srpna
Co srpen nedovaří, září nedopeče.
Seváčkovo  loučení  s  létem - závod 
autíček a soutěže, loutková pohádka 
ad. Na závěr prázdnin. Zámek Lomnice 
nad Popelkou, od 14.00h.            

 -haj-

Letní příloha
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Mateřské a dětské centrum Maják

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

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. aler-
gie. Pokud budete chtít děti hlídat delší dobu, musí sebou mít svačinu, pití 
popřípadě oběd. Podrobné podmínky pro hlídání dětí budou k dispozici přímo 
v MDC Maják nebo na e-mailu: mdc.majak@gmail.com. Tato služba se musí 
předem objednat  přímo v MDC Maják nebo na 
tel: 774 825 085

PODĚKOVÁNÍ - MDC Maják tímto děkuje všem sponzorům a dobrovolníkům, 
co se podíleli na realizaci akce Cesta lesem pohádek. 
Děti dostávaly mnoho odměn za vykonané úkoly a na konci si pochutnaly na 
bramboračce, kterou nám uvařila školní jídelna SCOLAREST v Tanvaldě.
Tímto Vám všem děkujeme!!!
SPONZOŘI: Teneo 3000, s.r.o., Jan Mašek - Pekařství, Pekárna Tanvald 
Schneider and spol., ELSKLO, spol. s r. o. Desná, LIDL ČR v.o.s.- po-
bočka Tanvald, DETOA Albrechtice s.r.o., Pohřební služba M&M Ta-
nvald, Desko, a.s., KREMER s.r.o., BILLA s.r.o., COOP Tuty, družtvo 
Dvůr Králové n/L, SK Mobil Šárka Šimková, Teplárenství Tanvald s.r.o., 
MUDr. Štěpán Gazda, MUDr. Martin Šťastný, MUDr. Petr Michalík, MUDr. 
Stuchlík + Pavlů, MUDr. Havlíčková, MUDr. Dana Kutilová, MUDr. Massa-
lema,  TABYS s.r.o., Pneu Tůma, Bar u Jacka, Česká spořitelna a.s., VZP, 
a.s., Pneu Peterka, SATO Tanvald spol. s r.o., Stanislav Pacák - Tanvald, 
Alena Klimperová-švadlenka Tanvald, Kartonážka Preussler, 
Papírnictví Zítek.

DOTACE  A  PŘÍSPĚVKY -  Město Tanvald, Liberecký kraj, Nadace pro 
obnovu a záchranu Jizerských hor 

Spolupracovníci a spoluorganizátoři akce Pojďte s námi za pohádkou - 
Klub Českých turistů-Tanvald,
SK Sluníčko SPMP- Jablonec n. N., žáci  ZŠ Tanvald-Sportovní, studenti 
Gymnázia Tanvald, žáci Masarykovy ZŠ Tanvald, A-TOM 2101 Zálesák 
Tanvald a řada dalších dobrovolníků

Pokud jsme na někoho zapomněli, tak se omlouváme.

Renata Nepimachová

Přejeme všem rodinám báječné a slunečné léto !!!

Studenti gymnázia
poznávali Paříž

 Studenti tanvaldského gymnázia 
se v každém školním roce vydávají 
na cesty za poznáním. Několikrát byli 
v Londýně, minulý rok navštívili Vídeň, 
letos byla opět na řadě Paříž. Cestu 
naplánovala a perfektně zorganizovala 
paní profesorka Eva Hovorková.

 Po noci strávené v autobuse byla 
prvním bodem programu Eifelovka. A 
pak už to šlo v rychlém tempu, jedna 
pamětihodnost za druhou. Středověká 
Paříž v museu Cluny, pohoda v 
Lucemburské zahradě, romantická 
projížďka lodí po Seině, majestátní 
Versailles, Louvre plný japonských 
turistů s fotoaparáty, kolébka gotiky 

v Saint Denis, útulné Fontainebleau, 
monumentální Invalidovna, dech 
beroucí Saint Chapelle, Notre Dame...
 Čtvrtý den už celá skupina perfektně 
zvládala rychlé přesuny na přecho-
dech (50 lidí na jednu zelenou – to je 
úctyhodný výkon) a také cestování 
pařížským metrem, chvílemi i bez 
pedagogického dozoru. To když se 
dveře vagonu zavřely a zděšené uči-
telky zůstaly na nástupišti. Studenty to 
ale nerozhodilo, klidně na správné sta-
nici vystoupili a čekali, až pedagogický 
dozor dalším vlakem přijede.
 Na fotografii vidíte studenty a 
jejich doprovod před kostelem Saint 
Madelaine. Kostel poskytl nejenom azyl 
před deštěm, ale nabídl i nečekaný a o 
to krásnější zážitek – koncert skladeb 
Charlese Gounoda.
 A tak v pondělí večer všichni plní 
dojmů, unavení, ale spokojení nastou-
pili do autobusové noclehárny a vydali 
se na cestu domů.
 Au revoir, Paris! Čtyři dny nestačí, 
rádi se zase někdy vrátíme. -jary-

Z Tanvaldu všemi směry
 Léto a prázdniny vybízejí k menší 
turistice, protože co jiného bychom si 
zde měli v tuto roční dobu užívat než 
krásnou přírodu, kopečky, rozhledny 
a vyhlídky, kterých je v okolí Tanvaldu 
bezpočet. Nabízím vám proto pro 
turisty nejoblíbenější 3 výlety přímo 
z Tanvaldu.

