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V pondělí 14. září 2015 
proběhnou pravidelné 

prodejní trhy na 
centrálním parkovišti.

Výletování v Ploskovicích
 Senioři se vydali 14. července 
na očekávaný výlet do Ploskovic. I když 
počasí ráno vypadalo hrozivě a celou 
cestu lilo jako z konve, v cíli cesty se 
zázračně umoudřilo, takže deštníky 
mohly zůstat v autobuse.
 Ploskovický zámek sám byl pro 
všechny obrovským překvapením  
bohatostí vybavení interiéru a sbírek 
i krásnou zahradou s pávy, kteří rádi 
zapózovali před foťáky.
 Ještě nyní si mohou všichni účastníci 

vzpomínky na návštěvu zámku obnovit 
při sledování televizního seriálu  Tři 
mušketýři, neboť právě na tomto 
zámku se řada scén seriálu odehrává. 
 Z Ploskovic zamířili senioři do 
Litoměřic. Ani toto město je nezklamalo. 
Krásně upravené náměstí a řada 
historických památek nadchly všechny 
účastníky tohoto výletu, takže se vrátili 
domů spokojeni. 
 Žijeme v krásné zemi a máme 
krásné památky. Je dobře, 

když si to občas připomeneme! -ali-

Čipování psů 3

Během slavností budou 
dopravní omezení

Po dobu Tanvaldských slavností 
(od pátku 11. do neděle 13. září) 
čeká řidiče v centru města řada 
dopravních omezení. Od začátku 
týdne se do Tanvaldu, k bývalému 
hotelu Koruna, začnou sjíždět 
majitelé pouťových atrakcí. Od 
pátku bude uzavřeno centrální 
parkoviště v Krkonošské ulici, 
kde se budou připravovat stánky, 
pódium a pivní stan. Poštovní 
ulice bude uzavřena v sobotu 
a v neděli, a to v úseku od křižovatky 
s Krkonošskou ulicí až po železniční 
trať. Tato ulice bude zcela uzavřena 
a vjezd bude povolen pouze 
dopravní obsluze. Uzavřeno bude 
vzhledem k umístění stánků také 
přilehlé parkoviště pod poštou. 
Průjezd Krkonošskou ulicí bude 
po dobu slavností omezen na 30-ti 
kilometrovou rychlost. -red-

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti radnice 
se uskuteční ve středu 9. září od 
16 hod jednání zastupitelů města.

Senior klub 
Tanvald

zve na zájezd pro tanvaldské 
seniory do Jizerek. Zájezd se 

uskuteční 24. září. Cena je 80 Kč. 
Informace a přihlášky od úterý 

8. září v Infocentru Tanvald. -red-

Hasiči oslavili významné výročí
 Již v roce 1875 byl 
v Tanvaldě založen 
hasičský sbor a o devět 
let později byl založen 
i sbor šumburský. Je 
to neuvěřitelná doba, 
po kterou jsou tito 
bojovníci s ohněm 
součásti života 
nejen v Tanvaldě. 
Samozřejmě, že 
hasiči nebojují 
jen s ohněm, ale i 
s dalšími přírodními 
živly; lidskou hloupostí, 
neopatrností a prostě 
se vším s čím je momentálně potřeba. 
 Statut spolku byl schválen 
rozhodnutím vysokého c. a k. státního 
zastupitelství č. 6374 z 5. února 
1875. A zakladateli byli Franz Fischer, 
Wendelin Heiderich, Josef Haupt, 
Heinrich Huyer, Josef Pochman, 
Heinrich Rößler a Anton Endler.
 O sto čtyřicet let později jsme si 
tento významný počin připomněli při 

hasičských oslavách 
na tanvaldském 
centrálním parkovišti. 
Ukázka hasičské 
techniky od 19. 
století a perfektní 
doprovodný program 
přilákal řadu lidí i přes 
opravdu parné počasí. 
Slavnostního zahájení 
se ujal starosta SDH 
Tanvald Šumburk 
Michal Kottan a krátké 
seznámení s historií 
hasičských sborů si 
připravil starosta SDH 

Horního Tanvaldu Karel Bukvic ml. 
Následovalo odhalení a představení 
vlajek sborů a dalším bodem programu 
byla například ukázka hašení požáru 
historickou vahadlovou stříkačkou.
 Hojná účast na oslavách dokázala, 
že si lidé práce hasičů váží a tak dali 
přednost rozpálenému parkovišti před 
vodou…

-haj-
Foto: A. Bělonožník.
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 Bobová dráha opět po roce ožila 
třetím ročníkem freeridového závodu 
Bobovka cup 2015. Cyklistický závod 
nebyl extrémní pouze díky neobvyklé 
trati, ale i kvůli panujícím horkům, i 
přes to se přišlo na závod podívat 
velké množství diváků a fanoušků.
 Pořadatelem bylo tradičně občan-
ské sdružení DH-FR racing Tanvald, 
které se o bývalou bobovou dráhu 
na Tanvaldském Špičáku stará, tak 
že neupadá v zapomnění, jako jiné 
významné stavby či památky. Za což 

patří členům sdružení velký dík. A jak 
s roky přibývají zkušenosti, tak i trať 
je čím dál více propracovanější a pro 
závodníky a diváky je stále lákavější. 
Například letos přibyly na trati i menší 
skoky.
 Jen pro zajímavost kolem bobové 
dráhy je v budoucnu plánováno 
vybudovat naučnou stezku a vyhlídku 
na Malém Špičáku, přičemž naučná 
stezka by kopírovala trať a návštěvníci 
by na informačních tabulích zjistili 
informace o historii bobové dráhy.

-haj-

I přes parno byla Bobovka 
v obležení diváků

Do konce září 
filmaři mohou 
odevzdávat své 
humorné úlovky

 Soutěž pro amatérské filmaře 
Humor v amatérském filmu HAF 
2015 má za sebou už 46 úspěšných 
ročníků a před sebou novou šanci pro 
začínající filmaře. 47. ročník soutěže 
HAF vypukne ve dnech 2. - 3. října 
2015 v Kině Jas Járy Cimrmana 
v Tanvaldě. Oficiální zahájení hlavní 
soutěže se uskuteční 3.  října  2015 
v  13.30  hod. Soutěžní  kategorie 
jsou: A/ filmy humorné a satirické do 
15-ti minut, B/ filmy s neomezenou 
tematikou do 1 minuty (Minuta film), 
C) parodie na reklamu do 3 minut.  
Soutěž se skládá z předkola 
a hlavní soutěže. V předkole, které 
se koná dne 22.  září  2015 a je 
neveřejné, budou vybrány filmy 
postupující do hlavní soutěže. 
Do soutěže se přijímají všechny filmy 
ve formátu MINI DV a DVD doručené 
do 19.  září  2015 na adresu Městský 
úřad Tanvald, oddělení kulturní 
kancelář, Palackého 359, 468 41 
Tanvald. 

-red-

Od září opět do 
Polska za nákupy
 Od září město Tanvald opět pořádá 
zájezdy do Polska. První zájezd se 
uskuteční 15.  října a cílem výletu je 
Jelení  Hora. Odjezd bude v 8 hodin 
z centrálního parkoviště a cena zájezdu 
zůstává na 110 korunách. Další 
zájezd je plánován na 19.  listopadu 
a tentokrát se pojede do polského 
městečka Kudowa  Zdroj, jednoho 
z nejstarších lázeňských měst v Polsku 
i v Evropě. Cena zájezdu je 200 korun. 
Kudowa Zdroj se může pochlubit nejen 
rozsáhlou tržnicí, kde si návštěvníci 
mohou příjemně nakoupit, ale také 
atraktivním centrem. Odjíždí se v 6.30 
hodin z centrálního parkoviště. Další 
zájezdy do Polska, opět do Jelení Hory 
se uskuteční 10.  prosince. Odjezd je 
v 8 hod a cena zájezdu: 110 korun. 
Platba je nutná nejdéle tři dny před 
odjezdem! Přihlašovat se můžete od 
úterý 8. září, v Infocentru Tanvald.  

-red-

Pojedďte historickým 
autobusem na 

Příchovice
 Oblíbené jízdy historickými autobusy 
během Tanvaldských slavností v letoš-
ním roce změní trasu. Pro návštěvníky 
jsou připraveny opět dva okruhy, a to 
tradičně na Český Šumburk a nově 
na Příchovice k Čápovi. Můžete tak 
navštívit Maják a Muzeum Cimrmanovy 
doby, Lesopark na Sluneční nebo jen u 
něčeho dobrého posedět v příjemném 
prostředí restaurace. -haj-

Slavíme s městem 
Tanvald

Oznámení
 Gymnázium Tanvald oznamuje, že 
od 1. 9. 2016 dojde ke změně názvu a 
také vyučovaných studijních oborů.

 Škola se nově bude jmenovat 
Gymnázium a Obchodní akademie, 
Tanvald, příspěvková organizace a 
bude od 1. 9. 2016 nabízet studium 
v oborech 79-41-K/81 Gymnázium 
osmileté a 63-41-M/02 Obchodní 
akademie.
 Pro žáky 5. tříd se nic nemění (do 
15. března 2016 můžou podávat 
přihlášku do PRIMY Gymnázia) a 
žáci 9. tříd budou moci do 15. března 
2016 na naši školu podávat přihlášky 
na obor OBCHODNÍ AKADEMIE a 
také do pátého ročníku OSMILETÉHO 
GYMNÁZIA.

Další informace Vám budeme podávat 
průběžně.

Mgr. František Brus
Ředitel školy

 Děti ze školy na Horním Tanvaldě 
oslavily letos Den dětí netradičně. 
Spojily oslavy svého svátku s  výročím 
110 let města Tanvaldu. Paní učitelky 
připravily zábavné úkoly na trase podél 
řeky Kamenice. Na stanovištích se děti 
dozvěděly o kultuře, sportu, průmyslu, 
bezpečnosti, zdravotnictví a možnos-
tech trávení volného času v Tanvaldě. 
 Zábavné dopoledne ukončily hledá-
ním pokladu, opékáním buřtů a úklidem 
v okolí trasy výletu.

Lenka Machová

Poděkování
 Děkujeme všem přátelům a známým, 
kteří se dne 7.7.2015 přišli naposledy 
rozloučit s panem Vernerem Bartelem. 
Srdečný dík personálu nemocnice 
Tanvald – oddělení následné péče, 
především prim. MUDr. Aleně Reichel 
Drašnarové a dále panu Maturovi za 
důstojné vystrojení pohřbu.

Maželka Judita Bartelová s rodinou

TANVALDSKÉ SLAVNOSTI
město tanvald pořádá 

22. ročník

pestrý kulturní program pro všechny generace
11. - 13. ZÁŘÍ 2015

OKRUŽNÍ JÍZDY HISTORICKÝCH AUTOBUSŮ, ŘEMESLNÝ JARMARK, MÍSTNÍ VÝROBCI A PRODEJCI, POULIČNÍ 
DIVADLO, COUNTRY, TANEČNÍ HUDBA A ROCK, KULTURNÍ PROGRAM NA VENKOVNÍ SCÉNĚ, FILMOVÁ 

PŘEDSTAVENÍ V KINĚ JAS, OBČERSTVENÍ, PIVNÍ STAN, STÁNKOVÝ PRODEJ, POUŤOVÉ ATRAKCE,
VÝTVARNÉ DÍLNIČKY PRO DĚTI atd.

CENTRÁLNÍ PARKOVIŠTĚ

VENKOVNÍ SCÉNA V KRKONOŠSKÉ UL.

VENKOVNÍ SCÉNA V KRKONOŠSKÉ UL.

13:00 otevření pivního stanu  (pá a so do 24 hod)
18:00 skupina Sklepmistři z Tanvaldu - živá hudba v pivním stanu (www.sklepmistri.cz) lidovky, country, pop, rock

16:00 - 19:00 kavárna otevřena 
17:00 MUNE: STRÁŽCE MĚSÍCE - francouzský animovaný film
19:00 GANGSTER KA - nový český krimi thriller

¨

Historické autobusy - veteráni  okružní jízdy (odjezdy od bývalé vrátnice SEBA T a.s.)

