
	 Oslava	 partnerství	 našeho	 města	
s	 německým	 městem	 Wittichenau	 se	
uskutečnila	 29.	 června.	 Z	 Tanvaldu	
byly	 vypraveny	 3	 autobusy,	 jak	 pro	
tanvaldské	 občany,	 tak	 pro	 účinkující,	
které	 je	 pohodlně	 dopravily	 až	
do	 Wittichenau.	 Celkem	 z	 Tanvaldu	
do	Wittichenau	dorazilo	téměř	200	lidí.	
Oslava	to	byla	velkolepá,	což	dokazuje	
pestrý	 celodenní	 program	 a	 bohaté	

občerstvení,	 které	 připravilo	 město	
Wittichenau	 pro	 své	 hosty.	 Rozhodně	
si	zde	každý	přišel	na	své.	
	 Oslava	 neměla	 pouze	 kulturní	
program,	ale	 i	sportovní,	byla	sehrána	
dvě	 utkání	 Tanvald	 –	 Wittichenau	
v	kopané	a	stolním	 tenisu.	V	obou	se	
Tanvaldu	podařilo	zvítězit.
	 K	 poslechu	 hrála	Hudba	Tanvald.	
Velký	 obdiv,	 uznání,	 nadšení	
a	aplaus	vyvolala	u	všech	přítomných	
vystoupení	 jednotlivců	a	souborů	ZUŠ	
Tanvald,	která	tak	dala	korunu	celému	
kulturnímu	 programu.	 Z	 Wittichenau	
vystoupila	 například	 dětská	 taneční	

skupina	 s	 názvem	 Kulturní	 spolek	
Wittichenau,	 taneční	 skupina	 seniorů,	
taneční	 soubor	 ze	 Spohly,	 mužský	
pěvecký	sbor	Kolping	a	mnoho	dalších.
	 Pro	Tanvalďáky	bylo	určitě	zajímavé	
vystoupení	 známých	 regionálních	
povídkových	postav	Krabata,	Černého	
mlynáře	a	kouzelníka	Pumphuta.
	 Dalším	 zajímavým	 a	 jedinečným	
zážitkem	se	stala	projížďka	na	koňském	

povozu	 s	 výkladem	 o	 Wittichenau	
v	českém	jazyce.
	 Nechyběly	 ani	 slavnostní	 projevy,	
které	 pronesl	 starosta	 města	 Tanvald	
pan	 Petr	 Polák,	 zástupce	 starosty	
města	Wittichenau	Georg	Szczepanski	
a	 významní	 představitelé	 veřejného	
života	 z	 regionu	 a	 Saska.	 Mezi	 nimi	
poslanec	zemského	sněmu	pan	Peter	
Schowtka,	 přednosta	 okresu	 pan	
Michael	Harig	a	poslankyně	spolkového	
sněmu	paní	Maria	Michalk.
	 Velkou	 poctou	 pro	 Tanvald	
a	 Wittichenau	 byla	 účast	 samotného	
ministerského	 předsedy	 spolkové	

země	Sasko	pana	Stanislawa	Tillicha,	
který	 ve	 svém	 projevu	 vysoce	 ocenil	
partnerské	 vztahy	mezi	 oběma	městy	
a	 označil	 je	 za	 nadstandardní,	 velmi	
příkladné	a	přínosné	ve	vztazích	mezi	
oběma	zeměmi.	
	 Pro	 děti	 byl	 k	 dispozici	 skákací	
hrad	 a	 ostatní	 si	 mohli	 prohlédnout	
výstavu	 fotografií	 „Jak	 šel	 čas	 mezi	
Tanvaldem	 a	 Wittichenau“,	 která	 je	

do	 poloviny	 září	 vystavena	 i	 v	 našem	
kině	Jas	Járy	Cimrmana.
	 Večer	 vyvrcholil	 program	
zápisem	 do	 Zlaté	 knihy	 města	
Wittichenau.	 Své	 podpisy	 do	 této	
čestné	městské	knihy	měli	 tu	čest	dát	
bývalá	 přednostka	 okresního	 úřadu	
a	 podporovatelka	 vzniku	 partnerství	
paní	 Petra	 Kockert,	 náš	 starosta	
pan	 Petr	 Polák	 a	 tehdejší	 starosta	
Wittichenau	 pan	 Peter	 Schowtka.	
Slavnostní	 den	 ve	 Wittichenau	 byl	
důstojným	připomenutím	20	 let	 živých	
partnerských	vztahů	mezi	Wittichenau	
a	Tanvaldem. -haj-
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9. 9. 2013 proběhnou 
pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.

V sobotu 12. října se uskuteční 
sběr nebezpečného odpadu. 

Podrobnější informace v říjnovém 
čísle Tanvaldského zpravodaje.
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www.tanvald.cz 20 let partnerství mezi městy Tanvald a Wittichenau

tentokrát	 do	 malebného	 Spreewaldu	
a	 při	 zpáteční	 cestě	 se	 zastávkou	
ve	Wittichenau	pořádá	město	Tanvald	
s	 partnerským	 městem	 Wittichenau	
v	úterý	12.	září.
	 Cena	 zájezdu	 je	 250	Kč.	 Oběd	
a	 odpolední	 občerstvení	 jsou	
zajištěny.	 Odjezd	 bude	 v	 6	 hodin	
ráno	 z	 centrálního	 parkoviště	
a	návrat	do	Tanvaldu	 je	předpokládán	
ve	20	hodin.
	 Zájemci	 o	 zájezd	 se	 mohou	
přihlašovat	 od	 2.	 září	 v	 Infocentru	
Tanvald. -red-

Tradiční zájezd pro seniory

Výstava k výročí 20ti let partnerství.

Pan starosta Petr Polák při slavnostním zápisu do Zlaté knihy 
města Wittichenau. 

Oslava 20ti let partnerství mezi Tanvaldem a Wittichenau.

Proslov ministerského předsedy spolkové země Sasko 
pana Stanislawa Tillicha, simultánně tlumočí pan Richard Seidel.

Od	 září	 město	 Tanvald	 opět	 pořádá	
zájezdy	 do	 Polska.	 První	 zájezd	
do	 Jelení	 Hory	 se	 uskuteční	 19.	 září,	
další,	 14.	 listopadu	 a	 12.	 prosince.	
Odjezd	 bude	 v	 8	 hodin	 z	 centrálního	
parkoviště	 a	 cena	 zájezdu	 zůstává	
na	 110	 korunách.	 Další	 zájezd	 je	
plánován	 na	 17.	 října	 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.	 Přihlašovat,	 se	můžete	 už	
teď,	v	infocentru	Tanvald. -red-

Od září opět do Polska 
za nákupy
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	 V	 sobotu	 13.	 července	 se	 také	
Tanvald	 stal	 dějištěm	 již	 40.	 ročníku	
oblíbené	 automobilové	 soutěže	
Bohemia	rally.
	 Specifických	 zvuků	 túrovaných	
motorů	a	kvílení	brzd	si	užili	především	
obyvatelé	 od	 Českého	 Šumburku		
přes	 Vítěznou	 ulici	 na	 Šumburku	 až	
po	šumburský	kostel.	Tato	silnice	byla	
pro	 normální	 silniční	 provoz	 uzavřena	
od	 osmé	 hodiny	 ranní	 až	 do	 pěti	
odpoledne.	Přilehlé	louky	a	uličky	byly	
obloženy	 odstavenými	 auty	 diváků	
a	diváky.	Desítky	pořadatelů	se	staraly	
o	to,	aby	byla	zajištěna	jejich	co	největší	
bezpečnost.
	 Pořídit	fotografii	byl	docela	problém,	
nejlepší	 místo	 pro	 celkový	 přehled	
na	trati	bylo	u	komína	na	střeše	domu.	
	 Všichni	 byli	 soutěží	 nadšeni,	 až	
na	 našeho	 kocoura,	 který	 musel	 být	
celý	 den	 zavřený	 v	 domě	 a	 proto	 byl	
pěkně	naštvaný! -ali-

Závěr	 školního	 roku	 byl	 slavnostní	
pro	 žáky	 devátých	 tříd	 ZŠ	 Tanvald	
Sportovní.	Svá	závěrečná	vysvědčení	
si	 převzali	 28.	 června	 ve	 velké	
zasedací	 síni	 tanvaldské	 radnice	
za	přítomnosti	starosty	města	Tanvaldu		
a	celého	pedagogického	sboru	školy,	
rodičů	a	přátel.	Teď	na	ně	čeká	další	
studium	 a	 některé	 v	 budoucnu	 třeba	
promoce.	Ale	tyto	slavnostní	okamžiky		
jim	 určitě	 zůstanou	 ve	 vzpomínkách	
navždy.

-ali-

	 Obchodní	 zóna	 Tanvald	 se	
brzy	 rozroste	 o	 další	 „nákupní	
centrum“.	Konkrétně	o	retail	park.	Ty	
v	posledních	letech	zažily	velký	boom.	
A	co	 to	 retail	 park	 je?	Retail	 park	 je	
maloobchodní	park,	což	ho	zásadně	
odlišuje	 od	 obchodních	 center.	Také	
je	 zásadní,	 že	 je	 postaven	 jedním	
developerem	v	jednotném	designu.	
	 Maloobchodní	 park	 bude	
postaven	 za	 současnými	 markety	
Lidl	 a	 Penny,	 a	 pokud	 jste	 si	 ještě	
nevšimli,	 tak	 stavba	 už	 je	 v	 plném	
proudu.	 Pravděpodobně	 dojde	
k	otevření	již	koncem	listopadu	tohoto	
roku	 a	 jedním	 z	 nájemců	 bude	KIK.	
Celkem	 bude	 nájemců	 pět,	 které	
zatím	nejsou	známé.	
	 	 	 	 V	 	 dalších	 číslech	Tanvaldského	
zpravodaje	 budu	 dále	 informovat	
a	 zveřejňovat	 nové	 fotografie	
a	informace	o	vývoji	stavby.
	 Retail	 park	 staví	 investorská	
a	 developerská	 skupina	 JTH,	
na	 jejíchž	 stránkách	 si	 můžete	
prohlédnout	další	vizualizace	budoucí	
budovy. -haj-

Bohemia rally už po čtyřicáté

Slavnostní předávání vysvědčení na radnici

Výstavba retail parku v plném proudu

Základy retail parku.

Vizualizace budoucího maloobchodu. Počátky stavebních prací.

Stavební práce v plném proudu..

do	Nového	Města	nad	Metují	
se	uskuteční	24.	září.	Přihlášky	

a	podrobnější	informace	
v	Infocentru	Tanvald.	