Po červené na Terezínku, Muchov  i 
Černou studnici…
 Vyrážíme z centra města od kruho-
vého objezdu na Jablonec nad Nisou 
a Železný Brod. Na červeně znače-
nou turistickou trasu se zde můžete 
napojit ideálně u budovy Bálovky, 
kde na pravé straně vede pěšinka na 
volně přístupnou vyhlídku Terezínku. 
V minulém roce zde proběhlo odles-
nění části prostranství ve směru na 
Tanvald, takže po vystoupání na 
samotnou Terezínku, se vám otevře 
nádherný výhled a Tanvald máte jako 
na dlani. Když budete pokračovat dál 
po červené turistické značce dorazíte 
na Muchov (787 m n. m.). Rozhled zde 
máte na všechny světové strany a po 
malé přestávce můžete pokračovat 
dál po Černostudničním hřebeni na 
Vrchůru, kde míjíte u cesty bývalý mlýn 
a pokračujete na Pustinu (831 m n. m.). 
Z Pustiny scházíte do Beran, abyste 
opět stoupali poslední etapou cesty na 
Černou studnici. Cestou míjíte Čertovy 
skály, které si rozhodně nezapomeňte 
prohlédnout. A jste v cíli na rozhledně 
Černá studnice ve výšce 869 m n. m.
Otevírací doba rozhledny a ceník 
vstupného je následující:
Pondělí 10:00 17:00 hod.
Úterý 10:00 17:00 hod.
Středa 10:00 18:30 hod.
Čtvrtek 10:00 18:30 hod.
Pátek 10:00 21:30 hod.
Sobota 10:00 21:30 hod.

Neděle 10:00 20:00 hod.
Dospělí:  50 Kč
Děti 0-5 let: zdarma
Děti 6-12 let: 30 Kč
ZTP, ZTPP: 30 Kč
Senioři nad 65let 30 Kč   
Skupinové vstupné: 2 x dospělá vstu-
penka + 10 x dětská vstupenka = 50% 
sleva na vstupném

 Pokud se z Černé studnice nechcete 
vracet stejnou trasou, tak můžete 
pokračovat po červené na Novou Ves, 
po zelené do Jablonce nad Nisou nebo 
po modré na Dolní Černou studnici.

Po modré na Špičák…
 Na rozhlednu Tanvaldský Špičák 
vyrážíme z autokempu Tanvaldská kot-
lina, kde si případně můžeme nechat 
i auto, ale pokud necháte auto doma, 
tak můžete zpět sejít do Albrechtic 
v Jizerských horách nebo do Jiřetína 
pod Bukovou a pokračovat na Tanvald. 
Z autokempu stoupáme po modré na 
Malý Špičák, Špičák jižní sedlo a až 
na samotnou rozhlednu Tanvaldský 
špičák (831 m n. m.). Vedle rozhledny 
se nachází opět odlesněná vyhlídka 
Fanterova skála, ze které bohužel na 
Tanvald neuvidíte, ale i tak stojí za 
zdolání železného žebříku.

Od května do září je rozhledna 
otevřena denně mimo pondělí, 
10:00 - 17:00 hod.
Vstupné:
Dospělí    
25 Kč
Děti 5 - 15 let, senioři a ZTP 
15 Kč
Základní a mateřské školy  
10 Kč

Po zelené k Majáku Járy Cimrmana a 
na Štěpánku…
 Dalším tipem na výlet je rozhodně 
výšlap na Příchovice a Kořenov. 
Tentokrát vyrážíme od nádraží, kde 
nám začíná zeleně značená turistická 
trasa. Cestou přes Šumburk míjíme 
kostel sv. Františka z Assisi. Základní 
kámen kostela byl položen roku 
1899. A je jednou z dominant města. 
Nicméně my pokračujeme dál. Cestou 
ještě míjíme památný dub a už se 
dostáváme k Majáku Járy Cimrmana 
(785 m n. m).
Maják a Muzeum Járy Cimrmana má 
otevřeno denně od 10:00 - 17:00 hod.
Vstupné:
Dospělá osoba 45 Kč
Dítě od 6ti let 25 Kč (do 6ti let zdarma)
Senioři 35 Kč
Rodinné vstupné "2+1" je 105 Kč, "2+2" 