09:00 O pohár starosty města Tanvaldu: Hasičská soutěž v  požárním útoku s  mezinárodní účastí - 20. ročník.
10:00 - 11:30 Autogramiáda s Petrem Urbanem - možnost zakoupení jeho produktů

12:00 - 19:00 kavárna otevřena 
17:00 MUNE: STRÁŽCE MĚSÍCE - francouzský animovaný film
19:00 GANGSTER KA - nový český krimi thriller

• dopoledne s dobrou náladou 10:00 LIBEREČTÍ HARMONIKÁŘI (www.liberectiharmonikari.cz) lidovky, staropražské písně, dechovky
• hudební odpoledne 11:30 hudební skupina KALEIDOSKOP (www.zanta.cz)

13:00 vystoupení žáků ZUŠ Tanvald (www.zustanvald.cz) komorní sbor Harmonia a hudební skupina ZUŠ
14:00 hudební skupina LÁDI PETŘÍČKA (www.svijanka.eu) nejznámější hity populární hudby
15:00 DIVADLO PRAHA - SMOLÍČEK (www.ddivadlo.cz) činoherně-loutkové divadlo pro děti  
16:00 pop - rocková skupina TĚSNĚ VEDLE (www.tesne-vedle.cz)

                                                              17:30 hudební skupina SWING GRASS REVIVAL (www.swing-grass-revival.webnode.cz) swing, jazz, bluegrass
18:45 rocková skupina HUSH (www.hushmusic.cz)

• podvečer s taneční hudbou 20:00 - 22:00 k tanci a poslechu hraje skupina HUDBA TANVALD (www.hudbatanvald.ic.cz)
V průběhu koncertu ve 21 hodin vystoupení souboru WILD FIRE : tanec s ohněm (www.wild-fire.cz)

Historické autobusy - veteráni  okružní jízdy (odjezdy od vrátnice SEBA T a.s.)

 

11:00 - 13:00 Den otevřených dveří ve školní restauraci SCOLAREST

10:00 liberecký dixieland OLD STARS (www.oldstarsliberec.webnode.cz)
11:00 loutkové divadlo eMILLIon: Jak šlo tele do světa (www.emillion.cz) loutkové divadlo pro děti  
11:30 bluegrassová skupina HANDL (www.handl.wz.cz)
13:00 loutkové divadlo eMILLIon: O Červené karkulce (www.emillion.cz) loutkové divadlo pro děti 
13:30 Spolek jabloneckých dam a pánů a kapela Hudba u města Vídně (Huměv) kramářské písně ze sbírky Josefa V. 

Scheybala, městský folklór a staropražské písně
( )

14:30 tanvaldská kapela 9431 

Kino Jas Járy Cimrmana

Kino Jas Járy Cimrmana

Okruh 1 : Tanvald - Příchovice a zpět „Po stopách Járy Cimrmana“ 
Okruh 2 : vyhlídkový Tanvald - Šumburk nad Desnou - Český Šumburk 

Okruh 1 : Tanvald - Příchovice a zpět „Po stopách Járy Cimrmana“
Okruh 2 : vyhlídkový Tanvald - Šumburk nad Desnou - Český Šumburk

Sídliště Výšina
(Městský fotbalový stadion)
Prodejna M-tex v Krkonošské ul.

ZŠ Výšina

www.bandzone.cz/humev, www.spolekjabloneckychdamapanu.webnode.cz
(www.bandzone.cz/9431)

15:30 country skupina Nonstop Liberec (www.nonstop-liberec.cz)
17:00 rocková skupina TRES UDOS - mexican rock’n’roll (www.tresudos.cz)

Centrální parkoviště v Krkonošské ulici, Kino Jas Járy Cimrmana, parkoviště u Koruny, Poštovní ulice a přilehlé okolí.

Časy jednotlivých vystoupení jsou pouze orientační. Děkujeme za pochopení.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA • Tanvaldské slavnosti po oba dny moderuje David Jelínek (radio RCL)

Sobota 12. 9.

PÁTEK 11. 9.

NEDĚLE 13. 9.

Sobota 12. 9.

PÁTEK 11. 9.

NEDĚLE 13. 9.

Foto: A. Bělonožník.
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Domácnosti v Tanvaldě pilně třídí i do pytlů
 Již druhým rokem mají domácnosti 
v Tanvaldě možnost třídit odpady i do 
pytlů, které technické služby svážejí 
pravidelně každý týden ve čtvrtek ze 
všech stanovišť na sběr tříděného 
odpadu, kterých je v Tanvaldě téměř 
50. Do žlutých pytlů se třídí a sbírají 
směsné plasty, do červených tetrapaky 
(nápojové kartony) a do bezbarvých 
kovové obaly. Pytle si mohou občané, 
poplatníci vyzvednout zdarma v rámci 
poplatku za odpady na MěÚ Tanvald, 
odboru rozvoje a komunálních věcí 
a na dalších již dříve avizovaných 
místech. V této souvislosti je nutno 
znovu připomenout, že poplatek za 

sběr a shromažďování odpadů zůstal 
v Tanvaldě i pro rok 2015 na 500,-Kč.
 Od ledna do června 2015 bylo 
zmíněným způsobem sesbíráno 
v Tanvaldě celkem 2051 pytlů s třídě-
ným odpadem o celkové hmotnosti 
3 900 Kg.  Z uvedeného množství bylo 
1495 pytlů se směsnými plasty, 453 
s tetrapaky a 103 s kovovými obaly.
 Městský úřad žádá domácnosti, 
které se do pytlového sběru směsných 
plastů, tetrapaků a kovových obalů 
zatím nezapojily, aby tak v zájmu 
ochrany životního prostředí i udržení 
poplatku na stávající výši, učinily.
 Prosíme občany, aby do pytlů vklá-

dali pouze ty odpady, které do nich 
patří.  To samé platí i v případě nádob 
na tříděný odpad na veřejných stano-
vištích. Nevhodný nebo znečištěný 
odpad v nádobách nebo pytlech na 
tříděný odpad znehodnotí celý obsah, 
který už nemůže být dále zpracován 
a musí skončit na skládce nebo ve 
spalovně. Vícenáklady pak zaplatíme 
všichni.

Pro  úplnost  znovu  uvádíme,  jaké 
odpady do pytlů patří:
- do žlutých pytlů směsné plasty, jako 
jsou např. láhve od mycích a čisticích 
prostředků, vymyté, čisté kelímky 

od jogurtů, margarínů, pomazánek, 
zmrzlin, sýrů apod., dále čisté igelitové 
sáčky nebo folie, a různé jiné plastové 
obaly,
- do červených pytlů nápojové obaly 
tzv. tetrapaky, v praxi se jedná zejména 
o krabice od mléka a džusů, avšak do 
pytle by měly přijít vymyté,
- do bezbarvých pytlů obalové kovy, 
jako jsou zejména konzervy-plechovky 
a různá plechová víčka.

Městský  úřad  děkuje  všem,  kteří 
odpady poctivě třídí. 

-MěÚ-

Městský úřad Tanvald oznamuje 
v sobotu 12. září 2015 od 8.00 do 11.00 hodin

proběhne u Hasičárny Tanvald - Šumburk HROMADNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
V  rámci  této  akce  bude  čipování  psů  pro  občany  Tanvaldu  zdarma  provádět  MVDr.  Klára  Pospíšilová.  Pro  zaevidování  potřebných  údajů  do  
Národního registru majitelů zvířat  je třeba, aby chovatel na místě předložil očkovací průkaz psa a svůj občanský průkaz. Povinnost nechat trvale 
označit psy identifikačním čipem stanovuje chovatelům nově vydaná obecně závazná vyhláška č. 2/2015. Povinnost se nevztahuje na psy, kteří 
jsou tetovaní či jsou starší 12 let. V případě, že chovatel nevyužije nabídky hromadného čipování psů, je dle vyhlášky povinen nechat psa označit 
elektronickým čipem nejpozději do 1. 12. 2015, ale už na vlastní náklady.

Bližší informace na telefonních číslech:
483 394 575 – Jiří Horáček, velitel MP

483 369 543 -  Hana Novotná, ekonomický odbor
483 369 521 – Mgr. Antonín Bělonožník, místostarosta -red-

Upozornění na měření rychlosti vozidel
 V  průběhu  letních  prázdnin  pro-
vedla Policie ČR opakované měření 
rychlosti  vozidel  na  území  našeho 
města.  Především  se  tak  dělo  na 
nově  zrekonstruované  silnici  Pod 
Špičákem.
 Jak nám sdělil starosta města 
Vladimír Vyhnálek: „Město si váží 
vstřícného přístupu Policie ČR k zajiš-
tění bezpečného provozu v našem 
městě a hodlá v nastoleném trendu 
zklidnění dopravy i v okrajových čás-
tech města pokračovat."
 Za tímto účelem byla navázána 
spolupráce s městem Desná, kde 
bylo dohodnuto zapůjčování zařízení 
na měření rychlosti, které je úspěšně 
využíváno tamní městskou policií.
 V minulých dnech město od 
Dopravního inspektorátu Policie ČR 
rovněž obdrželo přípis, kterým bylo 
odsouhlaseno měření rychlosti měst-
skou policií na území města.
 Jak však zdůrazňuje starosta 
města:“ V žádném případě nechceme 
šikanovat řidiče. Jde nám o to, aby-
chom těmito preventivními akcemi 

odradili od nebezpečně rychlé jízdy 
těch pár neukázněných motoristů, kteří 
se v každém městě najdou.“ „Jde nám 
především o prevenci, právě i proto 
dopředu na možnost měření upozor-
ňujeme. S ním započneme v průběhu 
měsíce září“, dodal starosta.
 Městská policie uvažuje o dvojím 
způsobu provádění měření, prvním je 
obecně známý přístup, kdy na jednom 
místě příslušník měří a o kousek dál 
je přestupek po zastavení konkrétního 
viníka řešen. Druhým a možná i častěj-
ším způsobem bude provedení měření 
a po zadokumentování případného pře-
stupku dojde k jeho postoupení k vyří-
zení na Odbor dopravy MěÚ Tanvald. 
V tomto případě bude k zodpovědnosti 
za přestupek vyzván zaregistrovaný 
majitel vozidla. Zde se může přihodit, 
že osoba řidiče, který se přestupku 
dopustil, a osoba „postižená“ pokutou, 
budou rozdílné.
 Samozřejmě, že i my budeme rádi, 
pokud neukázněných řidičů bude co 
možná nejméně.

-red-

iRatingové hodnocení 
města Tanvald za rok 2014

 Město Tanvald v současné době 
získalo iRatingové hodnocení za rok 
2014. Město obdrželo CERTIFIKÁT 
B+.  Město Tanvald opět převýšilo 
rámec srovnatelných měst a obcí a 
prokázalo velmi dobrou finanční sta-
bilitu.  Město Tanvald dosáhlo i v roce 
2014 velmi dobrých hospodářských 
výsledků. Okolní prostředí a ekono-

mické podmínky regionu dávají městu 
Tanvald velmi dobré předpoklady dal-
šího dobrého rozvoje. -MěÚ-

Přípravka
 V září 2015 se ve škole na Horním 
Tanvaldě nově otevírá přípravná třída. 
Cílem této třídy je usnadnit dětem 
vstup do 1. ročníku základní školy. 
Bude se v ní připravovat 13 dětí pod 
vedením speciální pedagožky Mgr. 
Hany Svobodové. Ve třídě bude dětem 
pomáhat asistent pedagoga.
 Kromě tradiční výuky v oblastech 

jazyka, matematických představ, 
poznávání přírody a společnosti, 
hudební, výtvarné, pracovní a 
tělovýchovné projdou děti zdarma 
Stimulačním programem pro před-
školáky a děti s odloženou školní 
docházkou Maxík. Výrazně posílena 
bude logopedická péče, kterou bude 
zajišťovat speciální pedagožka logo-

pedka Mgr. Jana Hýsková. V rámci 
logopedické péče půjde o nápravu 
výslovnosti, rozvoj řeči a přípravu na 
výuku čtení v jazykovém programu 
V krajině slov a hlásek podle D. B. 
Elkonina.
 Děti budou mít k dispozici dvě 
třídy (učebnu a hernu), tělocvičnu, 
počítačovou učebnu, jídelnu a hřiště 

s pískovištěm (děkujeme Městskému 
úřadu Tanvald za pomoc s jeho zpro-
vozněním). V případě potřeby mohou 
děti navštěvovat školní družinu.
 Všem dětem přejeme, aby se jim 
v naší škole líbilo.

Za kolektiv učitelek Lenka Machová
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Krimi okénko 
Městská policie: 725 095 123, 483 394 575

Policie ČR: 158

Středem ulice, za krkem opice
Opilý muž brzy po ránu se pohyboval 
středem ulice Pod Špičákem směrem 
k Bonu. Tedy, středem, klikatil si to 
od patníku k patníku, což není zrovna 
nejbezpečnější činnost v době, kdy už 
tudy jezdí spousta vozidel. Naštěstí ho 
na upozornění veřejnosti objevila hlídka 
městské policie. Muž byl však natolik 
indisponován, že se nedokázal ani 
legitimovat. Přesto od něj muži zákona 
zjistili aspoň základní informace a pře-
vezli ho na nedalekou ubytovnu, kam 
původně směřoval, aby se tam v klidu 
z té opičky vyspal. Spaní na asfaltu by 
totiž mohlo dopadnout hůře.