Zájezd pro 
tanvaldské seniory

Krásné dřevěné figurky vyrobené 
k výročí Tanvald - Wittichenau 

v prodeji i v IC Tanvald.
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Minulý	 měsíc	 bylo	 opět	
uskutečněno	 losování	 klienstkých	
karet	v	lékárně	U	Aesculapa	

1. místo a částku 5 000 Kč 
vyhrála	paní	Hlubůčková	Alena

2. místo a částku 3 000 Kč 
vyhrála	paní	Demeterová	Kateřina	

3. místo a částku 2 000 Kč 
vyhrál	pan	Hák	Josef,	
cenu	převzala	jeho	dcera

 
Všem	výhercům	blahopřejeme!
Váš	lékárník	PharmDr.	Milan	John

Losování klientských karet U Aesculapa

Vandalové poničili pomník
	 Dne	 4.	 5.	 1947	 po	 průvodu	 vlas-
teneckých	 organizací	 Tanvaldem	 byl	
u	 silnice	 ze	 Smržovky	 na	 Hamrska	
s	 velkou	 slávou	 odhalen	 pomník	 tří	
místních	obětí	květnového	povstání	lidu	
roku	1945	proti	nacistické	nadvládě.
	 V	 srpnových	 dnech	 tohoto	 roku	 byl	
pomník	 objeven	 zničený,	 respektive	
rozbitá	 a	 zmizelá	 pamětní	 deska	 se	
jmény	vzpomínaných.
	 Co	 všechno	 měl	 pomník	 za	 léta	

za	 sebou:	 slávu	 i	 zapomnění,	 odbo-
ráře,	skauty	i	pionýry,	i	 léta	opomíjení,	
trikolóry	i	špínu	a	nepořádek.	Nedávno	
pomník	i	s	okolím	velice	citlivě	obnovili	
pracovníci	 smržovské	 radnice	a	pietní	
květnová	 vzpomínková	 setkání	 se	
konala	opět	v	důstojném	prostředí.	Co	
z	kolikaletého	úsilí	a	snahy	zůstalo	?!	
	 Pomohl	sis,	neznámý	vandale?
	 „Čechy	 krásné,	 Čechy	 mé“	 -	 Kam	
směřujeme?

Pozn red.:
Vandalové	 si	 nijak	 nepomohli,	 neboť	
po	 vyzvání	 k	 předložení	 občanského	
průkazu	ve	sběrných	surovinách	ukra-
dené	kovy	pohodili	a	uprchli.	Bohužel,	
deska	je	velmi	vážně	poškozená,	takže	
až	 je	 dopadnou,	 budou	 mít	 na	 triku	
pořádnou	škodu	tak	jako	tak.

-jeti-

I takovéto skvosty projíždějí našim městem.

Výherci losovací soutěže…

Po	 dobu	 Tanvaldských	 slavností	
(od	 pátku	 6.	 do	 neděle	 8.	 září)	 řidiče	
v	 centru	města	 čeká	 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.	 V	 sobotu	
dopoledne	bude	kvůli	hasičské	soutěži	
uzavřen	 průjezd	 kolem	 nákupního	
centra	Výšina,	kam	bude	povolen	vjezd	
pouze	 dopravní	 obsluze.	 Částečně	
bude	uzavřena	i	Horská	ulice.	

-red-

Během slavností budou 
dopravní omezení

Soutěž	 pro	 amatérské	 filmaře	 Humor	
v	 amatérském	 filmu	 HAF	 2013	 má	
za	 sebou	 už	 44	 úspěšných	 ročníků	
a	před	sebou	novou	šanci	pro	začínající	
filmaře.	 45.	 ročník	 soutěže	 HAF	
vypukne	 ve	 dnech	 4.	 -	 5.	 října	 2013	
v	kině	Jas	Járy	Cimrmana	v	Tanvaldě.	
Oficiální	 zahájení	 hlavní	 soutěže	 se	
uskuteční	 5.	 října	 2013	 v	 13.30	 hod.	
Soutěžní	 kategorie	 jsou:	 A)	 filmy	
humorné	 a	 satirické	 do	 15	 minut,	
B)	 filmy	 s	 neomezenou	 tematikou	
do	 1	minuty	 (Minuta	 film),	 C)	 parodie	
na	 reklamu	 do	 3	 minut.	 Soutěž	 se	
skládá	 z	 předkola	 a	 hlavní	 soutěže.	
V	předkole,	které	se	koná	dne	23.	září	
2013	 a	 je	 neveřejné,	 budou	 vybrány	
filmy	 postupující	 do	 hlavní	 soutěže.	
Do	 soutěže	 se	 přijímají	 všechny	 filmy	
ve	 formátu	MINI	DV	a	DVD	doručené	
do	 20.	 září	 2013	 na	 adresu	 Městský	
úřad	 Tanvald,	 oddělení	 kulturní	
kancelář,	 Palackého	 359,	 468	 41	
Tanvald.	 -red-

Do konce září 
filmaři mohou 
odevzdávat své 
humorné úlovky

18. října 2013 se 
uskuteční 3. podzimní 

sportovní zábava 
s názvem „Indiánská“. 

Podrobnější 
Informace budou 

zveřejněny v říjnovém 
Tanvaldském 
zpravodaji.

-red-	
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	 Znáte	 dobře	 Jizerské	
hory?	 To	 jsem	 si,	 coby	
rodačka	 z	 Tanvaldu,	
myslela	 také,	 avšak	 do	 té	
doby,	 než	 jsem	 se	 spo-
lečně	 se	 svojí	 sedmiletou	
dcerou,	 rodiči,	 synovcem	
a	 kamarádkou	 vydala	
po	 tajemných	 místech	
zdejšího	 kraje.	 “Tajemná	
místa	 Jizerských	 hor”	 je	
název	turistické	aktivity	pro	
milovníky	 přírody	 a	 turis-
tiky.	 O	 soutěži	 jsme	 se	
dověděli	z	webové	stránky:	 
www.vilaizerina.cz.	Jakmile	
jsme	v	informačním	centru	
v	 Tanvaldě	 získali	 hrací	 kartu,	 stačilo	
jen	 zabalit	 svačinu,	 nabroušenou	

tužku,	 mapu	 Jizerských	 hor,	 a	 vyrazit	
na	 cestu.	Putovalo	 se	pěšky,	na	kole,	

autem	 i	 vlakem	po	méně	zná-
mých	 místech	 Jizerskohorské	
oblasti.	 Na	 každém	 z	 osmi	
tajemných	 míst	 jsme	 objevili	
kruhovou	 známku,	 která	 se	
obkreslila	 na	 hrací	 kartu.	
Odměnou	 za	 nasbíraní	 všech	
osmi	otisků	nebyla	zlatá	olym-
pijská	 medaile,	 nýbrž	 pěkný	
skleněný	 penízek	 víly	 Izeríny	
a	spousta,	nad	zlato	ceněných,	
zážitků	 z	 putování	 po	 nových	
koutech	 našeho	 malebného	
kraje.	Všechna	místa	nám	také	
ve	své	knize:	“Putování	s	vilou	
Izerínou”	přiblížila	místní	spiso-
vatelka	Klára	Hoffmanová.

S	pozdravem,	Romana	Pulkrabek
Minnesota,	USA

Informace, krimi

Okénko městské policie
725 095 123  - 483 394 575

Straky se připravují na zimu
Prozatím	 neznámí	 zloději	 řádili	
na	Špičáku,	 kde	ukradli	 kabely	a	 filtry	
ze	sněžných	děl.	Že	by	si	tu	někdo	chtěl	
zřídit	 novou	 sjezdovku,	 pokud	 možno	
za	pět	prstů?	Škoda	činí	31	tisíc	korun,	
ale	až	je	čapnou,	může	to	být	dražší.

Jezdí si zákaz nezákaz
Maření	úředního	rozhodnutí	se	dopustil	
mladý	muž,	kterého	načapala	policejní	
hlídka	 poblíž	 obchodního	 centra	
v	 Tanvaldě	 za	 volantem	 vozu	 opel	
astra.	 Při	 kontrole	 bylo	 totiž	 zjištěno,	
že	 dotyčný	muž	má	 zákaz	 řízení.	Tak	
nevím,	buď	neumí	číst,	anebo	je	slepý	
jak	 patrona,	 v	 tom	 případě	 by	 si	 ale	
na	volant	už	neměl	nikdy	sáhnout.

Městští strážníci měli oči na šťopkách
Ozdobné	 kovové	 oplocení	 kolem	
hrobů	v	ceně	kolem	100	 tisíc	korun	si	
odnesl	zlodějíček	z	hornotanvaldského	
hřbitova.	Ovšem	peněz	z	lupu	si	vůbec	
neužije,	 neboť	 hlídka	 městské	 policie	
ukradené	věci	záhy	nalezla	ve	sběrně	
a	následně	už	nebylo	těžké,	aby	policie	
ČR	 dopadla	 pachatele.	 Za	 hanobení	
hrobu	 a	 krádež	 mu	 hrozí	 až	 5	 let	
za	mřížemi.

Kradená kola se našla v Tanvaldě
A	 nejčerstvější	 případ,	 kdy	 policie	
promptně	 zakročila,	 se	 stal	 krátce	
před	 uzávěrkou	 TZ.	 Pachatelé	 sice	
kradli	 až	 v	 Rychnově	 u	 Jablonce	
nad	 Nisou,	 ale	 mysleli	 si	 zřejmě,	 že	
z	 Rychnova	 do	 Tanvaldu	 policajti	
nedohlédnou,	 a	 tak	 tu	 s	 nebetyčnou	
drzostí	nabízeli	k	prodeji	ukradená	kola	
a	 další	 sportovní	 potřeby.	 To	 se	 jim	
ale	 nevyplatilo,	 neboť	 zde	 byli	 rychle	
odchyceni	 a	 na	 zlodějských	 ručičkách	
tak	zaklapla	želízka.	A	odcizené	věci	se	
vrátily	 zpátky	 do	 Rychnova.	 Ostatně,	
kdopak	 z	 Tanvalďáků	 by	 chtěl	 jezdit	
na	ukradeném	kole,	že?

Žena spadla na koleje
Těžce	 zraněnou	 ženu	 nalezli	
na	kolejích	poblíž	 tunelu	u	 tanvaldské	
zastávky.	 Pravděpodobnou	 příčinou	
zranění	 je	 pád	 ze	 skály.	 Vlak	
nešťastnici	 naštěstí	 nezasáhl,	 protože	
pohotový	 strojvedoucí	 stačil	 soupravu	
včas	 zastavit.	 První	 pomoc	 poskytli	
hasiči	a	zdravotníci,	posléze	byla	žena	
dopravena	 vrtulníkem	 do	 nemocnice.	
Okolnosti	neštěstí	se	vyšetřují.

Perličky ze stadionu
Padlý	 na	 hlavu	 nejspíš	 musel	 být	
zloděj,	 který	 na	 fotbalovém	 stadionu	
ukradl	 amplion,	 a	 považte,	 plastový.	
Jak	 asi	 uspěl	 ve	 sběrně	 kovů?	To	 by	
tam	 museli	 být	 ještě	 padlejší,	 že?	
Anebo	že	by	pomůcka	do	domácnosti?	
Možné	je	všechno,	u	některých	lidí.
To	 přírodní	 živly	 si	 nevybírají,	
jako	 blesk,	 který	 udeřil	 do	 tabule	
na	 stadionu.	 To	 byl	 také	 důvod,	 proč	
obyvatelům	Výšiny	několik	dnů	chyběl	
ukazatel	času	a	teploty,	podle	něhož	se	
mohli	řídit	při	výběru	oblečení	na	cestu	
do	zaměstnání.	
Jenže	živlům	neporučíte.	