nebo "2+3" je 120 Kč

Pokud se nevzdáte a rozhodnete se 
vystoupat i na královnu Jizerských hor 
Štěpánku, tak je před vámi ještě kousek 
krásné cesty a případně zastávka 
v bunkrech (muzeum Lehkého opev-
nění) nebo těsně pod Štěpánkou 
můžete odbočit doprava na Bílou skálu 
(964 m n. m.). Bíla skála je opět jedna 
z volně přístupných vyhlídek, ze které 
máte nádherný rozhled na široké okolí.
Když se vrátíme z drobných zastávek 
a opět budeme pokračovat v cestě po 
zelené, tak dorazíme do cíle našeho 
putování na Štěpánku.
Otevírací doba je od května do září 
denně od 10.00 - 18.00 hod.

Přeji šťastnou cestu výletníci!
-haj-

Zajímavosti, informace
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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

„Zlořečený ten, kterýž pro skývu chleba opustí pravdu“ - výstavka titulů 
z našeho knižního fondu k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa ve vstupní 
části knihovny po celý červenec

„Současní čeští autoři v beletrii“ - výstavka titulů z našeho knižního fondu 
ve vstupní části knihovny po celý srpen

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
 

DDM Ulita Tanvald

Na školní rok  2015 - 2016  nabízíme dětem a mládeži činnost v těchto 
kroužcích:

Sport -  florbal, plavání (bazén v Gymnáziu), volejbal dívky, volejbal chlapci, 
lyže běh, turistika (Tanvald, Desná), taneční, šachy

Estetika - výtvarně-keramický pro předškoláky a prvňáky, výtvarný speciál 
(různé výtvarné techniky- pro děti od 10 let), výtvarný zaměřený na kresbu a 
malbu, keramický (Tanvald, Desná), tiffany a mozaika, šití pro radost, divadel-
ní, klub šikulů (vaření, pečení, tvoření)

Hudební obor - zobcová flétna, kytara k táboráku (pro začátečníky a pokroči-
lé), drumbeny (bubínky) pro děti, drumbeny pro dospělé

Cizí jazyky - anglický pro děti, anglický pro dospělé (pro mírně pokročilé)

Přírodověda - rybářský 

Technika - kurz počítače pro dospělé – zač. a mírně pokročilí (8 lekcí po 1,5 
hodině od října)

Logopedie - Tanvald, Plavy

Ulitka - zábavné a tvořivé dopoledne pro předškoláky od 3 let. Každé úterý 
8.30 – 11.30 hodin.

Klub volného času - každodenní odpolední spontánní činnost pro děti a mlá-
dež školního věku (velký výběr deskových a stolních her), pořádání turnajů a 
soutěží, výtvarné aktivity…

Kroužky začínají pracovat od 29. září 2015.

Zápis do kroužků keramiky v Tanvaldě, do výtvarně-keramického kroužku 
pro předškoláky a prvňáky a výtvarného kroužku speciál proběhne 
s platbou: v pondělí 7. 9. od 16:00 pro děti, které tyto kroužky již navštěvovaly, 
v úterý 8. 9. od 16:00 pro nové zájemce.

Do ostatních kroužků se přihlašujte během měsíce září, kdy budou upřesněny 
dny a časy konání jednotlivých kroužků. Informace na tel. č. 483 394 301

Pro děti školního věku pořádáme od 1. do 10. 7. 2015
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.

Na každý výlet je třeba mít vhodnou turistickou obuv (ne sandály!!!), 
pláštěnku nebo deštník (NUTNÉ!!!), svačinu, dostatek pití, kartičku ZP 
nebo její kopii a kapesné dle uvážení. 

Změna programu vzhledem k počasí vyhrazena.

 

Tábor v Pošumaví:
V posledním prázdninovém týdnu od 22.8. do 29.8.2015 pořádáme pobytový 
tábor s turistickým zaměřením pro děti od 8 do 16 let v Hořicích na Šumavě. 
Na děti čekají turisticky zajímavá místa
jako např. Český Krumlov a  klášter ve Zlaté Koruně, táborové hry včetně 
noční bojovky, lanové překážky, zumba, vodní hrátky na lodích i bez lodí, 
novinka: bumperball a samozřejmě opékání buřtů u táboráku s kytarou. Tábor 
je již naplněn.

Kroužky v tomto školním roce svou činnost ukončily a my děkujeme všem 
našim externím zaměstnancům – vedoucím kroužků a dobrovolným spolupra-
covníkům za jejich obětavou 
a záslužnou práci, kterou vykonávají pro děti, a přejeme jim, dětem a vám 
všem krásné prázdniny plné nezapomenutelných zážitků, třeba i na našich 
táborech☺.

Těšíme se na vás v novém školním roce! 