Senior na výletě
Dezorientovaný starý muž se pohybo-
val poblíž vlakového nádraží. Naštěstí 
nebyl lidem lhostejný a na místě se 
objevila hlídka MP. Po složitém vyjed-
návání se zjistilo, že pán se ztratil 
z jabloneckého domova důchodců. 
Zajímavé je, že v Tanvaldu kdysi 
skutečně bydlel, takže ho sem nejspíš 
táhly vzpomínky. V Jablonci prostě 
nasedl do vlaku a vydal se na výlet. 
Strážníci ho zavezli v pořádku zpátky 
ještě před večeří.

Na silnicích pomaleji
Že leckteří řidiči nejsou ochotni sundat 
nohu z pedálu, o tom se dobře ví, 
ale méně už se ví, že se v Tanvaldu 
již začalo měřit. Ve dvou společných 
akcích si městská a státní policie 
již posvítily na dodržování rychlosti. 
A nebudou to zajisté akce poslední. 
Dokud budou na sídlišti koně pod 
kapotou burácet naplno, kontrola bude 
nezbytná. Jen tak pro zajímavost, řidiči, 
víte o tom, že na celém sídlišti Výšina 
platí maximální rychlost 40 km/hod.?

Čtyřnozí nalezenci dopadeni
Tři zaběhlé pejsky našli strážníci měst-
ské policie během měsíce července. 
Ve dvou případech byli nalezeni maji-
telé, ve třetím případě byl neznámý 
čtyřnohý sirotek, voříšek tmavé barvy, 

odvezen do útulku v Krásném Lese. 
Pokud ho někdo hledáte, fotografie je 
na služebně MP.

Asistenti prevence kriminality v plné 
permanenci
Té novinky si mnozí z vás už asi všimli. 
Od června působí v ulicích Tanvaldu 
vedle městské policie také tzv. asistenti 
prevence kriminality (APK), jejichž čin-
nost je zčásti financována z prostředků 
ministerstva vnitra. Mezi jejich první 
zákroky patří kupř. pomoc starší paní, 
které se udělalo v době velkých veder 
nevolno na Krkonošské ulici. APK 
přivolali lékařskou pomoc, a kdož ví, 
možná paní dokonce i zachránili život. 
Podobný případ, ale trochu náročnější, 
čekal APK při slavnosti hasičů. Jeden 
mladík, nikoliv hasič, podotýkám (ti totiž 
umějí bezpečně hasit oheň i žízeň), 
poněkud přebral a při pádu na beton se 
udeřil do hlavy. Přivolané záchranáře 
však místo pokory a poděkování napa-
dal a vulgárně častoval, takže ho musel 
zpacifikovat strážník MP spolu s APK. 
Asistenti pak výtečníka raději doprovo-
dili až do nemocnice, pro případ, že by 
se chtěl ještě prát.
Další zákrok si APK připsali při likvidaci 
ohniště u Kamenice. Oheň rozdělal 
muž, který zde opaloval kabely, takže 
nejenom ohrozil v době sucha les 
možným požárem, ale současně i 
znečišťoval životní prostředí. Oheň byl 
ihned uhašen a muži velmi důrazně 
domluveno.
Nejvážnějším případem, v němž se 
angažovali APK, byl případ vandalismu 
v městském parku. Opilí mladíci si zde 
z nedostatku pořádné práce dodávali 
sebevědomí zvedáním laviček a 
podobnými nesmysly. Ve spolupráci 
se strážníky se podařilo případným 
škodám v zárodku zamezit.
Starosta města spolu s velitelem MP 
zatím hodnotí činnost APK v rámci pre-
vence kriminality jako prospěšnou, což 
je dobrá vizitka pro paní místostarostku 
Hanu Preislerovou, která celý projekt 
připravovala. -vho-

Chodník je od slova choditi
 O tom, že asfaltová stezka nad fotba-
lovým stadiónem na Výšině je stezkou 
vyhrazenou chodcům, není pochyb. 
Z obou stran je totiž označena doprav-
ními značkami v dostatečné kvalitě, 
aby je i blbec rozeznal. Oko můžeme 
zamhouřit nad sanitkou, která si tudy 
zkrátí cestu k pacientovi, nad policej-
ním vozem, dohlížejícím na pořádek, 
nad zvedací plošinou pana Prusíka, 
který tu kontroluje osvětlení, vozidly 
technických služeb, svážejících trávu, 
nebo nad technikou hasičů, kteří zde 
cvičí a soutěží. V žádném případě však 
neslouží jako zkratka pro pekařské 

vozidlo, o civilních vozidlech nemluvě. 
Jen během pondělí 20. července 
zhruba během třiceti minut tudy však 
projela hned tři auta, která tu nemají co 
dělat, včetně výše jmenované pekař-
ské dodávky. Škoda, že jsem neměl 
po ruce fotografický aparát. Espézetky 
podobných výtečníků by možná našly 
širší uplatnění ve správním řízení.
 A to nechci ani domýšlet, co by 
se mohlo stát při průjezdu takového 
ignoranta v noci, kdy se tu nezřídka 
vratkým krokem pohybují opilci. I pijan 
má přece nárok na bezpečný chodník, 
nemyslíte? -vho-

Nový chodník 
příspěvkem k bezpečnosti 

 Ulici U Stadionu na Výšině od léta 
zdobí nový chodník, který obyvatelům 
usnadňuje zejména chůzi směrem 
k samoobsluze. Chodci tak již nemusejí 

uhýbat před autobusem, ani před osob-
ními vozidly, takže je z toho za krkem 
bolet nemusí.

-vho-

Informace z územně 
plánovací činnosti

 Úřad územního plánování, jako 
pořizovatel Územního plánu Tanvald 
(dále jen ÚP Tanvald), připravuje pro 
Zastupitelstvo města (nejdříve po 
10/2015) ucelený koncepční mate-
riál, který bude podrobně prověřovat 
v minulosti podané požadavky a návrhy 
na změnu ÚP Tanvald. Tento materiál 
bude opakovaně podrobně odůvod-
ňovat potřebu podaných návrhů a to 
zejména ve vztahu s odůvodněním 
dle cílů a úkolů územního plánování 
a ochrany veřejných zájmů vyplývají-
cích ze zvláštních právních předpisů 
(zejména např. zákonů o ochraně 
přírody a krajiny, o lesích, o ochraně 
zemědělského půdního fondu, poža-
davcích stavebního zákona a jeho 
prováděcích vyhlášek apod.). 
 Vzhledem k tomu, že využití území 
je z hlediska realizace staveb v zasta-
vitelných plochách od doby vydání ÚP 

Tanvald (09/2010) minimální, bude 
i ve vztahu k vhodným koncepčním 
požadavkům na změnu ÚP Tanvald 
navržena i částečná revize stávajících 
zastavitelných ploch, která se bude 
týkat zejména funkčních ploch pro 
bydlení v bytových domech.
 Úřad územního plánování zároveň 
podává informaci ohledně pořizování 
Změny č. 1 ÚP Tanvald, která prově-
řuje zejména rozvoj lyžařského areálu 
Tanvaldský Špičák. Proces pořízení 
této změny je v současné době výraz-
něji pozdržen, a to z důvodu předložení 
nového návrhu propojovací sjezdovky 
mezi vrcholem Špičáku a Světlým 
vrchem (dále na Křížek), který vyvolala 
Obec Albrechtice v Jizerských horách.
Bližší informace lze získat u p. Michala 
Štima, DiS., Úřad územního plánování, 
MěÚ Tanvald

-red-

 ... i maminky s dětmi.Novinku ocení pejskaři.....

Poděkování Retro Plovárně
 Rády bychom touto cestou poděko-
valy provozovatelům tanvaldské plo-
várny za výtečné zakonečení našeho 
sportovního víkendu. Hřiště na plážový 
volejbal nám velmi ochotně připravili, 
všude bylo čisto a voda úžasná! 

Kamarádky přijely zdaleka a plovárnu 
opouštěly opravdu s nadšením. Snad 
bude ještě šance letos podobnou akci 
zopakovat! Děkujeme a přejeme více 
spokojených plavců. 

DK a spol.
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Šumburk nad Desnou nebyl vždy jen pouhou místní částí
 Šumburk nad Desnou byl dříve 
samostatnou obcí, městysem i městem. 
Dnes je integrální součástí Tanvaldu, 
rozkládající se na levém břehu řeky 
Desné ve východní části města. Roku 
1906 byl Šumburk nad Desnou pový-
šen na městys. Roku 1925 byl povýšen 
na město, a to zřejmě díky zájmu vlády 
ČSR podpořit rozvoj jediného města na 
Tanvaldsku s početnějším českým oby-
vatelstvem. Roku 1942 byl nařízením 
německých říšských úřadů Šumburk 
nad Desnou připojen k Tanvaldu s 
výjimkou Svárova, který byl připojen 
k Velkým Hamrům. Oficiálně se tak 
stalo až po skončení II. světové války. 
Poloha obou obcí a později měst, jejich 
rozvoj a vzájemná závislost nepo-
chybně předurčovaly jejich sloučení. Z 
důvodu osobních a skupinových zájmů 
a přehnaného lokálního patriotismu 
však předešlé snahy o sloučení, které 
sahají až do druhé poloviny 19. století, 
byly vždy neúspěšné. Až do roku 1957 
užívalo vedení města dlouhý, neprak-
tický název „Tanvald-Šumburk nad 
Desnou“, který nebyl úředně schválen 
a byl nadřízenými orgány považován 
za nesprávný. V té době bylo měst-
skému národnímu výboru (MěNV) 
doporučeno požádat prostřednictvím 
okresu a kraje ministerstvo vnitra o 
kratší název „Tanvald“. Rada MěNV 
tomuto v podstatě příkazu v říjnu 1957 
údajně rezignovaně vyhověla a město 
od té doby nese pojmenování Tanvald. 
Jméno města Šumburk nad Desnou 
v roce 1957 definitivně zmizelo ze 
stránek oficiálních přehledů i statistik 
veřejné správy. Šumburk nad Desnou 
se stal pouhou tanvaldskou místní 
částí. 

 Něco  málo  z  dávnější  historie 
Šumburku  až  do  přelomu  19.  a  20. 
století. Přesný letopočet založení 
není znám, ale předpokládá se, že 
obec vznikla příchodem osídlenců 
z Příchovic, a to ještě v 17. století 
v době válek se Švédy. Tomu odpovídá 
i vysvětlení názvu obce, v kterém se 
praví, že Švédové ze svého ležení ve 
Smržovce vídali vycházet slunce nad 
šumburským hřebenem a jeho nejvyš-
ším místem „Jírovým kopcem“ (745 m. 
n. m.) a začali mu říkat „Sonnenberg“ 
Zkomolením tohoto názvu později 
vznikl Sunburg a pak Šumburk.
 Šumburk patřil od svého založení až 
do roku 1850 k panství Semily, to také 
určovalo rychtáře, prvním byl v roce 
1735 jmenován pan Daniel Belda. 
Obyvatelé obce se tehdy živili hlavně 
zemědělstvím, především pěstováním 
lnu, proto byli v letech 1771 a 1772 
nepříjemně postiženi neúrodami. 
Později se zde začalo rozvíjet ruční 
tkalcování, zatímco sklářská výroba 
zde byla rozšířena pouze v dobách 
provozu sklářské huti v Rejdicích a 

pak ustoupila. Těžké časy přinesly 
Šumburku roky 1809 a 1813, v prvně 
jmenovaném panoval hlad a v druhém 
tudy procházely ruské vojenské jed-
notky. I v roce 1866 táhly Šumburkem 
nepřátelské vojenské jednotky. Když 
v roce 1850 po zásadních změnách 
ve struktuře i činnosti rakouské správy, 
které nastaly po revolučním roce 1848, 
obec získala samostatnost, byl prvním 
představitelem obce zvolen pan Josef 
Pochmann, textilní podnikatel. 
 Zajímavým svědectvím dávnějších 
dob jsou i záznamy, v nichž se uvádí, 
že v roce 1854 prováděli v našem 
kraji měření geometři a do té doby 
k Šumburku patřící tzv. „Kamenné 
mlýny“ na pravém břehu Kamenice ve 
směru toku na Velké Hamry (území 
u E 65, na kterém se dnes mimo jiné 
nachází čistička odpadních vod pro 
města Tanvald a Desnou) „přehléd-
nutím“ přisoudili sousedním Velkým 
Hamrům, kterým i přes všechny 
námitky a protesty Šumburku toto 
území patří dodnes. Kolovala ale také 
historka, že Kamenné mlýny prohráli 
šumburští radní v kartách.