Už	 třetí	 Hrátky	 s	 pamětí	 uspořádal	
Senior	klub			23.	července	pro	všechny,	
kteří	se	chtějí	sejít	s	přáteli	a	přitom	se	
přesvědčit,	jak	na	tom	jsou	s	pamětí.
Čekal	 je	 opět	 široký	 okruh	 otázek	

k	poznání	českého	města	nebo	určení	
země	 a	 také	 k	 doplnění	 českých	
přísloví.
Ukázalo	 se,	 že	 přítomným,	 ačkoli	
jsou	 dříve	 narození,	 paměť	 slouží	

výborně.	 	 Už	 teď	 se	 těší	 na	 další	
setkání	s	panem	Chourou	na	Hrátkách		
s	pamětí	4.	

-ali-

Hrátky s pamětí již potřetí

Zájezd pro seniory na zámek Lemberk

Putování s vílou Izerínou po koutech Jizerských hor

	 Zájezd	 původně	 plánovaný	
na	 červen	 se	 uskutečnil	 v	 náhradním	
termínu	16.	července.	
Při	 návštěvě	 zámku	 Lemberk	 si	
všichni	uvědomili,	 jak	krásné	památky	
u	nás	jsou,	a	to	docela	blízko	od	našich	
domovů.
	 Po	 prohlídce	 zámku	 následovala	
menší	 procházka	 ke	 studánce	 svaté	
Zdislavy	 a	 pak	 už	 čekal	 oběd,	 lépe	
řečeno,	 účastníci	 čekali	 na	 oběd,	
někteří	opravdu	dlouho.	Ale	musí	se	vzít	

v	úvahu,	že	si	každý	vybíral	z	jídelního	
lístku	a	bylo	nás	pětačtyřicet!		Poučení	
pro	příště	-	zvolit	jednotné	jídlo!
	 Po	obědě	jsme	navštívili	překrásnou	
Baziliku	 sv.	 Vavřince	 a	 sv.	 Zdislavy	
v	 Jablonném	 v	 Podještědí,	 kde	 jsou	
také	uloženy	ostatky	svaté	Zdislavy.
	 Další	naše	cesta	vedla	do	Německa,	
kde	byla		cílem	obec	Oybin.	Po	krátké	
procházce	 a	 pochutnání	 si	 na	 zmrz-
lině	 	 jsme	 pokračovali	 do	 obce	
Jonsdorf,	 kde	se	nachází	Motýlí	 dům,	

který	 jsme	 také	 navštívili.	 Krátká	
zastávka	v	žitavském	Toomu,	kde	jsme	
si	pořídili	drobné	nákupy,	ukončila	naše	
putování	Německem	a	pak	už	jsme	se	
rozjeli	směr	Tanvald.	
	 Celý	den	nám	přálo	počasí,	občerst-
vení	v	autobuse	fungovalo	na	jedničku,	
nálada	byla	dobrá,	tak	co	si	přát	více?
	 Zase	 nějaký	 zájezd?	 	 Ano,	 letos	
budou	 ještě	 dva,	 do	 Spreewaldu	
a	do	Nového	Města	nad	Metují.	Termín	
a	informace	jsou	v	tomto	zpravodaji.

-ali-
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Služba e-UtilityReport pomáhá stavebníkům na Tanvaldsku

Tanvald před více než sto lety

	 Chválím	 tanvaldskou	 poštu	
za	vzorný	přístup	ke	klientům!
Děkuji! Neumannová

Úspěšné	 kalendáře	 o	 Jizerských	
horách	 zajímavých	 místech	 našeho	
kraje	 opět	 k	 prodeji	 v	 Infocentru	
Tanvald.	Tentokrát	 si	můžete	 zakoupit	
velký	 nástěnný	 kalendář	Moje	 Jizerky	
2014	 s	 jedinečnými	 fotografiemi	
od	 pana	 Siegfrieda	 Weisse.	 Dále	
prodáváme	 malé	 nástěnné	 kalendáře	
Jizerky	 2014,	 tentokrát	 s	 fotografiemi	
pana	 Jana	 Veselého.	 Také	 máme	
v	prodeji	stolní	kalendář	Jizerky	2014.	
Samozřejmě	 si	 můžete	 zakoupit	
i	 oblíbený	 stolní	 kalendář	 z	 dobových	
fotografií,	 který	 nese	 název	 Jizerské	
hospody	 2014	 s	 texty	 od	 známé	
spisovatelky	Kláry	Hoffmanové	a	stolní		
kalendář	 též	 s	 dobovými	 fotografiemi	
Z	 Liberce	 všemi	 směry	 na	 dobových	
pohlednicích.	 Kalendáře	 nejsou	 jen	
vhodným	 doplňkem	 Vašeho	 domova,	
ale	hlavně	užitečným	pomocníkem,	tak	
neváhejte	a	vyrazte	do	íčka!

-red-

	 Mikroregion	 Tanvaldsko	 nabízí	
svým	 občanům	 novou	 bezplatnou	
službu	mající	za	cíl	zjednodušit	agendu	
spojenou	 s	 procesem	 “vyjádření	
k	existenci	sítí“.
	 Na	 webových	 stránkách	 města	
(www.tanvald.cz)	 byl	 zřízen	 odkaz	
pro	 přístup	 k	 aplikaci	 e-UtilityReport,	
kde	 je	 žadatel	 systematicky	 veden	
k	 vyplnění	 formuláře	 pro	 vytvoření	
„Žádosti	 o	 vyjádření	 k	 existenci	 sítí“.	
Žadatel	 na	 základě	 vyplněného	
formuláře	rozešle	elektronickou	žádost	
všem	 správcům	 inženýrských	 sítí,	
kteří	 jsou	 pro	 dané	 území	 aktivně	
zapojeni	 do	 služby.	 Pro	 ostatní	

správce	 inženýrských	 sítí,	 kteří	
prozatím	 neumožňují	 příjem	 žádostí	
touto	 formou,	 jsou	 vygenerovány	
PDF	 soubory	 pro	 možnost	 vytištění	
a	 doručení	 svépomocí.	 Vytvořená	
žádost	 je	 v	 souladu	 s	 platnou	
legislativou.
	 Ve	 spolupráci	 s	 provozovatelem	
služby	 (firma	HRDLIČKA	spol.	 s	 r.	 o.)	
byl	 pro	 působnost	 našeho	 stavebního	
úřadu	 sestaven	 tzv.	 registr	 správců,	
což	je	aktuální	seznam	správců,	jejichž	
inženýrské	 sítě	 se	 na	 daném	 území	
vyskytují.
	 Služba	 e-UtilityReport	 je	 pro	
žadatele	elegantní,	 rychlý	a	bezplatný	

způsob,	 jak	 podat	 žádost	 o	 vyjádření	
správcům	 inženýrských	 sítí	 tak,	 aby	
nikdo	 nebyl	 opomenut	 a	 aby	 žádosti	
jednotlivým	správcům	nebyly	odesílány	
nadbytečně.	
	 K	 podání	 žádosti	 postačí	 připojení	
na	internet	a	běžný	webový	prohlížeč.	
Ovládání	 aplikace	 je	 jednoduché,	
intuitivní	 a	 doplněno	 nápovědou	
pro	 jednotlivé	 kroky.	 Více	 informací	
o	službě	a	dalších	připojených	městech	
se	 dozvíte	 na	 http://verejnost.mawis.
eu.

e-UtilityReport	
Elegantní	řešení	pro	podání	žádosti	

o	vyjádření	k	existenci	sítí

	 Od	 roku	 1895	 byl	 Tanvald	
městysem.	 Již	 více	 než	 108	 let	 je	
Tanvald	městem.	
	 Žádost	 o	 povýšení	 na	 město	
podalo	 zastupitelstvo	Tanvaldu	 už	 14.	
července	1902.	
K	 povýšení	 Tanvaldu	 na	 město	 pak	
došlo	 v	 roce	 1905,	 kdy	 nejvyšším	
rozhodnutím	 ze	 dne	 7.	 června	 1905	
jeho	 císařské	 a	 královské	 Apoštolské	
Veličenstvo	 nejmilostivěji	 ráčilo	
povýšit	 městys	 Tanvald	 na	 město.	
Velké	 zásluhy	 na	 povýšení	 Tanvaldu	
na	 městys	 a	 o	 deset	 let	 později	
na	město	 byly	 přičítány	 dlouholetému	
starostovi	panu	Heinrichu	Stieglitzovi.	
	 V	 druhé	 polovině	 19.	 století	
Tanvald	 	 především	 díky	 rozvíjejícím	
se	 místním	 podnikům	 získával	
na	 významu.	 V	 přádelně	 bavlny,	
tkalcovně	 a	 slévárně	 bylo	 koncem	

století	 zaměstnáno	 1500	 lidí.	 Domy	
a	 ulice	 začaly	 mít	 městský	 ráz.		
Příznivý	vývoj	byl	chválen	při	úředních	
návštěvách,	 exkurzích	 do	 místních	
továren,	 školních	 inspekcích	
a	 vyvolával	 u	 vyšších	 správních	
úřadů	 uznání.	 Tehdejší	 úřadující	
starosta	Heinrich	Stieglitz	 byl	 za	 svou	
záslužnou	 činnost	 jmenován	 dokonce	

císařským	 radou.	 Slavnostní	 předání	
dekretu	 povýšení	 Tanvaldu	 na	 město	
v	 roce	 1905	 tak	 bylo	 především	 díky	
píli	 občanů	 vyvrcholením	 historického	
bytí		a	přeměny	obce	z	původně	horské	
osady	na	město.	
	 V	 úředním	 dokumentu	 tehdejšího	
c.a	 k.	 ministerstva	 vnitra	 z	 roku	
1905	 k	 povýšení	 městyse	 Tanvald	
v	 politickém	 okresu	 Jablonec	 nad	
Nisou	 na	 město	 je	 zdůvodněno,	 proč	
by	měl	být	Tanvald	povýšen	na	město.	
Ve	 zdůvodnění,	 psaném	 samozřejmě	
německy,	se	uvádí	následující.
	 Městys	Tanvald	ve	stejnojmenném	
soudním	 okresu	 má	 dle	 posledního	
sčítání	 lidu	 2887	 obyvatel	 žijících	
v	306	domech.	Tanvald	byl	 nejvyšším	
rozhodnutím	 ze	 dne	 13.	 března	 1895	
povýšen	 na	 městys	 a	 je	 rozvíjejícím	
se	 průmyslovým	 místem	 s	 vícero	

tkalcovnami	 a	 přádelnami	 a	má	 	 přes	
250	různých	průmyslových,	řemeslných	
a	 obchodních	 podnikajících	 subjektů,	
mezi	nimi	 jednu	 tiskárnu	knih	a	knižní	
obchod.
	 V	místě	 se	 nachází	 okresní	 soud,	
daňový	úřad,	poštovní	úřad	s	telefonní	
stanicí,	 notářství,	 policejní	 stanice,	
oddělení	 finančního	 úřadu,	 okresní	