HUDEBNÍ LÉTO

Vstupné zdarma. Začátky koncertů v 18 hodin.
Koncerty pod širým nebem v areálu Autokempu Tanvaldská kotlina.

Přijďte se podívat a poslechnout dobrou muziku. 
Občerstvení, točené pivo a dětský koutek.

Změna programu vyhrazena.

Nonstop Liberec

SOBOTA . 8.   15
Sešlost Liberec

autokemp Tanvaldská kotlina 2015

Nudličky 
PÁTEK 31. 7.   

SOBOTA 11. 7.   country skupina

country skupina

country skupinaSOBOTA 29. 8.   
Volupsije

bluegrassová skupina

Kultura, informace
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Terminátor Genisys
Budoucnost je temná. Soudný den v devadesátých letech 
minulého století zlikvidoval polovinu lidstva a ti, kdo přežili, 
se od té doby snaží marně vzdorovat počítačovému systému 
Skynet. Nejsilnější hnutí odporu se zformovalo kolem 
Johna Connora (Jason Clarke), jenž pro Skynet představuje 
největší hrozbu. Problém má vyřešit Terminátor, stroj na zabíjení s lidskými rysy 
(Arnold Schwarzenegger), kterého Skynet vyšle do minulosti, aby zabil Connorovu 
matku Sáru (Emilia Clarke) dřív, než svého syna stihne počít. Jenže i lidští rebelové 
mají přístup ke stroji času a za Sárou pošlou vojáka Kylea Reese (Jai Courtney), aby ji 
pro změnu chránil před Terminátorem. Až do tohoto okamžiku se výše uvedený popis 
shoduje s dějem prvního dílu. Návratem do roku 1984 však dochází k zásadnímu 
bodu obratu. Kyle Reese zjišťuje, že Sára není bezbranná a vyděšená servírka, 
ale pořádná ranařka, kterou žádný Terminátor nemůže vyděsit, zvlášť když jí jeden 
takový stroj už pár let dělá společníka a ochránce. 

Ant-Man
Podvodník Scott Lang (Paul Rudd), vybavený pozoruhodnou 
schopnosti zmenšit své fyzické rozměry, ale současně 
znásobit svou sílu, se musí ujmout role hrdiny a pomoci svému 
mentorovi doktorovi Hankovi Pymovi (Michael Douglas) 
ochránit tajemství, skrývající se v jeho úžasném obleku 
Ant-Mana, před zcela novými nebezpečími, která ho ohrožují. Pym a Lang jsou tváří 
v tvář zdánlivě nepřekonatelným překážkám nuceni naplánovat a provést rafinovanou 
loupež, která zachrání celý svět.

Domácí péče
Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) při 
své práci na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu 
rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama 
potřebuje pomoc, musí ji začít hledat mimo prostředí, které 
zná. Díky dceři jednoho z pacientů (Tatiana Vilhelmová) a její 
esoterické mentorce (Zuzana Krónerová) začíná objevovat 
svět alternativního léčení a díky němu snad i sebe samu... To vše k velké nelibosti 
manžela Ladi (Bolek Polívka), který na tyhle "hňupoviny" nevěří. Vlasta tak musí 
bojovat nejen se svojí nemocí, ale i s Ladďovým zdravým moravským "rozumem". 
Komedie a drama se proplétají, když si Vlasta poprvé v životě začíná uvědomovat, 
že taky ona potřebuje péči.

FILMOVÉ TIPY 

POZOR ZMĚNA ZAČÁTKŮ PROMÍTÁNÍ FILMŮ V LÉTĚ A TO OD 18 A 20 HODIN!
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

V hlavě
Období dospívání může být velice komplikované, 
a Riley, která je vytržena ze svého starého života 
na americkém Středozápadu poté, co se její otec 
musí kvůli novému zaměstnání přestěhovat do 
San Francisca, není žádnou výjimkou. Stejně jako 
my všichni, i Riley je ovládána svými emocemi 
- Radostí (Amy Poehler), Strachem (Bill Hader), 
Hněvem (Lewis Black), Znechucením (Mindy Kaling) a Smutkem (Phyllis Smith). 
Emoce žijí v Řídícím centru, centrále uvnitř Rileyiny mysli, odkud jí pomáhají 
vypořádat se s nástrahami všedních dní. Jak se Riley se svými emocemi společně 
pokoušejí vyrovnat s problémy nových začátků v San Franciscu, propuká v Řídícím 
centru zmatek. Ačkoliv se Radost, Rileyina hlavní a nejdůležitější emoce, pokouší 
zachovat všem pozitivní myšlení, objevují se mezi jednotlivými emocemi neshody v 
tom, jak se co nejlépe vypořádat s novým městem, domovem a školou.