 Díky vzniku a slibnému rozvoji 
textilního, bavlnářského průmyslu 
v Tanvaldě a Šumburku v 19. století 
se z do té doby idylické, odlehlé 
oblasti s horskými krajinnými prvky 
stala průmyslová oblast a dopravní 
uzel. Vedle rychle se rozvíjející textilní 
průmyslové výroby byla pro rozvoj 
Tanvaldu a Šumburku důležitou 
stavba „Krkonošské silnice“ 1843 až 
1847 z Liberce přes Jablonec nad 
Nisou a Tanvald dále do Krkonoš, do 
Trutnova. Dolní Tanvald i Šumburk tak 
v té době získávaly na významu. Od 
roku 1875 byl Tanvald, ale i Šumburk,  
zapojen do železniční dopravy a stal 
se konečnou stanicí tratě z Železného 
Brodu. Roku 1894 získal Tanvald 
železniční spojení s Jabloncem nad 
Nisou. Roku 1902 byla zprovozněna 
železniční trať do Kořenova, která byla 
následně prodloužena až do Jelení 
Góry (Hirschbergu), což znamenalo 
železniční napojení Rakouska-Uherska 
na Prusko. Železnobrodská trať vede 
po šumburském katastru v délce cca 
1 km. Železniční tratě na Jablonec 
nad Nisou a Kořenov opouštějí katastr 
Šumburku bezprostředně za nádražím, 
když přemostěním řeky Desné vedou 
do Dolního Tanvaldu a Tanvaldu Žďáru.
 Doplněk „nad Desnou“ k názvu obce 
obdržel Šumburk úředně až v roce 
1894. Stalo se tak díky společnému 
úsilí šumburských Němců a Čechů a 
dynamickému rozvoji obce.
 V roce 1896 se podařilo Šumburku 
prosadit název hlavního nádraží 
Tanvald-Šumburk nad Desnou (do té 
doby pouze Tanvald).
 Při sčítání lidu v roce 1900 měl 
Šumburk nad Desnou 3238 obyvatel, 
z toho 1508 mužů a 1730 žen.  Česky 

mluvících obyvatel bylo 637, německy 
mluvících 2568, jinou řečí mluvících 3 
a cizinců 30. Většina z česky mluvících 
obyvatel Šumburku tehdy žila v již-
ních částech Popelnice a Svárov a v 
Českém Šumburku. 
 Obyvatelé Šumburku v druhé polo-
vině 19. století pracovali převážně 
v továrnách v místě nebo v „soused-
ním“ Tanvaldě. Zemědělstvím se živil 
už jen zlomek obyvatelstva. Brusírny 
ani máčkárny skla se zde koncem 19. 
století téměř nevyskytovaly. V Dolním 
Šumburku byly dvě přádelny a dvě 
tkalcovny a dvě tkalcovny se nacházely 
ve Svárově. Hlavní osídlení Tanvaldu i 
Šumburku se postupně přemístilo za 
továrnami a novými komunikacemi 
do údolí. V obou obcích se tak tvořily 
dvě charakterem odlišné lokality, staré 
zemědělské a nové průmyslové, ležící 
přímo na katastrální hranici, kde z 
druhé strany řeky Desné vyrůstalo 
průmyslové centrum obce sousední. 
Do jisté míry toto těsné sousedství 
samostatných obcí přinášelo kompli-
kace nejen při jejich správě, ale i oby-
vatelstvu a hospodářským subjektům.
 Hospodářské subjekty viděly 
budoucnost nadějně. Díky rozvíjejí-
címu se průmyslu vzkvétaly, rozrůstaly 
a rozvíjely se i obě obce. Do Dolního 
Tanvaldu i Dolního Šumburku přicházeli 
a usazovali se zde s rodinami vedoucí 
a odborní zaměstnanci firem, úředníci 
a obchodníci z různých společenských 
vrstev z celé monarchie. Část dělníků 
docházejících do práce v místních 
továrnách z okolních horských lokalit se 
postupem času snažila nacházet byd-
lení v blízkosti továren.  Industrializace 
mimo jiné pro většinu zdejších obyvatel 
představovala výraznou změnu jejich 
způsobu života a sociálního postavení, 
neboť z horských rolníků a drobných 
živnostníků, kteří museli sice těžce pra-
covat, ale byli při své pracovní činnosti 
nezávislí a do jisté míry svobodní, se 
stali námezdní, tovární dělníci. Museli 
si zvykat na časově vázaný pracovní 
režim v továrně. Brzy začali pociťovat 
svou závislost na vůli zaměstnavatelů 
a uvědomovat si své nové společenské 
postavení námezdních dělníků. Mzdy 
byly nízké, pracovní podmínky těžké. 
V Liebigově textilce ve Svárově došlo 
30. až 31. března 1870 ke známé 
Svárovské stávce proti stupňování 
vykořisťování, za zvýšení mezd a 
zkrácení pracovní doby. Ke stávce se 
připojili čeští i němečtí dělníci z továren 
z Tanvaldu, Haratic a Smržovky. Stávka 
vyvrcholila 31. března demonstrací 
asi 3000 dělníků, která byla vojskem 
a četnictvem krvavě potlačena. Čtyři 
dělníci byli zabiti a 30 osob zraněno. 
Pod dojmem stávkového hnutí 
v severočeském průmyslu byla vláda 
nucena 7. dubna 1870 vydat tzv. koa-
liční zákon, kterým bylo legalizováno 
právo na stávku. Začal se slavit 1. máj 
jako den dělnictva. Na Tanvaldském 
Špičáku se roku 1890 konala za velké 
účasti německých a českých dělníků 
nepovolená, na Tanvaldsku historicky 
první oslava 1. máje. Dne 18. června 
1893 se stal vrchol Špičáku svědkem 
táboru lidu za všeobecné volební právo 
a zkrácení pracovní doby.

 Především Němci, kteří se už 
zemědělstvím nemohli uživit, hledali 
obživu jako řemeslníci nebo živnostníci 
ve službách a obchodu, stali se z nich 
hostinští, řezníci, pekaři nebo obchod-
níci. Do továren přicházeli stále častěji 
dělníci z českých krajů. Podíl česky 
mluvícího obyvatelstva, které zde po 
staletí bylo menšinou, pozvolna narůs-
tal. Rozpory mezi německy a česky 
mluvícími skupinami obyvatel byly 
znatelnější. Češi požadovali svá práva, 
české školy a zakládali české spolky. 
Němci se snažili vymezit zase svými 
aktivitami. Politicko-právní vztahy ve 
společnosti, kulturní a sociální chování 
Němců a Čechů způsobovaly přibýva-
jící napětí. Úředně mělo být dosaženo 
jazykového zrovnoprávnění, ale císař-
ská vláda neměla žádné pochopení pro 
snahy sbližování a oživování vztahů 
mezi německy a česky hovořícím 
obyvatelstvem.
 Zastupitelstvo Šumburku mělo 
24 členů (24 hlasů) k tomu měli dva 
poradní hlasy zástupci firmy Liebig a 
Mautner. Správa obce sídlila nejprve 
ve školní budově v Dolním Šumburku 
(u kostela) až později byla postavena 
radnice (dnešní Dům dětí a mládeže). 
Šumburk měl na přelomu 19. a 20. 
století 4 školy. Pětitřídní školu v Dolním 
Šumburku, jednu německou jednotřídní 
a jednu českou dvoutřídní školu na 
Českém Šumburku a jednu jednotřídní 
německou školu ve Svárově. Všechny 
4 školy tvořily jednu tzv. školní obec, 
k níž patřily i dvě části obce Příchovice 
(Pelzdorf a Liebstadtl). Dnešní šum-
burská škola byla postavena 1889 až 
1890. Původní budova české školy na 
Českém Šumburku čp. 68 byla posta-
vena 1874 až 1876. Prvním řídícím 
učitelem české školy byl Petr Bouda, 
kolem roku 1900 tam byl řídícím učite-
lem Josef Jiroš.
 Šumburk měl s Tanvaldem společný 
poštovní a telegrafní okrsek, poštovní 
úřad sídlil v Dolním Tanvaldě. Obvod 
četnické stanice měl Šumburk společný 
s Tanvaldem. Četníci sídlili v Dolním 
Tanvaldě. Západně od nádraží 
Tanvald-Šumburk se nacházela elekt-
rárna firmy August Pannitschka, která 
byla postavena na místě vyhořelé 
přádelny a tkalcovny bavlny. Tato elekt-
rárna dodávala elektřinu do Šumburku, 
Tanvaldu, Smržovky, Příchovic, Desné 
a Polubného. Rozvodná síť z elektrárny 
měřila 45 km.  
 V letech 1899 a 1900 byl v novogo-
tickém stylu u staré cesty do Příchovic 
(dnes Raisovy ulice) postaven maje-
státní kostel, a to jako Jubilejní kostel 
císaře Františka Josefa I. V srpnu 1901 
byl šumburský kostel vysvěcen. Jméno 
sv. Františka z Assisi nese od roku 
1918 (sv. František z Assisi je méně 
znám i jako sv. František Serafínský, 
žil 1182-1226, byl mnichem, zakla-
datelem žebravého řádu františkánů 
a mystikem). Kostel získal nádherný 
oltář z pískovce, velké varhany a měl 
původně 5 zvonů. Tato na Šumburku 
dominantní stavba má téměř 54 metrů 
vysokou věž postavenou bočně mimo 
podélnou osu kostela. Šumburský hřbi-
tov, který je položen výše než kostel, 
byl otevřen 1889. R. Seidel
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Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města 
Tanvald konaného dne 17. 06. 2015

2/ ZM rozhodlo, že školský výbor bude devíti-
členný.
3/ ZM volí pana Mgr. Antonína Bělonožníka 
předsedou školského výboru 
4/ ZM o města volí paní Mgr. Věru Anderovou 
místopředsedkyní školského výboru
5/ ZM volí:
paní Mgr. Evu Albrechtovou členkou školského 
výboru, paní Mgr. Vlastu Josífkovou členkou 
školského výboru, paní Danu Humlovou člen-
kou školského výboru, paní Lenku Nedvědovou 
členkou školského výboru, pana RNDr. Jarosla-
va Týla členem školského výboru,
pana Daniela Šimka členem školského výboru,
paní Mgr. Helenu Šírovou členkou školského 
výboru.    
6/ ZM v souladu s § 72 a § 84 odst. 
2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,   
o obcích, v platném znění a s nařízením vlády 
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev, v platném znění, stano-
ví měsíční odměny za výkon funkcí neuvolně-
ným členům zastupitelstva - členům rady města 
a členům školského výboru zastupitelstva ve 
výši 3.170 Kč s účinností  od 01. 07. 2015. 
7/ ZM rozhodlo poskytnout peněžitá plnění fy-
zickým osobám, které nejsou členy zastupitel-
stva města za výkon funkce člena školského 
výboru:
paní Mgr. Evě Albrechtové, paní Mgr. Věře An-

derové, paní Mgr. Vlastě Josífkové, paní Daně 
Humlové, paní Lence Nedvědové a paní Mgr. 
Heleně Šírové ve výši 1.100 Kč měsíčně s účin-
ností od 01. 07. 2015.
8/ Zastupitelstvo města rozhodlo schválit roz-
počtové opatření č. 47/2015:
Výdaje
Vnitřní správa - celkem
Místní zastupitelské orgány - celkem  
odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva 
a odvody SZ a ZP........................... + 19.216 Kč
finanční plnění občanům................ + 39.600 Kč
Rozpočtová rezerva.......................  - 58.816 Kč
VII.
1/ ZM volí pana Ing. Ilju Vulterýna členem Kon-
trolního výboru Zastupitelstva města Tanvald.
2/ ZM rozhodlo poskytnout panu Ing. Iljovi Vulte-
rýnovi za výkon funkce člena kontrolního výbo-
ru peněžité plnění ve výši 1.100 Kč měsíčně 
s účinností od 17. 06. 2015. 
VIII.
* ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2015  k trvalému označování psů identifi-
kačními čipy a vedení evidence jejich chovatelů 
dle předloženého návrhu.
IX.
*ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2015 o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů dle předloženého návrhu.