zastupitelstvo,	 farní	 úřad,	 chlapecká	
a	 dívčí	 měšťanská	 škola,	 čtyř	 a	 pěti	
třídní	 živnostenská	 škola	 k	 dalšímu	
vzdělávání,	 a	 konečně	 obecní	
spořitelna	 s	 ročním	 obratem	 přes	
2,5	milionů	korun.
	 Dopravnímu	 spojení	 slouží	 jedna	
krajská	 silnice,	 několik	 okresních	
a	 obecních	 silnic	 a	 dvě	 železnice.	
Pro	 výstavbu	 objektu	 pro	 státní	 úřady	
(pozn.	 redakce	 -	 okresního	 soudu,	
dnes	čp.	350	v	Krkonošské	ulici)	dala	
obec	 k	 dispozici	 stavební	 pozemek	
v	hodnotě	28	000	korun	a	mimo	to	ještě	
poskytla	 příspěvek	 na	 jeho	 výstavbu	
ve	výši	30	000	korun.
	 Domy	 v	 Tanvaldě	 mají	 městský	
ráz,	 po	 stránce	 hygieny	 a	 sanitárních	
věcí	 	 je	obec	vybavena	odpovídajícím	
způsobem	a	vyhovuje	tak	požadavkům	
kladeným	 na	 město.	 Obec	 je	

odkanalizována	 a	 vlastní	
vodovod	 na	 pitnou	 vodu.	 Jsou	
zde	obecní	jatka,	veřejná	okresní	
nemocnice,	 léčebna	 plicních	
onemocnění,	 chudobinec	
a	obecní	vyvařovna.
	 Výše	 přímých	 daní	 činila	
za	rok	1904	přes	34	000	korun.	
Správa	 obce	 je	 vykonávána	
řádně,	 obyvatelstvo	 je	 loajální,	
přístup	 obecního	 zastupitelstva	
je	ve	všech	směrech	korektní.
Okresní	 výbor	 i	 zemský	 výbor	
žádost	 o	 povýšení	 na	 město	
podporují.
	 Povýšení	Tanvaldu	na	město	
doporučilo	i	okresní	hejtmanství,	
místodržitelství	a	samotné	c.a	k.	
ministerstvo	vnitra.
	 Politický	 okres	 Jablonec	 nad	
Nisou	se	skládal	v	roce	1900	ze	
dvou	soudních	okresů,	Jablonec	
nad	 Nisou	 a	 Tanvald.	 Celý	
politický	 okres	 Jablonec	 nad	
Nisou	měl	rozlohu	přes	210	km2 
a	 84.547	 obyvatel.	 Mezi	 tehdy	
v	Čechách	93	politickými	okresy	
byl	Jablonecký	okres	dle	rozlohy	

jedním	z	nejmenších.	Menší	byly	už	jen	
Šluknov	se	190	km2,	Rumburk	se	167	
km2	a	Aš	se	144	km2.	Počtem	obyvatel	
však	 mnohé	 okresy	 předčil	 a	 s	 409	
obyvateli	 na	 1	 km2	 patřil	 mezi	 okresy	
s	 nejhustějším	 osídlením	 v	 Čechách.	
Soudní	 okres	 Tanvald	 měl	 v	 té	 době	
rozlohu	96,65	km2	a	29	229	obyvatel.

R.	Seidel

Okénko městské policie
725 095 123  - 483 394 575

Neznámí sběrači mědi řádili
Někteří	 zloději	 jsou	 nejen	
nenapravitelní,	 ale	 často	 dokonce	
i	 velmi	 vynalézaví	 a	 ochotní	 ledacos	
riskovat.	 	 Že	měď	 chmatáky	 přitahuje	
jak	vosy	med,	to	 je	všeobecně	známo	
a	 že	 jejich	 drzost	 přesahuje	 všechny	
meze,	 to	 se	 ví	 taky.	 Dokonce	 i	 malá	
stříška	a	velké	 riziko	 je	 láká.	Tak	 jako	
v	 případě	 budovy	 městského	 úřadu	
v	 Krkonošské	 ulici,	 kde	 prozatím	
neznámý	akrobat	poničil	střechu,	když	
ukradl	 měděnou	 krytinu.	 S	 velkou	
pravděpodobností	 stejný	 pachatel	
ukradl	 i	 měděné	 okenní	 parapety	
tamtéž.	A	do	třetice	všeho	zlého	kdosi	
ukradl	 i	 měděný	 znak	 na	 budově	
městského	 úřadu	 v	 Palackého	 ulici.	
Celková	 předběžná	 škoda	 dosahuje	
ke	40	tisícům	Kč.	A	na	závěr	zpráva	pro	
dalšího	potencionálního	zloděje.	Nový	
znak	sice	vypadá	jako	z	mědi,	ale	není	
tomu	tak.	Je	z	plastu,	takže	ve	sběrně	
za	něj	dostanete	houby.

Na konci úspěšného lovu byl pěkný 
ptáček
Těsně	 před	 uzávěrkou	 listu	 došla	
dobrá	zpráva	od	Policie	ČR.	Pachatel	
krádeže	 mědi	 na	 úřadě	 byl	 dopaden.	
Je	 to	 práce	 se	 štítící	 tanvaldský	
občan	 a	 na	 triku	 toho	 má	 povícero.	
Vloupání	 do	 telefonního	 automatu,	
vloupání	do	počítačové	prodejny,	měď	
a	 počítače,	 to	 je	 opravdu	 zajímavá	
kombinace,	 a	 nakonec	 byl	 dopaden	
přímo	při	 činu	při	 loupeži	na	zastávce	
ČD.	 K	 tomu	 mu	 soud	 ještě	 připočte	
omezování	 osobní	 svobody,	 útisk	
a	ublížení	na	zdraví,	 jehož	se	dopustil	
na	své	družce.	Inu,	pěkný	ptáček.	Teď	
si	v	klidu	může	místo	odletu	do	teplých	
krajin	 přemýšlet	 ve	 vazební	 věznici	
v	Liberci,	za	kolik	to	ptáčku	máš.

-vho-

Poděkování

Kalendáře na rok 2014

Z oslavy 100 let města v roce 2005. 
Konala se na místě dnešního nového terminálu u hlavního nádraží Tanvald na Šumburku.
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Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města 
Tanvald konaného dne 19. 6. 2013

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 26. 6. 2013

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 10. 7. 2013

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 31. 7. 2013   

I.
•	 ZM	 bere	 na	 vědomí	 činnost	 rady	 města	
v	období	od	24.4.2013	do	12.6.2013.

II.
•	 ZM	 bere	 na	 vědomí	 informace	 o	 činnosti	
finančního	a	kontrolního	výboru.

III.
•ZM	 bere	 na	 vědomí	 informace	 o	 činnosti	
organizací	s	majetkovou	účastí	města:
1)	TABYS	s.r.o.	Tanvald
2)	Teplárenství	Tanvald	s.r.o.

IV.
K	 majetkoprávním	 záležitostem	 zastupitelstvo	
města:
1/	 na	 základě	 zveřejněného	 záměru	 rozhodlo	
prodat	dle	schválených	pravidel	veřejné	soutěže	
byt	 č.	 565/9,	 vel.	 1+3,	 U	 Lesíka	 565,	 Tanvald	
včetně	 spoluvlastnického	 podílu	 697/69835	
na	 společných	 částech	 budovy	 čp.	 562-567,	
ul.	 U	 Lesíka,	 Tanvald	 a	 stavebních	 parcelách	
č.	 1209,	 1210,	 1211,	 1212,	 1213	 a	 1214,	 vše	
katastrální	území	Tanvald	zájemcům	v	pořadí:
1.	 panu	 Marcelu	 Albrechtovi	 za	 nabídnutou	
cenu	412.000	Kč
2.	 panu	 Martinu	 Guthovi	 za	 nabídnutou	 cenu	
365.500	Kč
3.	slečně	Lence	Velagyiové	za	nabídnutou	cenu	
358.800	Kč
2/	na	základě	zveřejněných	záměrů	rozhodlo:
a)	 prodat	 stavební	 parcelu	 č.	 932	 o	 výměře	
11	m2	a	stavební	parcelu	č.	995	o	výměře	13	m2,	
vše	katastrální	území	Tanvald	společnosti	ČEZ	
Distribuce,	 a.s.,	 se	 sídlem	 Teplická	 874/8,	
Děčín	 IV	 -	 Podmokly	 za	 účelem	 narovnání	
majetkoprávních	 vztahů	 za	 smluvní	 cenu	
11.100	Kč.	
b)	odložit	rozhodnutí	o	prodeji	části	pozemkové	
parcely	 č.	 370/1,	 katastrální	 území	 Tanvald	
označené	podle	geometrického	plánu	č.	1489-
234/2013	 ze	 dne	 8.	 4.	 2013,	 vyhotoveného	
Ing.	 Ladislavem	 Kovářem,	 Nerudova	 631,	
Česká	 Lípa,	 jako	 pozemková	 parcela	 č.	
370/9	 o	 výměře	 342	m2	 a	 pozemková	parcela	
č.	 370/10	 o	 výměře	 528	 m2,	 vše	 katastrální	
území	 Tanvald	 panu	 Radimu	 Wieserovi	
do	rozhodnutí	zastupitelstva	města	na	základě	
zpracování	 studie	 dle	 usnesení	 zastupitelstva	
města	č.	XVI.	ze	dne	17.	4.	2013.
c)	 prodat	 pozemkovou	 parcelu	 č.	 1436/3	
o	 výměře	 91	 m2,	 katastrální	 území	 Tanvald	
do	 podílového	 spoluvlastnictví	 následovně:	
ideální	 polovinu	 manželům	 Ing.	 Vlastislavu	
a	 Ing.	 Marii	 Fejklovým	 do	 společného	 jmění	
manželů	 a	 ideální	 polovinu	 paní	 Ing.	 Ludmile	
Motejlkové	do	výlučného	vlastnictví	za	smluvní	
cenu	7.600	Kč.	
3/	 projednalo	 žádost	 o	 snížení	 kupní	 ceny	
za	 prodej	 pozemku	 a	 rozhodlo	 z	 důvodu,	 že	
se	 jedná	 o	 pozemek	 s	 neudržovaným	 travním	
porostem	na	svahu,	který	je	zčásti	podmáčený	
a	je	bez	přístupové	komunikace,	snížit	smluvní	
cenu	 za	 prodej	 pozemkové	 parcely	 č.	 1768/3,	
o	 výměře	 218	 m2,	 katastrální	 území	 Tanvald	
panu	Josefu	Kopalovi	na	23.500	Kč.
4/	 na	 základě	 žádosti	 Junáka	 –	 svazu	 skautů	
a	skautek	ČR,	se	sídlem	Mšenská	13,	Jablonec	
nad	Nisou
a)	souhlasí	s	opravou	hranice	mezi	pozemkovou	
parcelou	 č.	 389/8,	 katastrální	 území	 Tanvald	
a	stavební	parcelou	č.	1256,	katastrální	území	
Tanvald	dle	předloženého	návrhu
b)	 vydává	 záměr	 na	 směnu	 části	 pozemkové	
parcely	 č.	 389/8	 o	 výměře	 cca	 170	 m2,	
katastrální	 území	 Tanvald,	 ve	 vlastnictví	
města	 Tanvald,	 za	 část	 stavební	 parcely	 č.	
1256	 o	 výměře	 cca	 300	m2,	 katastrální	 území	
Tanvald,	 ve	 vlastnictví	 Junáku	 –	 svazu	 skautů	
a	skautek	ČR	s	tím,	že	Junák	zajistí	vyhotovení	
geometrického	plánu	a	uhradí	poplatek	za	vklad	
do	katastru	nemovitostí	a	město	Tanvald	uhradí	
Junáku	 rozdíl	 ceny	 za	 směněné	 pozemky	 dle	
předloženého	návrhu.
5/	 schvaluje	 zřízení	 věcného	 břemene	
ve	 prospěch	 České	 republiky	 –	 Krajského	
ředitelství	 policie	Libereckého	kraje,	 se	 sídlem	
Náměstí	Dr.	E.	Beneše	24/584,	Liberec	na	části	
pozemkové	 parcely	 č.	 1831/4,	 katastrální	
území	 Tanvald	 spočívajícího	 v	 právu	 strpění	
podzemního	 vedení	 veřejné	 sítě	 a	 v	 právu	
provozu,	 údržby	 a	 oprav	 v	 rozsahu	 20,40	
běžných	metrů	 liniové	 stavby	 v	maximální	 šíři	
1	m	tak,	jak	je	vyznačeno	v	geometrickém	plánu	
č.	 1488-786/2013	 ze	 dne	 4.	 4.	 2013	 na	 dobu	
neurčitou	 za	 jednorázovou	 úhradu	 ve	 výši	
100	Kč	za	běžný	metr	liniové	stavby	v	maximální	
šíři	1	m	plus	daň	z	přidané	hodnoty	ve	výši	21%,	
tj.	2.468	Kč.
6/	 rozhodlo	 souhlasit	 se	 získáním	 objektu	
kapličky	 sv.	 Anny,	 kulturní	 památky	 zapsané	