Mission Impossible - Národ grázlů
Státním úředníkům se poněkud zajídají 
neortodoxní pracovní metody tajné vládní 
služby IMF (Impossible Mission Force), proto ji 
rozpustí a jejího šéfa Ethana Hunta chtějí hnát 
k zodpovědnosti. Mezitím se začíná o slovo hlásit 
mýtická organizace Syndikát, jejímiž členy jsou 
zběhlí tajní agenti. Jejím cílem je prostřednictvím 
řízených teroristických útoků zavést trochu jiný 
světový pořádek. Ačkoliv Hunt nemá pro akci 
proti Syndikátu oficiální pověření a pohybuje se 
v ilegalitě, shromáždí své zkušené parťáky (Simon Pegg, Ving Rhames a Jeremy 
Renner) a pokusí se tyto profesionální teroristy zastavit. Pomáhá mu i krásná britská 
agentka Ilsa Faust (Rebecca Fergusson), která má jedinou vadu na kráse – nedá se 
jí úplně věřit, protože dost možná pracuje pro druhou stranu.

Fantastická čtyřka
Během neúspěšného pokusu o teleportaci získají 
čtyři mladí vědci specifické superschopnosti, které 
se jim budou hodit v boji proti tyranovi, jenž má v 
úmyslu ovládnout svět.

FILMOVÉ TIPY 

POZOR ZMĚNA ZAČÁTKŮ PROMÍTÁNÍ FILMŮ V LÉTĚ A TO OD 18 A 20 HODIN!
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

Kultura
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Rozhovor s tanvaldskou lyžařkou 
Kateřinou Elicerovou

Můžeš nám něco o sobě prozradit?
Je mi třináct let a od narození bydlím 
v Tanvaldě. Chodím druhým rokem do 
zdejšího gymnázia a věnuji se běhu na 
lyžích.

Kde jsi začínala lyžovat? A u jakého 
klubu lyžuješ nyní?
Začínala jsem lyžovat v místním lyžař-
ském oddílu TJ Seba Tanvald, kde mě 
trénovali paní Beranová, pan Beran a 
také ještě pan Kasper. Nyní chodím do 
oddílu SKI klub Jablonec n.N., kde tré-
nuju pod vedením Jakuba Lišky, Ivana 
Masaříka a Miroslava Knopa. 
A jak ses k tomu dostala? Věnuje se 
v rodině někdo běhu na lyžích?
Když mi bylo šest let, tak nám Pavel 
Sixta navrhnul, jestli nechci běh na 

lyžích aspoň zkusit, že když mě to bavit 
nebude, tak můžu přestat. Mě to ale 
začalo bavit a tak jsem u toho zůstala.
V rodině se běžkám věnují jen 
rekreačně.

Věnuješ  se  i  jiným  sportovním 
aktivitám?
V létě ráda jezdím na kole nebo in-line 
bruslích. Baví mě i lezení po skalách 
nebo lezecké stěně. V zimě se samo-
zřejmě věnuji běhu na lyžích, ráda ale 
lyžuji i na sjezdovkách nebo bruslím.
Jako v každém sportu má i běh na 
lyžích své disciplíny, která je tvou 
dominantou?
Lépe mi jde klasická technika. Letos 
jsem se ale hodně zlepšila i ve volné 
technice tzv. „skate“. 

Jaké máš koníčky?
Třetím rokem chodím na angličtinu 
a druhým rokem hraju na klavír.

Kdo je tvým vzorem v lyžování?
Můj český vzor je Kateřina 
Neumannová, zahraniční pak Maritt 
Bjoergenová nebo Therese Johaugová.

Jak  často  musíš  trénovat?  Určitě 
není jednoduché skloubit školu 
a tréninky. Jak to zvládáš?
Tréninky máme 3x týdně 1,5 hodiny. 
O víkendech závody. Patřím už do 
kategorie starší žákyně a tak letos 
poprvé jsem se účastnila také „výjez-
dových“ závodů, kdy na tři dny prostě 
odjedeme.
První byl Český pohár v Rýmařově 

v Jeseníkách. Tam jsem otestovala 
svou zdatnost prakticky s celou ČR 
- v dovednostním závodě jsem skončila 
4. a v závodě na 3 km volně pak 5.
Následoval vrchol celé sezony 
Mistrovství České republiky ve Vrchlabí 
- tam jsem asi překvapila všechny.
V pátečním sprintu jsem v kvalifikaci 
zajela druhý nejrychlejší čas a tak se 
dostala z kvalifikace přes rozjížďky až 
do finále, kde jsem dojela na stříbrné 
příčce. V sobotním závodě na 3km 
klasicky jsem si opět dojela pro stříbro 
a stala jsem se tak dvojnásobnou vice-
mistryní ČR v běhu na lyžích žactva - to 
je pro mě hodně veliký úspěch, kterého 
si moc vážím. 
Díky těmto závodům máme i daleko 
více soustředění a tak dost chybím ve 
škole. Musím si pak dopisovat všechny 
sešity a ve škole pak dopsat všechny 
testy, které děti psaly, když jsem já 
chyběla - to mi učitelé neodpustí. Ale 
zatím to všechno stíhám, i když to je 
někdy náročné.