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 01. 07. 2015

*RM rozhodla pronajmout na dobu určitou 
do 31. 07. 2016 byt č.1, vel. 1+1, byt běžný, 
Raisova č.p. 333, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou.
*RM rozhodla pronajmout byt č. 3, vel. 1+3, byt 
běžný, Protifašistických bojovníků čp. 595, Tan-
vald, část Šumburk nad Desnou na dobu určitou 
do 30. 06. 2016.
*RM po projednání doporučuje zastupitelstvu 
města část pozemkové parcely č. 1145/3 v ka-
tastrálním území Tanvald neprodávat.
*RM doporučuje zastupitelstvu města nesouhla-
sit s prodejem částí pozemkové parcely          
č. 729/7 (trvalý travní porost) v katastrálním 
území Tanvald, a to části o výměře cca 220 
m2 vymezené podle Územního plánu Tanvald 
k využití jako plocha smíšená nezastaveného 
území – přírodní, zemědělská a části o výměře 
cca 500 m2 vymezené podle Územního plánu 
tanvald k využití jako plocha bydlení v rodinných 
domech  - městské a příměstské za účelem roz-
šíření zázemí domu čp. 667 ul. Pod Skálou.
*RM rozhodla pronajmout  část pozemkové  
parcely č. 352/18  (ostatní  plocha)  o  výměře 
60 m2 v katastrálním území Tanvald panu Tuš-
kovi za účelem zřízení zahrádky na dobu neur-
čitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 
ve výši 6 Kč/m2/rok.
*RM rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 5, 
dvougarsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 614, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou na dobu 
určitou do 31. 07. 2016.
*RM:
1/  bere na vědomí žádost Mgr. Jiřího Žanty 
o uvolnění z funkce ředitele  Domu dětí a mlá-
deže Tanvald, Protifašistických bojovníků 336, 
příspěvková organizace, ke dni 30. 11. 2015;
2/ v  souladu s ustanovením § 166 odst. 2  záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a   jiném   vzdělává-
ní   ( školský zákon ) a v  souladu   s   § 3  vyhláš-
ky   MŠMT  ČR  č. 54/2005 Sb., o  náležitostech  
konkurzního  řízení a  konkurzních  komisích  
vyhlašuje  konkurz  na  vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky  Domu dětí a mládeže Tanvald, 
Protifašistických bojovníků 336, příspěvková or-
ganizace dle předloženého návrhu;
3/ v  souladu  s ustanovením § 1 odst. 1 a § 2 

odst. 3 vyhlášky MŠMT  ČR   č. 54/2005 Sb.,  
o náležitostech konkurzního řízení a konkurz-
ních komisích jmenuje konkurzní komisi pro 
konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ře-
ditele/ředitelky Domu dětí a mládeže Tanvald, 
Protifašistických bojovníků 336, příspěvková 
organizace ve složení:
Předseda:   Mgr. Antonín Bělonožník
Členové:    RNDr. Jaroslav Týl
                 Mgr. Lubor Tesařík
     Mgr. Věra Hessová
                 p. Richard Seidel
                 Mgr. Jiří Žanta 
Tajemnice: Ing. Žaneta Fišerová
*RM schvaluje vyplacení odměn ředitelům pří-
spěvkových organizací za I. pololetí 2015 ve 
výplatním období za měsíc červen 2015.
*RM schvaluje pracovní plán Rady města Tan-
vald na II. pololetí 2015 dle předloženého ná-
vrhu.
*RM vydává záměr na pronájem bufetu s tera-
sou a sportbarem a provozování autokempu 
tanvaldská kotlina na období od 01. 10. 2015 do 
30. 09. 2016 za stávajících podmínek s tím, že 
bližší informace bude poskytovat odbor rozvoje 
a KV MěÚ 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 uby-
tovací zařízení a rozhodla vydat souhlasná 
a nesouhlasná závazná stanoviska pro osoby 
užívající ubytovací zařízení:
Domov turistů Tanvald, Smetanova 430 a 512
Hotel Grand, Protifašistických bojovníků 337, 
Tanvald 
Hotel Koruna, Krkonošská 234, Tanvald 
*RM bere na vědomí informace starosty ve věci 
záměru hloubkových vrtů pro využití geoter-
mální energie Tanvald – geotermální teplárna 
s elektrárnou.
*RM bere na vědomí informace starosty o za-
chování rentgenového pracoviště ve středisku 
lékařů v čp. 350, Krkonošská ul., Tanvald, které 
provozuje MUDr. Václav Jankovský.

Pokračování na straně 7.

*ZM bere na vědomí informace o činnos-
ti rady města v období od  29. 04. 2015  
do 27. 05. 2015.
II.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti fi-
nančního výboru a kontrolního výboru.
III.
*ZM bere na vědomí informace o činnosti orga-
nizací s majetkovou účastí města:
1) Nemocnice Tanvald s.r.o.
2) Teplárenství Tanvald s.r.o.
3) TABYS s.r.o. Tanvald
IV.
*ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 
2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, schvaluje zakladatelskou listinu společnosti  
TABYS s.r.o., která je přílohou tohoto usnesení.
V.
K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo 
města:
1) na základě vydaného a zveřejněného zá-
měru rozhodlo prodat část pozemkové parcely 
č. 370/1 (trvalý travní porost) v katastrálním úze-
mí Tanvald označené podle geometrického plánu  
č. 1603-88/a/2015 ze dne 18. 05. 2015 jako po-
zemková parcela č. 370/13 (trvalý travní porost)  
o výměře 6214 m2 v katastrálním území Tanvald 
za smluvní cenu 100 Kč/m2, to je 621.400 Kč  
panu Wieserovi.
2) rozhodlo:
a) schválit zřízení věcného břemene – slu-
žebností cesty pro průjezd rolby v zimním ob-
dobí  po  části  pozemkové  parcely   č. 370/1  
označené podle geometrického plánu  č. 1603-
88/a/2015 ze dne 18. 05. 2015 jako pozemková 
parcela č. 370/13  v katastrálním území Tanvald. 
Věcné břemeno - služebnost bude zřizována ve 
prospěch města Tanvald na dobu neurčitou   za 
jednorázovou náhradu ve výši 41.512,80 Kč 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 1603-
88/d/2015 ze dne 18. 05. 2015;
b) pro pokrytí výdajů za jednorázové náhrady 
a vyhotovení geometrických plánů na zřízení 
věcných břemen – služebností: cesty pro prů-
jezd rolby, kanalizačního řadu pro vypouštění 
požární nádrže, vodovodního řadu pro napouš-
tění požární nádrže, pramenní jímky a přepadu 
z pramenní jímky ve prospěch města Tanvald 
schválit rozpočtové opatření č. 48/2015:
PŘÍJMY
PŘÍJMY kapitálové - z prodeje investičního ma-
jetku.......................................... +  54.378,80 Kč
Výdaje
POZEMKY – celkem.................. + 54.378,80 Kč
3) rozhodlo schválit zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín podle předloženého návrhu Smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-
12-4001693/VB1, týkající se přeložky vrchního 
vedení VN na části pozemkové parcely 1944 
v katastrálním území Tanvald.
4) rozhodlo schválit zřízení věcného břemene – 
služebnosti ve prospěch vlastníka stavební par-
cely 189 jejíž součástí je stavba č.e. 102 v ka-
tastrálním 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 vodovod-
ní přípojky na pozemkové parcele č. 510/2  
v katastrálním území Tanvald,
c) v právu vstupovat a vjíždět na pozemko-
vé parcely č. 511/2 a č. 510/2 v katastrál-
ním území Tanvald za účelem provozování, 
údržby, oprav a odstranění havárií u studny  
a na vodovodní přípojce.
5) rozhodlo schválit záměr realizace parkovi-
ště pro osobní vozidla nad objektem čp. 299,  
ul. Železnobrodská, Tanvald a  rozpočtové opat-
ření č. 46/2015:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem                                                                                                    
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
výstavba parkoviště nad objektem čp. 299, ul. 
Železnobrodská, Tanvald................. 391.000 Kč
Financování
Převod z hospodářského výsledku minulých let                                                                 
+  391.000 Kč
6) rozhodlo schválit realizaci zpevněných ploch, 
chodníku a úpravu tarasu u objektu čp. 299,  
ul. Železnobrodská, Tanvald a rozpočtové opat-
ření č.  42/2015:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem

Silnice a místní komunikace – celkem
přechod pro chodce u čp. 299                                                                                       
-  277.758 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 
– celkem
realizace zpevněných ploch, chodníku a tarasu  
u čp. 299                                                675.589 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z hospodářského výsledku minulých let 
................................................... +   397.831 Kč
7) rozhodlo schválit zpracování projektové doku-
mentace energetických úspor školního objektu 
sportovní haly čp. 588, ul. U Stadionu, Tanvald, 
podání žádosti o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR 
a rozpočtové opatření č. 44/2015:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Opravy, údržba a rozvoj 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
8) rozhodlo schválit záměr revitalizace městské-
ho stadionu Výšina, zpracování projektové do-
kumentace včetně úhrady studie na revitalizaci 
městského stadionu Výšina a rozpočtové opatření  
č. 45/2015:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku 
– celkem
Zřízené základní školy                                                                                           
+    365.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z hospodářského výsledku minulých let 
.................................................. +     365.000 Kč
9) rozhodlo schválit záměr vybudování splaško-
vé kanalizace „Tanvald, Šumburk – kanalizace 
Popelnická - Vítězná“.
10) rozhodlo poskytnout dotaci dle §10a 
a násl. zákona č. 250/2000 Sb., v platném 
znění, Junáku – český skaut, středisko Jab-
lonec nad Nisou, z.s., IČ 60252880  ve výši 
60.000 Kč, schválit příslušnou Veřejnopráv-
ní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dota-
ce 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                
60.000 Kč
Rozpočtová rezerva........................ - 60.000 Kč
11) rozhodlo poskytnout dotaci dle §10a a násl. 
zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění  Ma-
teřskému a dětskému centru Maják Tanvald, IČ 
26533570 ve výši 50.000 Kč, schválit příslušnou 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestič-
ní 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
12) rozhodlo schválit záměr úprav nebytových 
prostor v objektu čp. 579, ul. U Školky, Tanvald, 
které mají v pronájmu o.s. D.R.A.K., MDC Ma-
ják a MUDr. Michalíková Jitka a schválit rozpoč-
tové opatření č. 43/2015: 
VÝDAJE
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
U Školky 579............................. +    553.431 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z hospodářského výsledku minulých let 
................................................. +     553.431 Kč
13) vydává záměr na prodej bytu č. 525/7, vel. 
1+3,byt běžný  Radniční 525, Tanvald včetně 
spoluvlastnického podílu 684/20241 na spo-
lečných částech budovy čp. 525,526,527,528, 
Radniční ul., Tanvald a stavební parce-
le č. 748/2, katastrální území Tanvald  dle 
schválených pravidel veřejné soutěže. Zá-
kladní cena pro podání žádosti je 215.616 
Kč. Termín pro podání žádosti je nejpozději  
do 07. 09. 2015 do 11.00 hodin.
VI.
1/ ZM zřizuje školský výbor.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 22. 07. 2015  

*RM vydává záměr na pronájem části pozemko-
vé parcely č. 202/4 (zahrady) o výměře 15 m2 
v katastrálním území Tanvald za účelem stání 
pro osobní automobil a za účelem umístění do-
časné stavby otevřeného přístřešku pro osobní 
automobil.
*RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 
20.000 Kč v souladu s Pravidly pro poskytování 
příspěvku na odkanalizování nemovitosti man-

želům Jakouběovým.
*RM rozhodla poskytnout finanční dar panu 
Soldátovi za koordinaci účasti města Tanvald 
na fotbalovém turnaji partnerských měst v Lu-
bomierzi v Polsku ve výši 3.000 Kč a částku 
uvolnit z rozpočtové kapitoly Spolupráce s part-
nerskými městy.
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V září 2015
oslaví narozeniny

Srdečně

blahopřejeme

oslavencům

Pokud si někdo nepřeje být uveden v TZ, 
stačí zavolat na tel.: 483 369 671 
(Pozor na termín uzávěrky TZ!)