v	 ústředním	 seznamu	 kulturních	 památek	
pod	 rejstříkovým	 číslem	 15977/5-104,	 stojící	
na	 stavební	 parcele	 č.	 1046	 o	 výměře	 9	 m2,	
katastrální	území	Tanvald	do	vlastnictví	města	a	
a)	 rozhodlo	 vydat	 oznámení	 o	 opuštěném	
majetku	 a	 výzvu	 formou	 veřejné	 vyhlášky	 dle	
předloženého	návrhu;
b)	 rozhodlo	 požádat	 Úřad	 pro	 zastupování	
státu	ve	věcech	majetkových,	odbor	Odloučené	
pracoviště	 Liberec,	 Nám.	 Dr.	 E.	 Beneše	 26,	
Liberec	o	bezúplatný,	případně	úplatný	převod	
stavební	 parcely	 č.	 1046	 o	 výměře	 9	 m2,	
katastrální	území	Tanvald.
7/	schvaluje	darování	plynové	kotelny	umístěné	
v	budově	č.p.	378,	Wolkerova	ul.,	Tanvald,	část	
Šumburk	nad	Desnou	a	vedené	pod	inventárním	
číslem	 293311/2	 Římskokatolické	 farnosti	
Šumburk	 nad	 Desnou,	 se	 sídlem	 Wolkerova	
378,	Tanvald,	část	Šumburk	nad	Desnou.
8/	 schvaluje	 prodej	 lyžařského	 vleku	 BLV-O	
včetně	 staveb	 na	 pozemkových	 parcelách	
č.	 361/1,	 1842/1,	 375/156	 a	 375/104,	 vše	
katastrální	 území	 Tanvald,	 Tělovýchovné	
jednotě	SEBA	Tanvald,	se	sídlem	Pod	Špičákem	
580,	Tanvald	dle	předložené	kupní	smlouvy.
9/	 schvaluje	 Kupní	 smlouvu	 mezi	 městem	
Tanvald	 a	 společností	 Tanvaldent	 s.r.o.	 se	
sídlem	 Poštovní	 284,	 Tanvald	 na	 prodej	
vybavení	 stomatologické	 ordinace	 v	 celkové	
hodnotě	1.171.996	Kč	dle	předloženého	návrhu.
10/	schvaluje	rozpočtové	opatření	č.	29/2013:
Výdaje
Místní	hospodářství	–	celkem
Silnice	a	místní	komunikace	–	celkem	..............
 	...............................................+	1.481.530	Kč
v	 tom	 celoplošná	 oprava	 úseku	 ulice	 Příkrá	
a	K	Dubu.......................................1.481.530	Kč
Financování
Převod	z	hospodářského	výsledku	minulých	let
 	...............................................+	1.481.530	Kč	
11/	 rozhodlo	 souhlasit	 s	 opravami	 místních	
komunikací	 dle	 předloženého	 návrhu	
a	s	opravou	místní	komunikace	ul.	Brumberská,	
v	úseku	od	č.p.	310	po	křižovatku	s	ulicí	Údolní,		
a	schvaluje	rozpočtové	opatření	č.	30/2013:
Výdaje
Místní	hospodářství		–	celkem
Silnice	a	místní	komunikace	–	celkem
 	..................................................+	550.000	Kč
v	tom	PD	na	opravy	MK	..................550.000	Kč
Financování
Převod	z	hospodářského	výsledku	minulých	let
 	..................................................+	550.000	Kč
12/	rozhodlo	poskytnout	obci	Rudník	u	Vrchlabí	
příspěvek	 ve	 výši	 50.000	Kč	 na	 odstranění	
následků	 povodní	 a	 schvaluje	 rozpočtové	
opatření	č.	35/2013:
Výdaje
Ostatní	výdaje	-	celkem		..................+50.000	Kč
Rozpočtová	rezerva	..........................50.000	Kč
13/	 rozhodlo	v	 letošním	roce	 realizovat	opravy	
mostů	 přes	 potok	 Herta	 u	 čp.	 108	 za	 cenu	
450.000	Kč	a	k	Desenské	teplárenské	za	cenu	
200.000	Kč	 a	 opravu	 mostu	 za	 nádražím	 ČD	
Desná	v	letošním	roce	neprovádět.
14/	 po	 projednání	 žádosti	 paní	 Lidmily	
Hlaváčkové	 rozhodlo	 odkanalizování	 ulice	
Vítězná,	 Tanvald,	 část	 Šumburk	 nad	 Desnou	
v	 úseku	 od	 odbočky	 na	 Český	 Šumburk	
po	 křižovatku	 s	 ulicí	 Mánesova	 nerealizovat,	
a	 to	 z	 důvodu	 neefektivnosti	 vynaložených	
nákladů.	 Zastupitelstvo	 města	 konstatuje,	 že	
kanalizaci	 v	 úseku	 od	 tzv.	 obecních	 domů	
po	křižovatku	s	ulicí	Protifašistických	bojovníků	
musí	 řešit	 vlastník	 stávající	 kanalizace,	 tedy	
SVS	a.s.,	Teplice,	neboť	uživatelé	v	tomto	úseku	
platí	stočné.
15/	 rozhodlo	 schválit	 	 poskytnutí	 	 půjčky	
ve	 výši	 2.000.000	Kč	 TJ	 Bižuterie,	 o.	 s.,	 se	
sídlem	 Pražská	 20,	 Jablonec	 nad	 Nisou	
s	roční	úrokovou	sazbou	ve	výši	3	%,		splatnou		
jednorázově	 ke	 dni	 30.	 6.	 2015	 s	 podmínkou,		
že	bude	zajištěna	směnkou	a	rozhodlo	schválit		
rozpočtové	opatření	č.	27/2013:
Výdaje
Ostatní	výdaje	–	celkem
Půjčka	TJ	Bižuterie,	o.	s.,	Jablonec	nad	Nisou
 	..................................................2.000.000	Kč
Financování
Převod	z	hospodářského	výsledku	minulých	let
 	................................................+2.000.000	Kč
16/	 rozhodlo	 schválit	 poskytnutí	 bezúročné	
půjčky	 ve	 výši	 34.000	Kč	 občanskému	
sdružení	 MAS	 Rozvoj	 Tanvaldska,	 se	 sídlem	
Jiřetín	 pod	 Bukovou	 103,	 na	 předfinancování	
projektu	 „Získávání	 dovedností,	 animace	
a	 provádění“	 splatnou	 jednorázově	 ke	 dni	 30.	
6.	2014	a	rozhodlo	schválit	rozpočtové	opatření	
č.	34/2013:

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

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

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

•	 RM	 rozhodla	 na	 základě	 žádosti	 	 paní	
Soukalové	prodloužit	výpovědní	lhůtu	z	pronájmu	
nebytových	 prostor	 umístěných	 v	 objektu	 č.p.	
336,	ul.	Protifašistických	bojovníků,	Tanvald,	část	
Šumburk	 nad	 Desnou	 za	 účelem	 provozování	
prodejny	chovatelských	potřeb	do	30.	9.	2013.
•	 RM	 rozhodla	 pronajmout	 část	 pozemkové	
parcely	 č.	 60/5	 (ostatní	 plocha)	 o	 výměře	
20	m2,	katastrální	území	Šumburk	nad	Desnou	
manželům	 Dechťarovým	 za	 účelem	 zřízení	
zahrádky	 na	 dobu	 neurčitou	 s	 tříměsíční	
výpovědní	 lhůtou	 za	 nájemné	 ve	 výši	 6	Kč/m2/
rok.
•	 RM	 rozhodla	 pronajmout	 část	 pozemkové	
parcely	 č.	 67/2	 (ostatní	 plocha)	 o	 výměře	
40	m2,	katastrální	území	Šumburk	nad	Desnou	
manželům	 Morávkovým	 za	 účelem	 uskladnění	
palivového	dřeva	na	dobu	neurčitou	s	tříměsíční	
výpovědní	 lhůtou	 za	 nájemné	 ve	 výši	 9	Kč/m2/
rok.
•	 RM	 vydává	 	 záměr	 	 na	 	 pronájem	 	 části		
pozemkové	 	 parcely	 č.	 1682/5	 	 (trvalý	 travní	
porost)	 o	 výměře	 90	 m2,	 katastrální	 území	
Tanvald	za	účelem	rozšíření	zázemí	u	penzionu	
Akron,	Žďár	ev.	č.	126,	Tanvald.
•	 RM	 ukládá	 odboru	 rozvoje	 a	 KV	 připravit	
rekonstrukci	 rozvodů	 SV	 a	 TUV	 v	 objektu	 č.p.	
98,	 Žďár	 –	 areál	 Střediska	 technických	 služeb	
a	 zajistit	 zpracování	 nabídek	 odborných	 firem	
s	 tím,	 že	 výsledek	 výběrového	 řízení	 předloží	
na	 jednání	 rady	 města	 tak,	 aby	 mohl	 být	
projednán	na	zasedání	zastupitelstva	města	dne	
28.	8.	2013.
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	
č.	36/2013:
PŘÍJMY