Nejen mě, ale i s ostatní čtenáře by 
zajímalo,  jakou  formou  probíhají 
tréninky mimo zimní sezónu. Můžeš 
nám to malinko osvětlit?
Mimo zimu běháme, chodíme, hrajeme 
hry a posilujeme, abychom na zimu 
nabrali sílu. Trénink probíhá tak, že se 
nejdříve protáhneme a uděláme atle-
tickou abecedu. Pak se jdeme projít, 
proběhnout, skáčeme nebo posilujeme 
- podle toho co je v plánu. Na závěr 
tréninku se protáhneme nebo hrajeme 
hry.

Velmi důležitá je podpora. Podporují 
tě rodiče a spolužáci při závodech?
Rodiče mě podporují hodně. Někdy se 
mnou jezdí na závody nebo prostě drží 
palce na dálku. Spolužáci mi den před 
závodem popřejí, ať se mi daří a pak 
po závodech i gratulují. Na závody se 
mnou ale nejezdí.

Jaké máš cíle?
Jako cíl mám umístit se v každém 
závodě co nejlépe a dát do toho 
všechno. A hlavně jsem se naučila, že 
do toho musím zapojit i hlavu. 

Co je tvým snem?
Mým snem v lyžování je podívat se 
na zimní olympiádu jako závodník a 
třeba ji i vyhrát. Kdyby se mi v lyžování 
tolik nedařilo, chtěla bych vystudovat 
jazykovou vysokou školu a cestovat po 
světě.

Děkuji za odpovědi a přeji hodně 
nejen sportovních úspěchů!

Lenka Hájková

Vystoupení tanvaldské ZUŠ obrazem
Koncerty ZUŠ Tanvald se konaly ve čtvrtek 21. května, 28 května a 4. června v Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald. 

Foto: A. Bělonožník.

Sport, kultura
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Jak dopadla poslední fotbalová utkání?
Tanvald – Držkov B
16. května
Výsledek: 3:2

Sestava Tanvald
Burianek, Prusík, Ševic (80. Hulap), 
Koželuh, Pohl, Gombala, Trmal, 
Svoboda, Horváth, Tolvaj (75. 
Sklenička), Lavička

 Do utkání vstoupili aktivněji hosté 
z Držkova, kteří dobrým pohybem 
a kombinací převyšovali domácí 
Tanvald. Z herní převahy v poli však 
nedokázali nic vytěžit a tak poprvé 
z brejku trestal domácí kanonýr Tolvaj, 
který chladnokrevně proměnil svůj 
první nájezd na Mrkvičku. Hosté nadále 
pokračovali v aktivní hře, domácí se 
zajištěnou obranou čekali na svoji pří-
ležitost. Té se dočkali ve 30. min., kdy 
opět Tolvaj proměnil svou příležitost. 
I druhý poločas nabídl stejný obraz hry 
a po třetí brance Tolvaje to vypadalo na 
jasnou záležitost pro domácí. Ti místo 
toho, aby dohráli zápas v klidu, začali 
komentovat dění na hřišti a umožnili 
tak hostům závěrečný tlak, z kterého 
vyplynulo snížení na rozdíl jednoho 
gólu. Více už Držkov nestihl, proto 
zůstaly všechny tři body doma.

Tanvald B – Josefův Důl
23. května
Výsledek: 6:0, poločas 4:0

Sestava Tanvald B
Hulap P., Bobysud, Hudec, Hulap T. (46. 
Ševic), Trmal (75. Mlinek), Cerman, 
Horváth, Doleček, Vodseďálek, Šedivý, 
Souček (46. Ducháček)

Bělohradský, Fejfar, Volek, Kubát, 
Vrňák, Čvirk, Metlička, Čarný, 
Efenberk, Karagi, Poláček

 Hosté z Josefova Dolu nepotvrdili 
roli papírového favorita a odvezli si 
z Tanvaldu šestibrankový debakl. 
Rezerva Tanvaldu vstoupila do zápasu 
aktivně a brzy se ujala dvoubrankového 
vedení. Poločasový účet se uzavřel na 
čtyřech brankách na domácí straně, 
hosté ohrozili branku domácích jen 
ojediněle. Druhý poločas nabídl pokra-
čování ofenzívy Tanvaldu, hosté navíc 
pro zranění jednoho z hráčů dohrávali 
o deseti. A tak si domácí dokráčeli 
k pohodovému vítězství a připisují si 
zasloužené 3 body. 