Věra Spáčilová
Dagmar Syrovátková

Antonie Valtrová
Arnošta Karasová
František Přibyl

Ernst Austel
Jiří Erlebach

Jaroslav Nechanický
Hana Vydrová

Karel Růt
Jana Machotková
Miroslava Havlová
Antonín Hloucal
Jana Denková
Josef Valnoha

Naděžda Eisnerová
Olga Szalaiová

*RM rozhodla schválit rozpočtové opatření 
č. 51/2015, které na základě pověření udě-
leného starostovi radou města usnesením 
č.198/14/2015 ze dne 10. 06. 2015 provedl sta-
rosta města dne       17. 06. 2015:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na činnost odborného lesního hospodáře                                                               
111.829 Kč
VÝDAJE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – výkon státní správy 
– celkem
činnost odborného lesního hospodáře                                                                    
111.829 Kč
*RM rozhodla  poskytnout finanční dar zákon-
ným zástupcům níže uvedených žáků Základní 
školy  Tanvald,  Sportovní  576   a  Gymnázia   
Tanvald    za   úspěšné   složení    jazykové  
zkoušky   z anglického jazyka organizované 
Cambridge English:
J. Dyntr za úspěšné složení zkoušky Cambridge 
English KET    –  ve výši 1.200 Kč;
M. Tůma za úspěšné složení zkoušky Cam-
bridge English Pet     – ve výši 1.300 Kč;  
V. Fišer za úspěšné složení jazykové zkoušky 
FCE  – ve výši 2.100 Kč;  
J. Mašek za úspěšné složení jazykové zkoušky 
FCE –  ve výši  2.100 Kč  
a rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 52/2015:
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY - celkem
finanční dary za úspěšné složení jazykové 
zkoušky z AJ 
žákům tanvaldských škol.................... 6.700 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA.............. -  6.700 Kč
*RM rozhodla pronajmout byt č. 22/211, dvou-
garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 593, Tan-
vald, část Šumburk nad Desnou na dobu určitou 
do 31. 07. 2016.
*RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku nachá-
zejícího se v zahradě mateřské školy čp. 579,          
U Školky, Tanvald, na pozemkové parcele 
č. 375/146 v katastrálním území Tanvald, dle 
předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s 
tím, že dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku.
*RM bere na vědomí informaci Základní školy 
Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organi-
zace o oznámení Řídícího orgánu Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost č.j. MSMT-21086/201-01 ze dne 17. 06. 

2015, kterým Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy trvá na nezpůsobilosti výdaje  ve  
výši 728. 220 Kč  z  poskytnuté  dotace  na  indi-
viduální projekt reg. č. CZ.1.07/1.4.00/2010-46 
ze dne 28. 02. 2011 v celkové výši 1.880.393 
Kč.
*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 uby-
tovací zařízení a rozhodla vydat souhlasná a 
nesouhlasná závazná stanoviska pro osoby 
užívající ubytovací zařízení:
Domov turistů Tanvald, Smetanova 430 a 512
Hotel Grand, Protifašistických bojovníků 337, 
Tanvald 
Hotel Koruna, Krkonošská 234, Tanvald 
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dne 05. 08. 2015:
1. Zahájení
2. Stanovisko zastupitelstva města k územní-
mu řízení na stavbu „Hloubkové vrty pro využití  
geotermální energie Tanvald - geotermální tep-
lárna s elektrárnou“
3. Závěr
*RM v působnosti valné hromady společnosti 
TABYS s.r.o. rozhodla ve věci prodeje nemovi-
tosti – části budovy čp. 299, Železnobrodská ul., 
Tanvald s pozemkem takto:
1/ zrušit své usnesení č. 335/20/2014/1 ze dne 
03. 12. 2014;
2/ schválit prodej:
bytové jednotky č. 299/1 s podílem 552/8043 na 
společných částech nemovitosti
bytové jednotky č. 299/4 s podílem 348/8043 na 
společných částech nemovitosti
bytové jednotky č. 299/5 s podílem 459/8043 na 
společných částech nemovitosti
bytové jednotky č. 299/6 s podílem 719/8043 na 
společných částech nemovitosti
bytové jednotky č. 299/7 s podílem 400/8043 na 
společných částech nemovitosti
nebytové jednotky č. 299/2 s podílem 733/8043 
na společných částech nemovitosti
nebytové jednotky č. 299/10 s podílem 
1017/8043 na společných částech nemovitosti
v budově čp. 299, která je součástí stavební 
parcely č. 264 v katastrálním území Tanvald za 
cenu 350.000 Kč společnosti SIZ NEMO s.r.o. 
Velké Hamry. 

Pokračování ze strany 6.

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

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.

Hledáme manželský pár:
kuchařka (i pomocná),

údržbář. Na zimní sezónu 
pro penzion v Albrechticích. 

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

INZERCE

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 12. 08. 2015  

*RM rozhodla pronajmout na dobu určitou do 
31. 08. 2016 byt č. 3, vel. 0+1, Raisova 333, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou.
*RM rozhodla schválit rozpočtové opatření 
č. 53/2015, které na základě pověření udě-
leného starostovi radou města usnesením 
č.198/14/2015 ze dne 10. 06. 2015 provedl sta-
rosta města dne 23. 07. 2015:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Silnice a místní komunikace – celkem
PD na přechod u č. p. 299................ + 3.000 Kč
provozní výdaje................................. - 3.000 Kč
*RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 
54/2015, které spočívá v uvolnění prostředků na 
zajištění čipování psů, a které na základě pově-
ření uděleného starostovi radou města usnese-
ním č.198/14/2015 ze dne 10. 06. 2015 provedl 
starosta města dne 24. 07. 2015:
Výdaje
OSTATNÍ VÝDAJE – celkem........... + 50.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA.............. - 50.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 55/2015 spočívající v uvolnění finančních 
prostředků na další etapu revitalizace parku u 
městského úřadu:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Veřejná zeleň a vzhled města – celkem
Provozní výdaje............................ +  62.319 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA............ -  62.319 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 56/2015:
Příjmy 
Účelové dotace
na zajištění výkonu agendy sociálně právní 
ochrany dětí  - doplatek 2014                
459.908 Kč
FINANCOVÁNÍ

Převod z hospodářského výsledku minulých let 
- 459.908 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 57/2015:
Příjmy 
Účelové dotace
na zajištění výkonu agendy sociálně právní 
ochrany dětí................................. + 768.790 Kč
Výdaje
VNITŘNÍ SPRÁVA – celkem
Vnitřní správa (radnice) - celkem
personální výdaje hrazené z dotace na sociál-
ně-právní ochranu dětí    
+ 549.342 Kč
provozní výdaje hrazené z dotace na sociálně-
-právní ochranu dětí..................... + 219.448 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 58/2015:
Příjmy 
Účelové dotace 
ZŠ Tanvald, Sportovní 576 – zvyšování kvality 
ve vzdělávání z OP VpK.................. 875.944 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy – celkem
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem
účelový příspěvek na zvyšování kvality ve vzdě-
lávání         875.944 Kč
*RM rozhodla schválit pořízení rotační sekač-
ky s pojezdem pro technické služby města pro 
účely údržby veřejné zeleně a rozhodla provést 
rozpočtové opatření č. 59:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Veřejná zeleň a vzhled města – celkem
Provozní výdaje............................  + 20.500 Kč

travní traktůrek – sekačka                                                                            
- 20.500 Kč
*RM bere na vědomí, že na základě vydaného 
záměru na pronájem bufetu s terasou a sport-
barem a provozování autokempu Tanvaldská 
kotlina na období od 01. 10. 2015 do 30. 09. 
2016 obdrželo město 4 žádosti. Rada města 
konstatuje, že o pronájmu bufetu s terasou a 
sportbaru a provozování autokempu rozhodne 
na své schůzi dne 02. 09. 2015 po předchozím 
projednání podnikatelských záměrů s jednotli-
vými žadateli, které se uskuteční dne 26. 08. 
2015 od 15 hodin. 
*RM v souvislosti s avizovaným ukončením čin-
nosti jednatele Teplárenství Tanvald s.r.o. pana  
Martina Vávry  a prodejem jeho podílu ve spo-
lečnosti bere na vědomí  předloženou nabídku 
na spolupodílnictví společnosti ČEZ Energo, 
a.s. ve společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o. 
a pověřuje starostu města svoláním jednání 
všech zainteresovaných o  předložených návr-
zích tak, aby mohly být  projednány na zasedání 
zastupitelstva města.     
*RM vydává s účinností od 12. 08. 2015 Směrni-
ci města Tanvald pro odepisování dlouhodobé-
ho majetku podle předloženého návrhu.
*RM jako zřizovatel schvaluje Základní škole 
Tanvald, Sportovní 576, Tanvald podání žádos-
ti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015:
Operační program: Vzdělávání pro konkurence-
schopnost – výzva 57 
Projekt: Jazykový a technický rozvoj 

Celková výše nákladů na projekt: 251.745 Kč, 
spoluúčast školy 0 Kč   
*RM projednala žádost Úřadu práce ČR, Kraj-
ské pobočky v Liberci, Kontaktního pracoviště 
Tanvald o vyjádření obce ve smyslu § 33 odst. 
6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi
ve věci žádosti o doplatek na bydlení pro kon-
krétní osobu užívající za účelem bydlení uby-
tovací zařízení a rozhodla vydat nesouhlasné 
vyjádření pro osobu užívající ubytovací zařízení 
Ubytovna Domov turistů, Smetanova 512, Tan-
vald.
*RM schvaluje starostovi Mgr. Vladimíru Vy-
hnálkovi, místostarostovi Mgr. Antonínu Bělo-
nožníkovi a místostarostce pí Haně Preislerové 
služební cestu do partnerské obce Burbach v 
Severním Porýní - Vestfálsku v SRN ve dnech 
27. – 30. 08. 2015, která se uskuteční za úče-
lem projednání další spolupráce a výměny zku-
šeností z veřejné správy.
Rada města schvaluje program zasedání zastu-
pitelstva města dne 09. 09. 2015 s tím, že může 
být dle potřeby doplněn:

1. Zahájení
2. Činnost rady města 
3. Činnost výborů zastupitelstva města
4. Činnost organizací s majetkovou účastí 
    města
5. Majetkoprávní záležitosti
6. Náměty, připomínky, diskuze
7. Závěr

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

Senior klub Tanvald Vás zve na besedu
Sociálně aktivizační činnost pro seniory a veřejnost

Hrátky s pamětí VII.
Místo konání:

Dům pro seniory Šumburk nad Desnou 593, Tanvald, 
- společenská místnost

Datum konání: 20. 10. 2015 v 15:00 hod.
Vezměte s sebou: brýle, tužku a dobrou náladu

Na již sedmé setkání s Vámi se těší p. Zdeněk Choura
Pracovník v sociálních službách, člen České alzheimerovské 

společnosti
Srdečně zveme

Odvoz a likvidace 
fekálií 

Štěpkování větví 
Mulčování trávy 
Tel: 777 822 890 
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Mateřské a dětské centrum Maják
Program MDC „Maják“ od září 2015
U Školky, č. p. 579, www.mdcmajak.estranky.cz
budova spojená s Mateřskou školou a ordinacemi lékařů na 
sídlišti Výšina v Tanvaldě, v centru máme bezbariérový přístup, 
z programů si vyberou i zdravotně znevýhodnění lidé

Pondělí:  
9:00 - 12:00 program pro rodiče s dětmi, tématické dopoledne dle dětských 
říkanek, dílna, zdravotní cvičení pro rodiče s dětmi na míčích s Anitou

Úterý:
9:00 - 12:00 program pro rodiče s dětmi zaměřený na ROZVOJ ŘEČI (písnič-
ky, říkadla, rytmizace), podpora sociálních vztahů, sdílení problémů, výměna 
zkušeností 
12:00 - 18:00 předškolní vzdělávání, logopedická cvičení aj. 
s Mgr. Hýskovou, tel.: 607 776 314

Středa: 
9:00 - 12:00 Hravá a tvořivá dopoledne pro předškoláky (bez rodičů) 
- výtvarně-keramická dílna, pohybové hry, práce s knihou, 
informace na čísle: 774 825 085
14:00 - 19:00 vyhrazeno pro projekt MAXÍK 
- speciální program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou, 
Mgr. Lenka Kořínková mobil: 602 411 462 
19:00 - 20:00 zdravotní cvičení pro ženy s Rozárkou v prostorách MDC 
Maják

Čtvrtek
9:00 - 12:00 program pro rodiče s dětmi zaměřený na EKOLOGII, dílna, 
zdravotní cvičení 
16:00 - 17:00 HUDEBNÍ HRÁTKY pro děti 2-6 let, rozvoj hudebního vnímání, 
program s písněmi, rytmizace, rozvoj řeči, podpora sociálních vztahů, centrum 
otevřeno 15.30 - 18.00 hod.

Pátek
9:00 - 12:00 Baby Club - setkávání maminek a jejich miminek, 
volejte předem na tel. 774 825 085
12:00 - 18:00 předškolní vzdělávání, logopedická cvičení aj. 
s Mgr. Hýskovou, tel.: 607 776 314

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

Děkujeme za podporu:
Městu Tanvald, Městu Desná v J. h., Libereckému kraji, Nadaci pro zá-
chranu a obnovu Jiz. hor, Nadaci EURONISA, Úřadu práce v Jablonci n/N 
a všem ostatním sponzorům, kteří nás po celý rok podporují.