ÚČELOVÉ	DOTACE
na	činnost	odborného	lesního	hospodáře
 	..................................................... 115.827	Kč
VÝDAJE
ŽIVOTNÍ	 PROSTŘEDÍ	 –	 výkon	 státní	 správy	
–	celkem
činnost	odborného	lesního	hospodáře		..............
 	..................................................... 115.827	Kč
•RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	
č.	37/2013:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ	DOTACE
na	veřejně	prospěšné	práce	od	úřadu	práce
 	.....................................................796.057	Kč
VÝDAJE
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	-	celkem
Komunální	služby	–	středisko	TS	Žďár	–	celkem
personální	výdaje	na	VPP	–	platy	–	dotace
 	.....................................................595.000	Kč
personální	výdaje	na	VPP	–	sociální	pojištění	–	
dotace	...............................................147.165	Kč
personální	výdaje	na	VPP	–	zdravotní	pojištění	
–	dotace	..............................................53.892	Kč
•	 RM	schvaluje	starostovi	panu	Petru	Polákovi	
služební	 cestu	 ve	 dnech	 28.	 6.	 -	 30.	 6.	 2013	
do	 partnerského	města	Wittichenau	 za	 účelem	
oslav	 výročí	 20ti	 let	 partnerství	 města	 Tanvald	
a	města	Wittichenau.
•	 RM	bere	na	vědomí	 informace	místostarosty	
z	 jednání	 pracovní	 skupiny	 ustanovené	
zastupitelstvem	 města	 usnesením	 č.	 IV/10	 ze	
dne	13.	2.	2013	a	doporučuje	pracovní	skupině	
projednat	 přímo	 s	 panem	 Danielem	 Mládkem	
jeho	 záměr	 a	 konkrétní	 podmínky,	 jak	 by	
chtěl	 a	 byl	 schopen	 do	 budoucna	 	 provozovat	
motokrosovou	trať	v	Tanvaldské	kotlině.

•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	
schválit	 zřízení	 věcného	 břemene	 ve	 prospěch	
společnosti	 RWE	 GasNet,	 s.r.o.,	 se	 sídlem	
Klíšská	 940,	 Ústí	 nad	 Labem,	 podle	
předloženého	návrhu	Smlouvy	o	zřízení	věcného	
břemene	 týkající	 se	 plynárenského	 zařízení	
„Rekonstrukce	MS	Tanvald,	ul.	Radniční	+1“.
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	
poskytnout	 TJ	 SEBA	 Tanvald,	 se	 sídlem	 Pod	
Špičákem	 580,	 Tanvald	 účelový	 příspěvek	
ve	výši	270.000	Kč	na	nákup	18	kusů	 lanových	
unášečů	 pro	 opravu	 lyžařského	 vleku	 BLV-0	
umístěného	 na	 části	 pozemkových	 parcel	 č.	
375/104,	 375/156	 a	 148/1,	 vše	 katastrální	
území	Tanvald	a	schválit	rozpočtové	opatření	č.	
38/2013:
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY	–	celkem
dotace	TJ	SEBA	Tanvald	na	opravu	 lyžařského	
vleku	BLV-0	.......................................270.000	Kč
FINANCOVÁNÍ

převod	z	hospodářského	výsledku	minulých	let
 	..................................................+	270.000	Kč
•	 RM	po	projednání	žádosti	oddílu	volejbalu	žen	
TJ	 Jiskra	 Tanvald,	 vzhledem	 k	 postupu	 tohoto	
družstva	do	2.	národní	ligy,	schvaluje	příspěvek	
TJ	Jiskra	Tanvald,	oddílu	 volejbalu	 žen	ve	výši	
25.000	Kč	 a	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	
opatření	č.	39/2013:
VÝDAJE	
PŘÍSPĚVKY	–	celkem
příspěvek	TJ	Jiskra	Tanvald,	oddíl	volejbalu	žen																																																											
 	.......................................................25.000	Kč
ROZPOČTOVÁ	REZERVA	...............-	25.000	Kč
•	 RM	projednala	a	bere	na	vědomí	stížnost	pana	
P.	 Kousala	 na	 udělení	 souhlasu	 s	 průjezdem	
rychlostní	 zkoušky	 automobilové	 soutěže	
RALLY	BOHEMIA	2013,	kterou	pořádá	Autoklub	
Bohemia	 Sport	 v	 AČR,	 se	 sídlem	 Sosnová	
200,	 Česká	 Lípa,	 v	 ulicích	 Český	 Šumburk,	
Českošumburská,	 Vítězná	 	 a	Popelnická,	 	 dne	
13.	7.	2013.		

•	 RM	 přidělila	 byt	 č.	 13,	 vel.	 2+1,	 byt	 běžný,	
Husova	596,	Tanvald,	část	Šumburk	nad	Desnou	
na	dobu	určitou	do	31.	12.	2013.
•	 RM	doporučuje	zastupitelstvu	města	souhlasit	
s	 tím,	 aby	 město	 Tanvald	 formou	 notářského	
zápisu	 uznalo	 vlastnictví	 budovy	 trafostanice	
ev.č.	 JN_0552	 na	 stavební	 parcele	 č.	 901	
v	katastrálním	území	Tanvald	ve	prospěch	ČEZ	
Distribuce,	a.s.,	se	sídlem	Teplická	874/8,	Děčín	
4	-	Podmokly	jako	právního	nástupce	společnosti	
Severočeská	energetika	a.s.

•	 RM	 souhlasí	 s	 případným	 prodloužením	
nájemní	 smlouvy	 o	 pronájmu	 nebytových	
prostor	 v	 objektu	 č.p.	 336,	 Protifašistických	
bojovníků,	Tanvald,	 část	 Šumburk	 nad	Desnou	
s	 paní	 Ivanou	 Soukalovou	 na	 dobu	 neurčitou	
a	 s	 případným	 snížením	 nájemného,	 pokud	
do	30.	9.	2013	uhradí	městu	veškeré	dluhy.
•	 RM	 vydává	 záměr	 na	 prodej	 ideální	 jedné	
poloviny	 pozemkové	 parcely	 č.	 661/2	 (ostatní	

Výdaje
Ostatní	výdaje	–	celkem
Půjčka	MAS	Rozvoj	Tanvaldska		.......34.000	Kč
Financování
Převod	z	hospodářského	výsledku	minulých	let  
 	.....................................................+34.000	Kč
17/	 projednalo	 Petici	 pro	 zachování	
motokrosového	 areálu	 v	 Tanvaldě	 ze	 dne	 20.	
5.	 2013,	 přijatou	 dne	 18.	 6.	 2013	 a	 rozhodlo,	
že	 o	 využití	 území,	 ve	 kterém	 se	 nachází	
motokrosová	 trať,	 rozhodne	 zastupitelstvo	
města	 na	 základě	 zpracování	 studie	 dle	

usnesení	 zastupitelstva	 města	 č.	 XVI.	 ze	 dne	
17.	4.	2013	a	doporučení	ustanovené	pracovní	
skupiny	 ke	 zpracování	 dalších	 sportovišť	
ve	 městě	 (viz	 usn.	 č.	 IV/10	 z	 13.	 2.	 2013).	
Z	tohoto	důvodu	v	současné	době	s	pronájmem	
pozemků	 souvisejících	 s	 motokrosovou	 tratí	
za	účelem	obnovení	provozu	motokrosové	trati	
v	Tanvaldské	kotlině	nesouhlasí.
18/	 rozhodlo	 zpřístupnit	 zastupitelům	 města	
zápisy	z	jednání	rady	města	na	extranetu.

Pokračování na str. 7
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PŘÍJMY	-	ÚČELOVÉ	DOTACE
na	činnost	odborného	lesního	hospodáře
 	.................................................. +	113.191	Kč
VÝDAJE	-	ŽIVOTNÍ	PROSTŘEDÍ	–	výkon	státní	
správy	-	celkem
na	činnost	odborného	lesního	hospodáře
 	.................................................. +	113.191	Kč
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	
č.	43/2013:
PŘÍJMY	-	TRANSFERY
státní	příspěvek	na	výkon	pěstounské	péče
 	..................................................+	256.000	Kč
VÝDAJE	-	SOCIÁLNÍ	VĚCI	-	celkem
výkon	pěstounské	péče	–	celkem
 	..................................................+	256.000	Kč
•	 RM	 po	 projednání	 žádosti	 pana	 Patrika	
Kotlára	 konstatovala,	 že	 Městské	 kino	 JAS	
Járy	Cimrmana	vždy	bylo	a	je	využíváno	pouze	
k	akcím,	které	pořádá	město	Tanvald	a	právnické	
osoby	městem	 zřízené.	 K	 jiným	 účelům	město	
toto	zařízení	nepronajímá	ani	nezapůjčuje.	
•	 RM	souhlasí	s	pokácením	1ks	topolu	černého	
nacházejícího	se	u	objektu	č.p.	1309,	ul.	Hlavní,	
Smržovka,	 na	 pozemkové	 parcele	 č.	 4221/1,	
katastrální	 území	 Smržovka,	 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	Oznámení	Správy	CHKO	
Jizerské	hory	ze	dne	11.	7.	2013	o	pokračování	
správního	řízení	o	udělení	výjimky	z	ochranných	
podmínek	 	 zákona	 č.	 114/1992	Sb.,	 o	 ochraně	
přírody	a	krajiny	v	platném	znění,	při	provádění	
zimní	 údržby	 části	 silnice	 III/29042	 v	 úseku	
od	 křižovatky	 se	 silnicí	 III/29041	 po	 křižovatku	
se	silnicí	III/29022,	staničení	1,161	až	3,538	km	
chemickým	posypem.
•	 RM	schvaluje	program	zasedání	zastupitelstva	
města,	které	se	uskuteční	dne	28.	8.2013	s	tím,	
že	program	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

Zajímavosti, společenská rubrika

Ernestýna	Habová
Emilie	Tomanová
Vladimír	Endler
Markéta	Vacková
Vítězslav	Bartel

Hana	Cermánková
Jaroslav	Jakoubě
Alfred	Hodbod
Josef	Vondra
Daniel	Gubík

Ladislav	Matura
Jaroslav	Wild
Ewald	Kovář

Olga	Neprašová
Jindřiška	Tomešová
Jana	Jägerová

Jaroslava	Schwachová
Miroslava	Uhrová

V září 2013
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	!	)

Usnesení ze schůze Rady 
města Tanvald 

konané dne 31. 7. 2013   

Pokračování ze str. 6

Jízdy historickými autobusy - veterány

Den otevřených dveří Školní restaurace SCOLAREST

Město	Tanvald	pořádá	v	rámci	Tanvaldských	slavností,	ve	spolupráci	s	BusLine,	
a.s.	zvláštní	jízdy	historickými	autobusy.	Jízdné	zdarma	
Okruh 1 – město
Odjezd	Tanvald,	býv.vrátnice	SEBA	T,	a.s.	
v:	10:00,	11:00,	12:00,	13:00,	14:00,	15:00,	16:00	a	17:00	
Tanvald,	u	Sportovní	haly	•	Tanvald,	skokanský	můstek	•	Tanvald,	aut.	nádr.	•	
Dolní	Smržovka	-	most	•	Horní	Tanvald,	Údolí	Kamenice	•	Jiřetín,	Detoa	-	Muze-
um	hraček	a	zpět	Tanvald,	býv.vrátnice	SEBA	T,a.s.