Hodkovice B – Tanvald
23. května
Výsledek: 3:1

Kořenov – Tanvald B
30. května
Výsledek: 5:0

Tanvald – Zásada B
30. května
Výsledek: 1:0

Sestava Tanvald
Burianek, Bobysud, Borski, Kuch, 
Koželuh, Pohl, Gombala, Svoboda, 
Horváth, Tolvaj, Lavička, Střídal: Trmal

 Utkání se hrálo v podstatě stále 
na jednu bránu, domácí Tanvald si 
vypracoval šancí na několik zápasů, 
avšak hráči neměli tak úplně svůj den 
a produktivita proměňování vyložených 
šancí výrazně pokulhávala. Důkazem 
toho je šest nastřelených tyčí zásadské 
branky. Ze spousty šancí tak Tanvald 
dokázal vytěžit kýžený gól až v 66. 
min., kdy se prosadil Horváth a zajistil 
tak Tanvaldu zasloužené, ale upocené 
3 body.

Tanvald B – Nová Ves
6. června
Výsledek: 6:1

Sestava Tanvald B
Hulap P., Hejcman, Hulap T., Koželuh, 

Pohl, Tolvaj, Cerman, Svoboda, Ševic, 
Kadlic, Souček, Střídali: Trmal, Mlinek

 Poslední zápas jara odehráli tan-
valdští před domácím publikem. Od 
začátku utkání byli domácí aktivnější, 
lépe se pohybovali a tak první gól na 
sebe nenechal dlouho čekat. Své 
gala představení započal Tolvaj, který 
v 8. min dorážel do prázdné branky. 
Stejný hráč přidal v utkání ještě další 
čtyři góly a výrazně tak dopomohl 
domácím k pohodovému vítězství. 
Skóre mohlo být daleko vyšší, to by 
ale museli domácí proměnit spoustu 
dalších stoprocentních šancí…

Plavy B – Tanvald B
13. června 
Výsledek: 3:1

Tanvald - Jenišovice B
13. června
Sobotní zápas Tanvaldu s Jenišovicemi 
B byl o poločase přerušen a nedohrán. 
Důvodem bouřka, průtrž mračen a 
následný nehratelný terén. Do přeru-
šení vedl Tanvald 1: 0 gólem Prusíka 
z 24. min, který se prosadil hlavou po 
rohovém kopu.

-MP-

Turnaj přípravek
 Závěrečným turnajem v Tanvaldě 
zakončili přípravky ročníků 04-05 
svou sezonu. Za úmorného vedra 
v sobotu 13. června v konkurenci těch 
nejlepších mužstev sezony se podařilo 
tanvaldským nadějím obsadit 3. místo 
a zakončit tak dle trenéru povedou 
sezonu. Bezkonkurenční v této věkové 
kategorii byl tým ze Zásady, který vyhrál 
tento turnaj a zopakoval tak umístění z 
mnoha předchozích akcí. Tanvaldští 
oslavili 3. místo a konec sezony stylově 
šampaňským…

Umístění turnaje:
1. Zásada
2. Hodkovice
3. Tanvald
4. Desná
5. Velké Hamry
Sestava Tanvald: Doležal, Rais, 
Dolenský, Duštíra, Brei, Jakub, Lorenc, 
Quirsfeld, trenéři: Doležal, Pohořalý

-MP-

Všimli jste si asistentů 
prevence kriminality?

 Od června je denně můžete potkávat 
například v centru města. Pro připome-
nutí cílem asistentů je snížení počtu 
spáchaných trestných činů i přestupků 
v sociálně vyloučených lokalitách, 
zajištění vymahatelnosti práva, pre-
vence sousedských sporů, bagatelní 
a latentní protiprávní činnosti, kterou 

Policie ČR a městská policie v rámci 
sociálně vyloučených lokalit obtížně 
řeší. Stručně řečeno asistenti prevence 
kriminality, jak z označení vyplývá, tak 
jejich hlavním cílem je prevence a v 
žádném případě nesuplují práci Policie 
ČR nebo městské policie, ale úzce 
spolupracují. -haj-

Sport, informace
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Tumba cup 77
 Pohár Ladislava Zalužanského 
v basketbalu se hrál v hale na Výšině 
u příležitosti neuvěřitelných 77. naroze-
nin našeho nestora. Letos se zúčastnily 
tři týmy a k vidění byl velmi dobrý 
basketbal. Zahájili domácí v derby proti 
Smržovce, která v minulosti bývala 
považována za tanvaldské béčko, 
leč posílena o čerstvou krev, předčila 
svého mistra. SEBA sice začala lépe a 
vedla záhy 9:2, ale pak se hosté vzcho-
pili a v půli si získali mírný náskok, který 

hned na začátku druhého poločasu 
navýšili. Pak už domácí pouze statečně 
dotahovali a dostali se dokonce na 5 
bodů rozdílu, ovšem vítězství z toho 
nebylo.
 V utkání proti Pražanům znovu 
začali domácí výborně a vedli 13:8, 
v závěru prvního poločasu však hosté 
dominovali a do kabin šli s desetibo-
dovým náskokem. Druhá půle již byla 
zcela v jejich režii, když domácím došly 
síly.