Městská knihovna Tanvald

„Tady jsem doma“ – závěrečná výstava výtvarných prací dětí ZUŠ Tanvald 
pod vedením Jany Hadravové ve výstavním sálku 25. 6. 2015 – 17. 9. 2015
„Srdce“ – výstava vybraných prací studentů Gymnázia Tanvald z projektu, 
jehož veřejná prezentace proběhla v budově Gymnázia v květnu tohoto roku, 
ve výstavním sálku od 24. 9. 2015 – do 31. 10. 2015
„Česká detektivka“ – výstavka titulů z našeho knižního fondu ve vstupní 
části knihovny 
První týden v říjnu 5. – 9. 10. 2015 bude v naší knihovně probíhat tradičně 
celostátní akce „Týden knihoven“.  Podrobnější informace a program najdete 
v příštím čísle zpravodaje a na našich internetových stránkách 
www.tanvald.cz/knihovna

DDM Ulita Tanvald

Pro 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

Tanvaldské slavnosti 12. a 13. září 2015
Jízdy historickými autobusy - veterány

Město Tanvald pořádá v rámci Tanvaldských slavností, 
ve spolupráci s BusLine, a.s. 

zvláštní jízdy historickými autobusy
Jízdné zdarma

Okruh 1: Tanvald - Příchovice a zpět
„Po stopách Járy Cimrmana“    

Maják Járy Cimrmana a Muzeum Cimrmanovy doby 
– otevírací doba 10 - 18 hodin

Lesopark na Sluneční – poznávací pohádková cesta pro malé i dospělé, 
plná přírodních prolézaček a stromů s příběhy, s krásným výhledem na obě 

příchovické rozhledny,
možnost bohatého občerstvení v restauraci U Čápa i v bufetu Majáku

Den otevřených dveří
JÍDELNÍ LÍSTEK

Neděle - 13. 9. 2015 11,00 - 13,00 hod.
Polévka: Hovězí vývar s masovými knedlíčky (A:1,9,12,6,10,7,3)
Polévka II.: Dršťková polévka (A:1,9)
Hlavní jídlo:
1. Svíčková na smetaně, houskové knedlíky (A:9,1,3,6,7,10)
2. Moravský vrabec, dušené červené zelí, chlupaté knedlíky (A:1,10,12,3)
3. Krůtí prsa smažená v sýrovém těstíčku, bramborová kaše (A:3,7,1)
4. Kuřecí oheň, kari rýže(paprika, žampióny, kečup, pórek)(A.9,6,3)
ŠR Scolarest zve všechny z  Tanvaldu a okolí na tradiční nedělní oběd

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Školní restaurace SCOLAREST
CENÍK
NEDĚLE - 13. 9. 2015
Polévka  ... 15,- Kč
Hlavní jídlo  ... 63,- Kč
Uvedené ceny jsou včetně DPH 21 %
Provozní doba: 11.00 - 13.00 hodin Pokračování na straně 9.
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Mune: Strážce měsíce
Co by se stalo, kdyby jednoho rána slunce nevy-
šlo? Anebo kdyby měsíc najednou zmizel a za-
pomněl rozsvítit všechny hvězdy a noční oblo-
hu? Tvůrci filmu Kung Fu Panda vytvořili jednu 
z nejkouzelnějších digitálních animací současnos-
ti a přinášejí kouzelný příběh sympatického stráž-
ce Měsíce jménem Mune. Ten dělá vše pro obnovu světa po tom, co zlé tem-
né síly ukradnou Slunce! Umí sice mluvit tiše a jemně našlapovat, ale jeho obdiv 
k Měsíci a láska k ženě jeho snů z něj udělá nezastavitelného hrdinu, pro něhož 
byl zrozen!

Gangster Ka
Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou in-
teligencí a talentem pro dokonalý podvod. Kde jiní 
sahají po zbrani, on využívá lsti a armády právníků 
i monstrózního kapitálu. Mrknutím oka okrádá stát 
o miliardy korun. Je si ale dobře vědom hranice, kterou 
nesmí překročit. Tou hranicí je fyzická eliminace koho-
koliv ze svého okolí. Díky kontaktům na politické scéně chystá Kraviec triumfální 
majstrštyk - ovládnutí ČEPRA, společnosti kontrolující veškeré zásoby pohonných 
hmot v republice. Když to vyjde, bude to „obchod" století. Káčka nečekaně zradí jeho 
pravá ruka, Albánec Dardan Cirkel, který spolupracuje s hospodářskou kriminálkou. 
Nemožné se stává skutečností. Nepolapitelný tunelář Káčko končí ve vazbě, státu 
jsou zachráněny miliardy korun. Zatím... 

Everest
Everest v režii Baltasara Kormákura rekapituluje jed-
nu z nejtragičtějších expedic, při které majestátní ma-
sív poslal svým vyzyvatelům mrazivé varování. Píše 
se polovina devadesátých let a Himaláje se stávají 
oblíbenou turistickou destinací. Horští vůdci Rob Hall 
(Jason Clarke) a Scott Fischer (Jake Gyllenhaal) přesto nic nepodceňují a do své 
expedice na nejvyšší bod naší Země berou jen lidi, kteří mají něco za sebou. Všich-
ni jsou skvěle připravení a vybavení, splnění snů jejich klientů by nic nemělo stát 
v cestě. Stačí však drobná odchylka od plánu, náhlá změna počasí a klíčo-
vou otázku „Podaří se nám horu zdolat?" vystřídá otázka mnohem zásadnější. 
„Dokážeme přežít?"

FILMOVÉ TIPY 

Online předprodej vstupenek do kina Jas odkaz na www.tanvald.cz nebo na www.disdata.cz
Telefon do kina je: 483 394 324, internet: www.tanvald.cz

Program kina denně na RCL: 101,4 FM

Zastávky:
Odjezd Tanvald, bývalá vrátnice SEBA T, a.s.  

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 hod.
Tanvald, u Sportovní haly

Tanvald, skokanský můstek
Terminál Tanvald, Šumburk nad Desnou 

(u vlakového nádraží)
Příchovice 

(parkoviště v areálu u Čápa)

zpět přes Terminál Tanvald, Šumburk nad Desnou

Okruh 2: vyhlídkový  na Český Šumburk:
Tanvald, býv.vrátnice SEBA T, a.s. - Šumburk - Český Šumburk -  

Tanvald, býv.vrátnice SEBA T, a.s.

Pohodová jízda Šumburkem nad Desnou a Českým Šumburkem s krásným 
výhledem do širokého okolí

Zastávky:
Odjezd Tanvald, bývalá vrátnice SEBA T, a.s.  

 11:00, 13:00, 15:00, 16:00 hod.
Tanvald, Šumburk, terminál u železniční stanice

Tanvald, Šumburk nad Desnou, u Lišků
Tanvald, Český Šumburk, sokolovna

Tanvald, Český Šumburk, otočka

zpět přes Terminál Tanvald, Šumburk nad Desnou
konečná zastávka Tanvald, bývalá vrátnice SEBA T, a.s.

Pokračování ze strany 8.

INZERCE

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.

Čemu se říká
úklid?

 Před pár dny (to ještě nebyla ta 
horka!) jsem na parkovišti prodejny 
LIDL  v Tanvaldě čekala v autě na 
kamarádku, až přijde, nakoupí a uloží 
nákup do auta.
 Stála jsem u kovového zábradlí 
směrem ke Kamenici a bavila jsem se 
tím, jak poměrně malou plochu nad 
Kamenicí za zábradlím seká pán na 
traktůrku. No dobrá, plocha není tak 
malá, a kdoví, kolik takových ještě 
dnes musí posekat, pomyslela jsem si. 
Hlavně, že je louka čistá!
 Vtom se ozval zvuk podobný trak-
tůrku z druhé strany a já zjistila, že na 
parkovišti chodí pán s nějakým vysava-

čem.  Držel širokou hadici, a já si říkala, 
že teď se opravdu o čistotu parkoviště 
majitel stará, když to tak hezky vylu-
xuje. Ale kam ten odpad jde? Žádnou 
sběrnou nádobu jsem neviděla, jen 
malý ruksáček na zádech „luxujícího“. 
Chvilku mi trvalo, než mi došlo, že ten 
ruksáček ukrývá motorek a hadice je 
vlastně fukar. Všechny odpadky díky 
tomu letěly mimo plochu parkoviště za 
dům čp. 181 (dvůr není ze silnice vidět) 
a taky za zábradlí na tu právě hezky 
posekanou plochu nad Kamenicí. 
Tak tomu se teď říká ÚKLID?

-ali-
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Tělovýchovná jednota SEBA 
Tanvald – oddíl Handi

Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením v ČR, 

o.s. okresní organizace 
Jablonec nad Nisou

a
ABB Jablonec nad Nisou

pořádá
soutěž družstev handicapovaných 

sportovců

O POHÁR MĚSTA 
TANVALDU

Datum: čtvrtek 3. září 2015
Start: 9.30 hodin
Místo: areál sportu Autokemp Tanvald
Kategorie: 4členná družstva s  růz-
ným stupněm mentálního postižení

Disciplíny: 
1) hod míčkem na vertikální cíl (otvor 
ve figuríně - každý 3 pokus,součet 
úspěšných)
2) hod granátem na horizontální cíl 
(kruh na zemi - každý 3 pokus,součet 
úspěšných)
3) stříkání na cíl hasičskou ruční 
stříkačkou (hasičský terč, družs. limit 
3 minuty - ano 10b./ne 0b.)
4) zdolání umělé horolezecké stěny 
(cca 5 obodovaných úrovní- každý 
jeden pokus,součet bodů)
5) střelba na florbalovou branku (kaž-
dý 3 pokusy,součet úspěšných)
6) dlouhé lano (probíhat, každý 3 
pokusy ,součet úspěšných, „bezdoty-
kových“)
7) střelba ze vzduchovky( každý 3po-
kusy,součet úspěšných)
8) koloběžka (štafeta-stanovit limit, 
např. do 30 sec.-10b., do 60 sec.-5b., 
do 120 sec 1b.)
9) stavba kostek(1kostka = 1 bod)
10) chůze s míčkem na lžíci (každý 
jeden pokus, ano 5b./ ne 0b.)

Soutěžní disciplíny budou v rozsahu 
asi max. 700m od místa startu a cíle 
soutěží.
V případě nepříznivého počasí mo-
hou být některé sportovní disciplíny 
pozměněny, ale nezvýší se jejich ná-
ročnost. Vše bude upraveno podle 
počtu přihlášených účastníků.

Přihlášky a prezentace:
nejpozději 3.9. 2015 odpoledne na 
tel. 604 607 982 , 14-19hod. upřesnění 
počtu  v místě startu do 9 hod.
Odjezd autobusu z Jbc  (nástupiš-
tě MHD u podniku ABB Jbc Šumava 
v 7,45 - 8,15 hodin), doprava zajištěna 
zpět po ukončení soutěžního dne, nej-
později do 15 hodin.

Startovné: zdarma

Občerstvení a pitný režim:
zajištěno v místním kiosku, možnost 
využití i dalších služeb
Různé: - vedoucí zodpovídají za zdra-
votní stav svých sportovců
- v místě konání bezbarierové WC, 
možnost převléknutí na krytém místě
- doporučujeme vhodné sportovní ob-
lečení + obutí
- parkoviště vlastních automobilů asi 
100m od areálu na vyhrazeném par-
kovišti  
Pro každého účastníka sportovních 
soutěží zajištěny drobné dárky a 
účastnické tričko.
Úkolem sportovního dne je využít 
možnosti společného sportování a 
načerpání outdorových zážitků při ně-
kterých sportovních soutěžích. 
Není důležité vítězit, ale účastnit 
se……Na společné sportování se těší 
organizátoři! 

Vedení závodu:
Mgr. Vyhnálek Vladimír 
– předseda TJ 
Bc. Synovcová Zdenka 
– zástupce SPMP 604 607 982, 
slunicko.zdena@tiscali.cz
Ing. Kozák Milan – zástupce ABB

 V sobotu 1. 8. 2015 se veteráni 
tanvaldského volejbalu již podruhé 
zúčastnili turnaje v moravském měs-
tečku Kobylí.
 Turnaj probíhal na velmi dobré spor-
tovní i organizační úrovni, za účasti 23 
týmů z Čech i ze Slovenska. Tanvaldští 
zabojovali v kategorii veteráni 60+ 
, ve které soupeřilo 5 družstev. Po 
vyčerpávajících 4 zápasech obsadili 
4. místo, a to pod vedením nejstaršího 
hráče celého turnaje - Jindry Čejchana 
(79 let).