Okruh 2 – vyhlídkový  na Český Šumburk
Odjezd	Tanvald,	bývalá	vrátnice	SEBA	T,	a.s.		
v:	11:00,	13:00,	15:00	a	v	16:00	hod.	
Tanvald	Šumburk	n.	D.	-	terminál	u	železniční	stanice	•	Tanvald	Šumburk	n.	
D.	-	u	Lišků	•	Tanvald,	Český	Šumburk	-	sokolovna	•	Tanvald,	Český	Šumburk	-	
otočka	a	zpět	Tanvald,	bývalá	vrátnice	SEBA	T,	a.s.

plocha	 -	 ostatní	 komunikace)	 o	 výměře	 30	m2,	
katastrální	území	Šumburk	nad	Desnou.
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	
pozemkovou	 parcelu	 č.	 2751	 (ostatní	 plocha)	
o	 výměře	 644	 m2,	 katastrální	 území	 Šumburk	
nad	Desnou	v	současné	době	neprodávat.
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	
rozhodnout	 o	 prodeji	 pozemkové	 parcely	
č.	 370/10	 o	 výměře	 528	m2,	 katastrální	 území	
Tanvald	panu	Radimu	Wieserovi.
•	 RM	 rozhodla	 pronajmout	 část	 pozemkové	
parcely	č.	4/1	o	výměře	1	m2	a	část	pozemkové	
parcely	 č.	 34/4	 o	 výměře	 1	m2,	 vše	 katastrální	
území	 Šumburk	 nad	 Desnou,	 společnosti	
RENGL	 s.r.o.,	 se	 sídlem	 Zákopnická	 354/11,	
Liberec	za	účelem	umístění	plakátovacích	tabulí	
na	dobu	neurčitou	s	tříměsíční	výpovědní	lhůtou	
za	nájemné	ve	výši	100	Kč/m2/rok.
•	 RM	 rozhodla	 pronajmout	 část	 pozemkové	
parcely	č.	1682/5	(trvalý	travní	porost)	o	výměře	
90	 m2,	 katastrální	 území	 Tanvald	 panu	 Josefu	
Menclovi	za	účelem	rozšíření	zázemí	u	penzionu	
Akron,	Žďár	ev.č.	126,	Tanvald	na	dobu	neurčitou	
s	 tříměsíční	 výpovědní	 lhůtou	 za	 nájemné	
ve	výši	9	Kč/m2/rok.
•	 RM	 rozhodla	 pronajmout	 panu	 Karlu	
Hanušovi	 části	 pozemkové	 parcely	 č.	 496/7	
(ostatní	 plocha)	 v	 katastrálním	území	Šumburk	
nad	 Desnou	 na	 dobu	 neurčitou	 s	 tříměsíční	
výpovědní	lhůtou	následovně:
1/	 část	 o	 výměře	 39	 m2	 za	 účelem	 zřízení	
zahrádky	za	nájemné	ve	výši	6	Kč/m2/rok,
2/	 část	 o	 výměře	 6	 m2	 za	 účelem	 umístění	
dočasné	stavby	kolny	za	nájemné	ve	výši	9	Kč/
m2/rok.
•	 RM	 rozhodla	 uložit	 odboru	 rozvoje	 a	 KV	
do	 příští	 schůze	 rady	 města	 zjistit	 stanovisko	
vlastníka	pozemkové	parcely	č.	104,	katastrální	
území	Šumburk	nad	Desnou	pana	Jana	Poštulky	
k	případnému	prodeji	části	tohoto	pozemku	v	šíři	
cca	2	m	potřebného	k	vybudování	kanalizace.
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	
schválit	 zřízení	 věcného	břemene	 ve	 prospěch	
společnosti	 ČEZ	 Distribuce,	 a.s.,	 se	 sídlem	
Teplická	 874/8,	 Děčín	 4	 –	 Podmokly,	 podle	
předloženého	 návrhu	 Smlouvy	 o	 uzavření	
budoucí	smlouvy	o	zřízení	věcného	břemene	a		
smlouvy	o	právu	stavby	č.	 IV-12-4011986/VB/3	
JN,	Tanvald	355,	SKI	Bižu	s.r.o.	–	VN,	TS,	NN.
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	
schválit	 zřízení	 věcného	břemene	 ve	 prospěch	
organizace	 Správa	 železniční	 dopravní	 cesty,	
státní	 organizace,	 se	 sídlem	Dlážděná	 1003/7,	
Praha	 1,	 Nové	 Město	 podle	 předloženého	
návrhu	Smlouvy	o	budoucí	 smlouvě	na	 zřízení	
věcného	 břemene	 týkající	 se	 zařízení	 „OS	
09-36-01	–	ŽST	Tanvald,	přípojka	VN	35	kV“.
•	 RM	doporučuje	zastupitelstvu	města	schválit		
rekonstrukci	rozvodů	SV	a	TUV	v	objektu	č.p.	98,	
Tanvald,	část	Žďár	–	zázemí	TS	za	370.000	Kč	
a	schválit	rozpočtové	opatření	č.	40/2013:
VÝDAJE
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem
Komunální	služby	–	středisko	TS	Žďár	–	celkem
Rekonstrukce	rozvodů	SV	a	TUV	č.p.	98,	Žďár	
 	...................................................-	370.000	Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod	hospodářského	výsledku	z	minulých	let
 	..................................................+	370.000	Kč
•	 RM	 souhlasí	 s	 prodejem	 nepotřebného	
oblečení	 pro	 zkušebního	 komisaře	 odboru	
dopravy	MěÚ	Tanvald:
1	pár	kožené	rukavice	....	inv.	č.	182413/1
prodejní	cena	...........................................100	Kč
1	pár	boty	zn.	JEREZ	BASE	....inv.	č.	193032/1
prodejní	cena	...........................................300	Kč
1	ks	helma	zn.	TORNADO	....	inv.	č.	252425/1
prodejní	cena	........................................1.500	Kč			
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	
č.	41/2013:
VÝDAJE
VNITŘNÍ	SPRÁVA	–	celkem
Vnitřní	správa	(radnice)	-	celkem
drobný	dlouhodobý	hmotný	majetek...................
 	.....................................................+36.000	Kč
ROZPOČTOVÁ	REZERVA	...............-	36.000	Kč
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	
č.	42/2013:

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

ŠR	Scolarest	zve	všechny	z		Tanvaldu	
a	okolí	na	tradiční	nedělní	oběd.	
8. 9. 2013, provozní doba 11 - 13 hod.

JÍDELNÍ LÍSTEK

Polévka:
1.	Hovězí	vývar	s	masem	a	nudlemi
2.	Dršťková

Hlavní jídlo:
1.	Svíčková	na	smetaně,	houskové	
	 knedlíky	
2.	Smažený	vepřový	řízek,	vařené	
	 brambory	(bramborová	kaše)
3.	Kuřecí	špíz	na	bylinkách,	lyonské	
 brambory

4.	Makarony	s	dračími	ocásky
Moučníky:
Míša	řezy,	Žloutkové	věnečky

Saláty:
Zeleninový,	Ovocný

CENÍK
Polévka			 	 15,-	Kč
Hlavní	jídlo	 	 63,-	Kč
Moučník		 	 15,-	Kč
Salát	 	 	 15,-	Kč
Nápoj	0,2	l	 	 10,-	Kč
KÁVA	 	 	 15,-	kč
PIVO	0,5	l	 	 20,-	Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21 %
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Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald

U	Školky,	č.p.	579	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
17:15	-	18:00		ZUMBA	pro	děti	4-6	let	s	Lenkou	Marčíkovou	mobil:	607	143	054
18:15	-	19:15	POWERJÓGA		s	Lenkou	Marčíkovou,	mobil:	607	143	054
Úterý:
9:00	 -	12:00	HUDEBNÍ	HRÁTKY	pro	nejmenší	 -	 rozvoj	hudebního	vnímání,	
program	s	písněmi,	rytmizace,	pohyb,	rozvoj	řeči,	podpora	sociálních	vztahů			
Středa:
9:00	-	12:00	Hravá	a	tvořivá	dopoledne	pro	předškoláky	(bez	rodičů)	-	výtvarně-
keramická	dílna,	pohybové	hry,	informace	na	čísle:	774	825	085
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	
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	
Pátek
9:00	-	12:00	Baby	Club	-	setkávání	maminek	a	jejich	miminek

Od září chystáme:
Logopedie	(1	odpoledne)
Hudební hrátky 3-6 let	(1	odpoledne)
Angličtina –	kdykoliv	dle	dohody	(I.Mineva,	tel.606919839)
Sportovní průprava 3-6 let	(1	odpoledne)
Cvičení Tai-ji,	v	ŠD	ZŠ	Sportovní
rekondiční masáže	(A.	Rusnáková,	tel.:	774	825	085)
havajské masáže Lomi Lomi (MUDr.	David	Němec,	tel.:603	252	488)	

každý	druhý	pátek	v	měsíci	17:30	–	19.30	PORODNÍ VEČÍREK  
s	certifikovanou	dulou	Ditou	Pousteckou	cca	50	min.	film	s	porodní	tématikou	
+	 diskuze	 (1	 hod.)	 ohledně	 porodu,	 porodního	 plánu,	 šestinedělí,	 kojení,	
doporučení	pro	zdravý	a	bezpečný	porod.	Zájemci,	hlaste	se	nejpozději	den	
předem	na	telefon	či	e-mail	MDC	Maják.	Děkujeme.