 V utkání o první místo překvapivě 
dominovala Smržovka smrtícími rych-
lými protiútoky a kupodivu i v postup-
ném útoku neztrácela proti mnohem 
zkušenějšímu soupeři. Inu, mládí neza-
stavíš, a na mladých hráčích Smržovky 
se zřetelně podepsala basketbalová 
škola libereckých Kondorů.

Výsledky:
Tanvald – Smržovka 57 : 66 (Střelci: 
Břicháček 15, Harmanoš 11, Kozák st. 

9, Kubín 8)
Tanvald – Kbely 32 : 69 (Střelci: Kozák 
st. 9, Sova 7, Kozák ml. 5, Dolenský 4)
Smržovka – Kbely  63 : 41

Konečné pořadí:
1. Kajmani Smržovka
2. Sokol Kbely
3. TJ SEBA Tanvald
Pískali jablonecký rozhodčí Gilar 
a domácí Hošek.

-vho-

INZERCE

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

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.

Sport, inzerce
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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.

INZERCE

HASIČSKÝ TÁBORÁK 2015
 V pátek 29. 5. 2015 odpoledne se 
na Tanvaldské kotlině uskutečnil 2. 
ročník přátelského setkání mladých 
hasičů z Jablonecka pod názvem 
Táborák 2015.
 Akce byla zahájena podpálením 
připravené  hranice  a přivítáním 
všech zúčastněných sborů, kterého se 
ujali starosta SDH Tanvald Šumburk 
Michal Kottan a starostka OSH 
Jablonec nad Nisou Ing. Jiřina Brychcí.
 Poté započalo 12 družstev z celkem 
8 sborů měřit své síly v mnoha dis-
ciplínách. Těmi byly např. slalom s 
míčkem ve sběračce, přetahovaná 
lanem, běh psích spřežení a běh na 
lyžích, zapamatování si předlože-
ných hasičských předmětů, hádání 
nakreslených zvířat či pohádkových 
postav, atd.
 Po vyhlášení výsledků a ocenění 
vítězů následovala dětská diskotéka. 
Děti se občerstvily oblíbenou malinov-
kou a na ohni si opekli buřty.

Výsledky soutěžního odpoledne:
SDH Tanvald Šumburk 
1. místo
SDH Horní Tanvald 
1. místo
SDH Haratice    
1. místo
SDH Příchovice   

1. místo
SDH Zlatá Olešnice   
1. místo
SDH Lučany nad Nisou  
1. místo
SDH Koberovy  
1. místo
SDH Velké Hamry 
1. místo

foto na:
www.hasicitanvald.rajce.idnes.cz/
Taborak_29.5.2015

Táborák  2015  se  mohl  uskutečnit 
díky  těmto  organizacím,  firmám 
a jedincům:
OSH Jablonec nad Nisou
Plošiny Liberec s.r.o.
Reality Karel Viktora
DETOA Albrechtice s.r.o.
Kümpers Textil s.r.o. Plavy
Hotel Grand-Ivo Kocourek
Preciosa Ornela a.s.
Pavel Kadaš
Altrea s.r.o.
Fio Banka
Marcel Vlček
ABB Elektro-Praga s.r.o.
.... a  další, kteří nechtějí být jmenováni 

VŠEM MOC DĚKUJEME!!!
SDH Tanvald Šumburk

Kdy: 18. července 2015
Kde: centrální parkoviště (vedle České spořitelny)

Program:
12:00  Příjezd hasičské techniky
12:30  Slavnostní zahájení
13:00  Ukázka hašení požáru vahadlovou stříkačkou
13:30  Zuzka Princová a Sklepmistři   (country pop-rock)
15:00  Ukázka HZS lezecká technika + psovod
15:30  Dalas  (rock)
17:00  Ukázka likvidace požáru
17:30  Broken dam  (hard rock)
19:00  Soutěž pro dospělé
19:30  Luděk  (elektronic underground)
21:00  CZEHUN (Hard rock)
22:00  Ukončení programu, aneb už toho bylo dost

Mimo program se můžete těšit na výstavu historické i současné hasičské techni-
ky a bohaté občerstvení.

Těší se na Vás Sbor dobrovolných hasičů Tanvald Šumburk a Sbor dobrovol-
ných hasičů Horní Tanvald.

Tuto akci podporuje město Tanvald v rámci oslav 110 let povýšení z městyse na 
město.

Oslavy výročí 140 let 
hasičů na Tanvaldsku

Odvoz a likvidace 
fekálií 

Štěpkování větví 
Mulčování trávy 
Tel: 777 822 890 

INZERCE

INZERCE