 O výbornou atmosféru se postaral 
jak tým veteránů svými výkony (všichni 
starší 60 let!!), tak i neúnavní fanoušci 
včetně tří veteránek. Nemenší zásluhu 
na hladkém průběhu turnaje a skvělé 
náladě, která vydržela až do pozdních 

večerních hodin, měli nejen pořa-
datelé, ale také náš hlavní sponzor 
- pivovar SVIJANY, který již několik let 
Tanvalďáky podporuje.
 Slova chvály si za podporu tohoto 
sportu určitě zaslouží i MěÚ a dlouho-
letí místní sponzoři.
 Velký dík patří především hlavnímu 
organizátorovi celé akce Mirkovi 
Čejchanovi.
 Věřím, že i za rok se všichni ve 
zdraví a dobré náladě sejdeme na 
dalším ročníku turnaje superveteránů 
v Kobylí.
Volejbalu ZDAR!! horad+spa

Co nového v mládežnické kopané?
 Rozeběhl se nový ročník mistrov-
ských soutěží v kopané. Proto bych 
chtěl, Vám čtenářům Tanvaldského 
zpravodaje přiblížit, co je nového 
v mládežnické kopané na Tanvaldsku, 
konkrétně v Regionálním sportovním 
klubu Tanvaldsko zkráceně RSKM.
 Do nového ročníku vstupujeme s 
pěti družstvy. Je to družstvo doros-
tenců, dvě družstva starších žáků a 
dvě družstva mladších žáků. 
 Nejdříve musím konstatovat, že 
nedošlo k dohodě o odehrání alespoň 
některých našich domácích zápasů 
na Městském stadionu v Tanvaldě, 
a tak naše utkání diváci v Tanvaldě 
na podzim neuvidí. Musím říci, že 
přístup k mládežnické kopané a nejen 
k mládežnické, je v Tanvaldě opravdu 
tristní. Přitom jablonečtí dorostenci 
své zápasy v Tanvaldě hrají a na naše 
místní mladé sportovce se nedostane. 
Při vědomí, jaké změny se na stadionu 
v Tanvaldě připravují a při změnách ve 
vedení oddílu kopané, mám strach o 
fotbal v Tanvaldě jako takový. 
 Ale pojďme si raději říci něco 
o našich soutěžních družstvech.  
Družstvo dorostu bude hrát krajský 
přebor Libereckého kraje a povede 
ho v této sezóně jako  hlavní trenér 
Lubomír Karel s trenérskou licencí 
B. Pomáhat mu bude trenér David 
Jech a odehrají své domácí zápasy 
na umělém trávníku v Desné.  Starší 
žáci A, pod vedením trenéra s licencí 
B Jaroslavem Pekelským a asistentem 
trenéra Radima Hlouška odehrají své 
domácí zápasy na travnatých hřištích 
ve Velkých Hamrech a v Zásadě. 
Starší žáci B budou nastupovat 

v okresním přeboru pod vedením 
trenéra Radka Schmieda s trenérskou 
licencí C, jemu bude ještě pomáhat 
trenér Tomáš Dubský, a odehrají svá 
podzimní utkání na umělém trávníku 
v Desné. Mladší žáci mají také dvě 
družstva. Áčko mladších žáků povede 
jako hlavní trenér Petr Fišer s licencí 
B a budou hrát své domácí utkání na 
trávě ve Velkých Hamrech a v Zásadě 
a budou nastupovat opět v  krajském 
přeboru Libereckého kraje. Béčko 
mladších žáků bude hrát I. A třídu a 
povede je trenér Eduard Brečko také 
s licencí B a odehrají podzimní část 
soutěže opět ve Velkých Hamrech a 
v Zásadě. Nad všemi trenéry našeho 
klubu bude již tradičně bdít hlavní 
trenér RSKM Tanvaldsko Milan Černý 
s trenérskou licencí A. 
 Věnuji se ve svém příspěvku 
poměrně hodně trenérům našeho 
klubu a to zcela záměrně. Je totiž 
třeba, aby veřejnost věděla, kdo se 
věnuje výchově mladých sportovců na 
Tanvaldsku. Za vedení našich druž-
stev, jim patří obrovské poděkování a 
to nejen trenérům zde jmenovaným, 
ale i ostatním trenérům RSKM. Vždyť 
tuto práci dělají ve svém volném čase 
a jen za opravdu minimální odměnu. 
Ještě jednou díky.
 Na závěr mého příspěvku musím 
samozřejmě popřát všem našim 
mladým hráčům mnoho úspěchů 
v soutěžních utkáních a i když v mlá-
dežnických soutěžích jde především o 
výchovu mladých sportovců, úspěch 
na hřišti je také příjemný.

Josef Průcha, předseda RSKM

Volejbaloví SUPERVETERÁNI 
opět v akci

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

55 ..   PPOODDZZIIMMNNÍÍ   ZZÁÁBBAAVVAA  
„„NNÁÁMMOOŘŘNNIICCKKÁÁ““     

     

16. října 2015  
SPORTOVNÍ HALA ZŠ VÝŠINA OD 20.00  

 

 
 

HRAJE: KONECKONCŮ 
 

 

  

 

 

 

 
 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V INFOCENTRU TANVALD OD 1. 10. 2015 

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

Vstup ve stejnokrojích vítán. 

OBČERSTVENÍ:  CUKRÁRNA – KAVÁRNA – PIZZERIE, TOMÁŠ ŠPIDLEN 
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Horké fotbalové léto v Tanvaldu i v cizině
Tanvald
Kvalitní tanvaldský pažit si letos opět 
vybral FK Jablonec pro 21. ročník 
JUNIOR NORTH CUPU třináctiletých 
fotbalistů. Celkem 8 týmů z celé repub-
liky i ciziny se utkalo ve dvou skupi-
nách a poté o pořadí. Zvítězil Hradec 
Králové, který ve finále porazil repre-
zentaci Srbska, třetí skončil Jablonec 
po vítězství nad rivalem z Liberce.
6. ročník memoriálu Bernarda 
Galbavého, tzv. Berni cup, měl letos 
o něco nižší účast než v předchozích 
ročnících, ale dobré výkony nezapadly. 
Zvítězil vloni bronzový tým Rebelů, 
který neztratil ani bod, zatímco obhájci 
trofeje ACTA X skončili třetí.
Konečné pořadí:   
1. REBELOVÉ
2. PIVNICE POD MOSTEM
3. ACTA X
4. STARÁ GARDA
5. EUTHANAZIE
Nejlepším brankářem byl vyhodnocen 
Miroslav Pohořalý, nejlepším hráčem 
Tomáš Lorenc.
Lubomierz
Výběr mužů Tanvaldska si zajel na 
turnaj do polské Lubomierze. Všechny 
soupeře, Lubomierz, Chmieleň, 
Plawno i Wojciechov porazil kuriózně 

shodným výsledkem 2:1 a zvítězil, 
takže manažer týmu Karel Soldát vybí-
ral zřejmě opět dobře. Dopravu již tra-
dičně zajistili pánové Vladimír Josífek 
a Václav Feix, jimž patří poděkování.
Wittichenau
Mládež, také pod hlavičkou 
Tanvaldsko, sbírala úspěchy pro 
změnu v Německu. Karel Soldát 
dal dohromady početný tým, v čele 
s trenérem Josefem Mičkou a vedoucí 
Zdenou Javůrkovou, který nás repre-
zentoval na oslavách 90 let kopané 
v partnerském městě Wittichenau. 
A reprezentoval nás dobře. Oba naše 
týmy totiž vyhrály co se dalo a na turnaji 
dominovaly. Zvítězil B tým Tanvaldska 
před A týmem, třetí skočili domácí 
Wittichenau a poslední Lubomierz. 
Nejlepším hráčem byl vyhlášen Filip 
Jeřábek a nejlepším střelcem se stal 
Dominik Pleštil.
Výsledky:
A tým: B tým 2:2 a 0:1, Wittichenau 4:0 
a 4:0 a Lubomierz 4:0 a 5:0
B tým: Wittichenau 2:0 a 1:0 
a Lubomierz 2:0 a 4:1.
Dopravu finančně zajistilo město 
Tanvald a o bezpečnou cestu se 
postaral František Laňka z Desné.
-vho- 

Vítězný tým Tanvaldsko. Zleva nahoře: Špaček, Jiřikovský, Doubek, Baštovanský, Pivnička. Klečící: trenér Mihálik, Kovář a 
manažer Soldát. Ležící: gólman Žanta.

Gólman Krčmárik, kapitán vítězného týmu, přebírá pohár.

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Filip Jeřábek.

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

> kurzy začínají od 14. 9. 2015

Lubomierz

Wittichenau

Wittichenau

Vypadá takto správně vytříděný bioodpad?! 
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LIBEREC

Okrasné tvárnice
v nabídce celkem 6 typů v 11 barevných provedeních, šedá barva skladem

od

45,--
KE KAŽDÉMU BALENÍ 

PIVO ZDARMA

m2 od 

50,90 ! Fasádní pěnový polystyren EPS F
formát: 1000 x 500 mm, v tloušťkách od 10 do 140 mm

Zahradní obrubník
šedý, červený, 100 x 20 x 5 cm, 
50 x 20 x 5 cm, 100 x 25 x 5 cm, 
systém pero-drážka

Zámková dlažba Parketa
šedá, 20 x 10 x 6 cm, vibrolisovaná, vysoká pevnost 
a otěruvzdornost, odolná proti rozmrazovacím 
látkám, dobrý protiskluz, 50 ks/ m2

135,-/ m2

při paletovém odběru 

129,-/ m2

od

19,- !

www.bauhaus.czTato nabídka platí od 1. 9. do 30. 9. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

LIBEREC, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610   tel.: 489 204 111-2 • Po – Pá 700 – 2100 hod., So – Ne 800 – 2100 hod.

Fasádní pěnový polystyren EPS F
formát: 1000 x 500 mm, v tloušťkách od 10 do 140 mm

hod., So – Ne 800 – 2100 hod.

ks od

8,- !Izolace šikmých střech Domo
vhodné pro jakékoliv tepelné, zvukové, nezatížené izolace, λ

D
 ≤ 0,039 Wm-1K-1, 

šíře role 120 cm, tl. 8 – 20 cm, d 900 – 350 cm

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

SOUČINITEL TEPELNÉ 
VODIVOSTI 0,039 Wm-1K-1

ks

2,70 !
   od 1 palety 2,58/ ks

Soustředění a 1. část soutěžní sezóny mladých hasičů ze Šumburku
 Ve dnech 1. - 5. 7. 2015 se mladí 
hasiči ze Šumburku zúčastnili hasič-
ského soustředění v Jablonci nad 
Jizerou. Toto soustředění jim bylo 
odměnou za dobré reprezentování 
sboru v první části soutěžní sezóny 
(výsledky viz níže). Děti během sou-
středění trénovaly štafetu požárních 
dvojic, běh 60 m a 100 m překážek, 
požární útok a opakovaly znalosti 
topografických a hasičských značek 
atd.
 Mimo tréninku mladí hasiči navštívili 
hasičskou zbrojnici a pouť v Jablonci 
nad Jizerou.
 Ve volném čase děti hrály vybíje-
nou, přehazovanou, volejbal, skákaly 
na trampolíně a věnovaly se různým 
karetním a společenským hrám.
 Pro děti byly připraveny různé hry 
o ceny, táborák a poslední večer 
rovněž i stezka odvahy. Soustředění 
se zúčastnilo 20 dětí, 5 dospělých. 
 Doufáme, že se trénink disciplín 
kladně projeví v druhé části soutěžní 
sezóny.
 Soustředění pro mladé 
hasiče se uskutečnilo díky 
těmto sponzorům, kterými jsou: 
Titan Multiplast a Titan Plastimex.

Za SDH Tanvald Šumburk,
I. Svárovská

Datum Název
Pořadí

MLADŠÍ STARŠÍ
3. 5. Bzovsko-Těpeřský pohár 5. 3.
8. 5. Hamrovská štafeta 5. 3.
10. 5. Příchovická proudnice 5. a 7. 3.
23. 5. Okresní kolo hry Plamen 3. 3.

Jablonecká liga                                          
za rok 2014/2015 1. 1.

6. 6. Jizerský pohár 1. a 3. 1.
27. 6. O Zlatoolešnický pohár 1. a 7. 2.

INZERCE