Připravované akce 1. 9. – 31. 10. 2013:
14.	 a	 nebo	 15.	 9.	 –	Tajemná rašeliniště Jiz. hor	 –	 středisko	EKOvýchovy	
na	Jizerce
21.	9.	2013	Podzimní rodinné odpoledne 
Říjen	–	výlet	 •	 tvořivá sobota	 (malujeme	na	hedvábí)	 •	podzimní	prázdniny	
v	Majáku
21.	–	27.	10.	Podzimní burza dětského oblečení

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

Děkujeme za podporu:
Městu Tanvald,    Městu Desná v J.h.
Libereckému kraji  MPSV Praha   
Nadaci EURONISA  Nadaci pro záchranu a obnovu Jiz.hor
a všem ostatním sponzorům, kteří nás po celý rok podporují

Mateřské a dětské centrum Maják

	 Pro	 školní	 rok	 2013	 -	 2014	 nabízíme	 dětem	 a	 mládeži	 činnost	 v	 těchto		
kroužcích:
Sport -	 florbal,	plavání	 (bazén	v	Gymnáziu),	 volejbal	dívky,	volejbal	 chlapci,	
lyže	běh,	turistika	(Tanvald,	Desná),	taneční,	zumba,	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),	divadelní	
Hudební obor	-	zobcová	flétna,	kytara	k	táboráku	(pro	začátečníky	a	pokročilé)	
Cizí jazyky	 -	anglický	pro	děti	 (začátečníci	 i	pokročilí),	anglický	pro	dospělé	
(zač.	i	pokroč.)
Přírodověda	-	rybářský	
Technika	-	kurz	počítače	pro	dospělé	–	zač.	a		mírně	pokročilí	(	8	lekcí	po	1,5	
hodině	od	října)
Logopedie
Ulitka	 -	zábavné	a	 tvořivé	dopoledne	pro	předškoláky	od	3	 let.	Každé	úterý	
8.30	-	11.30	hodin.

Nové kroužky:
košíkaření a tkaní	(pletení	z	pedigu,	tkaní	na	různých	typech	stavů),	
tiffany a mozaika	(výroba	skleněných	vitráží	a	mozaikových	dekorací)
klub šikulů	(vaření,	pečení,	tvoření)
drumbeny	(originální	rytmické	nástroje	rozvíjející	kreativitu,	hrubou	a	jemnou	
motoriku,	rytmické	vnímání	a	práci	ve	skupině).

Kroužky	začínají	pracovat	od	30.	září	2013.
Zápis	do	kroužků	keramiky	v	Tanvaldě,	do	výtvarně-keramického	kroužku	pro	
předškoláky	a	prvňáky	a	výtvarného	kroužku	speciál	proběhne	s	platbou:	
v	pondělí	9.	9.	od	16:00	pro	děti,	které	tyto	kroužky	již	navštěvovaly,
v	úterý	10.	9.	od	16:00	pro	nové	zájemce.
Do	ostatních	kroužků	se	přihlašujte	během	měsíce	září,	kdy	budou	upřesněny	
dny	a	časy	konání.

Připravujeme	 také	 další	 příležitostné	 akce	 -	 sportovní,	 výtvarné,	 turistické,	
kurzy	keramiky	a	akce	o	vedlejších	prázdninách.	Informace	průběžně	získáte	
na	webu	www.ddmtanvald.cz,	 v	DDM	Ulita	Tanvald,	 z	 informačních	 letáčků,	
které	děti	dostanou	ve	školách,	nebo	na	tel.č.	483	394	301.

Ohlédnutí za příměstským táborem
Na	začátku	prázdnin	jsme	pořádali	příměstský	tábor	„Toulavé	boty“,	kterého	se	
zúčastnilo	48	dětí.	Podnikli	jsme	s	dětmi	celkem	9	výletů	do	blízkého	i	vzdále-
nějšího	okolí	Tanvaldu:	Černá	Studnice,	Riegrova	stezka,	Trosky,	Buková	hora,	
Harrachov,	Hrubý	Rohozec,	Hlavatice,	Michalovická	Putna,	Radvánovice.	Děti	
si	výlety	užily,	počasí	bylo	tentokrát	velmi	příznivé	a	umožnilo	nám	i	opékání	
buřtů	 na	 Michalovické	 Putně.	 16	 dětí	 získalo	 velkou	 keramickou	 botu	 jako	
upomínku	na	tábor	za	účast	na	všech	výletech	a	správné	zodpovězení	otázek,	
které	se	vztahovaly	k	daným	výletům.

 

Městská kulturní kancelář Tanvald
26. 9. ČT 19 hodin Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald 
Divadelní	představení	komedie:

Zora Kostková       Zmýlená platí
Veselá	komedie	o	dvou	dějstvích	a	mnoha	zmýlených.
Hra	byla	napsaná	výhradně	pro	herečku	Danu	Homolovou	a	je	to,	tudíž	
světová	premiéra.
Režie: Robert Bellan	(mistr	komedií,	oceněn	diváckými	cenami,	jeho	Rychlé	
šípy	se	hrají	po	celé	republice,	další	hry:	Klec	bláznů,	1+2=6,	Výstřely	
na	Brodwayi,	Hrobka)
Hrají: Milena Steinmasslová, Dana Homolová, Ivan Vyskočil a Otto Kallus
Vstupné:	150,	130	Kč
Předprodej	v	pokladně	kina	nebo	možnost	rezervace	na	odkazu	
www.tanvald.cz	nebo	www.disdata.cz.	

Připravujeme na říjen: 
45. ročník soutěže HAF	ve	dnech	4.	-	5.	října	2013

 „Skládanka“	 –	 závěrečná	 výstava	 výtvarných	 prací	 dětí	 ZUŠ	 Tanvald	 pod	
vedením	p.	Hadravové	Jany.	24.	6.	2013	-	13.	9.	2013	ve	výstavním	sálku.	

„Kamen“	 -	 výstava	 vybraných	 prácí	 studentů	Gymnázia	Tanvald	 z	 projektu	
„Kamen“,	 jehož	 veřejná	 prezentace	 proběhla	 v	 budově	Gymnázia	 v	 červnu	
tohoto	roku,	ve	výstavním	sálku	knihovny	od	16.	9.	2013	do	19.	10.	2013

První	týden	v	říjnu	30.	9.	-	4.10.	proběhne	v	naší	knihovně	15.	ročník	Týdnu	
knihoven.	Letošní	motto	zní	„S námi jen all inclusive!“	V	rámci	této	tradiční	
akce	jsme	připravili	bohatou	škálu	aktivit:	soutěže	pro	děti,	amnestie	dlužníků,		
prodej	vyřazených	knih	a	časopisů	vystavení	průkazu	pro	nové	členy	zdarma,	
povídání	a	soutěže	pro	žáky	základních	škol	města	

Městská knihovna Tanvald

Odvoz a likvidace 
fekálií

Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890

INZERCE

Nově otevřená 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.  
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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

Inzerce, kultura

DIANA
Životopisné	 drama	 Diana	 vypráví	 příběh	 známé	
princezny	z	Walesu	a	zachycuje	poslední	dva	roky	
jejího	života.	Film	začíná	přibližně	v	době,	kdy	se	
Diana	rozvedla	s	princem	Charlesem.	Její	život	se	
v	té	době	začal	ubírat	víc	než	kdy	jindy	k	potřebám	
třetího	 světa.	 Její	 charitativní	 práce	 pro	Červený	
kříž	 a	 její	 světoznámě	 proslulé	 kampaně	 proti	
nášlapným	minám	 a	AIDS,	 se	 staly	 jejím	 novým	
životním	 posláním.	 Co	 se	 soukromého	 žití	 týká,	 Diana	 potkává	 nového	 muže	
doktora	Hasnata	Khana,	a	později	 také	 i	osudového	Dodiho	Fayeda,	se	kterým	
společně	umírá.

LETADLA 
Z	 oblačných	 výšin	 světa	 filmu	 Auta	 přilétají	
Letadla,	 animovaný	 komediálně-dobrodružný	
snímek	 nabitý	 akcí,	 ve	 kterém	 se	 nám	 předsta-
vuje	Prášek,	práškovací	 letoun	s	 velkým	srdcem	
a	 rychlými	 křídly,	 jenž	 sní	 o	 tom,	 že	 se	 zúčastní	
nejúžasnějšího	 leteckého	 závodu	 kolem	 světa.	
V	 cestě	 mu	 stojí	 jen	 několik	 poněkud	 větších	
problémů	 -	 Prášek	 není	 tak	 docela	 stavěný	 pro	 závody,	 a	 kromě	 toho	má	 tak	
trochu	 strach	 z	 výšek.	 Navzdory	 fóbiím	 se	 Práškovi	 za	 podpory	 svého	 učitele	
z	námořního	 letectva,	Skippera,	podaří	s	odřenou	vrtulí	kvalifikovat	do	hlavního	
závodu.	Jeho	sportovní	nadšení	a	rychlost	se	ale	příliš	nezamlouvají	obhajujícímu	
šampiónovi	Ripslingerovi,	který	se	neštítí	ničeho,	 jen	aby	Práška	zastavil.	Když	
dojde	v	průběhu	vyvrcholení	závěrečného	závodu	k	neštěstí,	je	Práškova	odvaha	
vystavena	skutečné	zkoušce.	Za	podpory	přátel	starých	i	nových	Prášek	vystoupá	
do	výšin,	o	kterých	se	mu	doposud	ani	nezdálo,	a	současně	užaslým	přihlížejícím	
dokáže,	že	svět	v	oblacích	skutečně	nezná	žádných	hranic.

FILMOVÉ TIPY 

Dovolená v září – široký výběr zájezdů na poslední 
chvíli

Itálie, týden ubytování s vlastní dopravou pro 4 osoby   5.775,-Kč
Černá Hora, letecky, týden za osobu s polopenzí    8.990,-Kč

Menorka pro seniory 55+, letecky, týden s polopenzí   11.750,-Kč
Dále zajišťujeme: letenky, vízum, trajekty, cestovní pojištění

Cestovní agentura ASIC  www.zajezdy.asic.cz

Nám. TGM 809, 468 51 Smržovka, tel.: 602 403 932, email: info@asic.cz

INZERCE

Na Tanvaldských slavnostech letos zazáří například tito účinkující

BeruškyBlue Effect



Tanvaldský zpravodaj    10

Tanvaldský zpravodaj / září 2013

	 Desítka	tanvaldských	hráčů	a	hráček	
odcestovala	 v	 polovině	 července	
do	 Rakovníka	 na	 vrcholné	 setkání	
všech	 minigolfistů	 z	 Čech	 i	 Moravy	
–	na	Mistrovství	České	republiky	v	jed-
notlivých	kategoriích	
a	naši	nejmladší	se	
měli	 pokusit	 o	 titul	
žákovského	 mistra	
republiky.
	 A	nutno	pochválit	
organizátory	 –	
bylo	 to	 důstojné	
zakončení	 všech	
soutěží	 2012/2013.	
Mistrem	 extraligy	
i	 mistrem	 ČR	 se	
opět	stal	velmi	silný	
tým	 Tempa	 Praha	
před	 Olomoucí	
a	Rakovníkem.	

Výsledky	 našich	
v	 jednotlivcích:	
žáci:	 6.	 Milan	
Bukovjan	 (nejlepší	 z	 našich	 nejmlad-
ších	 na	 MČR),	 žákyně:	 2.	 Krystyna	
Ognarová,	 3.	 Tereza	 Bujárková,	
4.	Patricie	Bergerová,	juniorky:	3.	Lucie	
Čejková,	 senioři	 II:	 2.	 Jan	 Fechtner,	
3.	Libor	Novák	,	6.	Milouš	Kašpar.

	 Při	 neúplných	 stavech	 žáků	 ostat-
ních	 týmů	 náš	 ve	 složení	 Ognarová,	
Bukovjan,	 Bergerová	 a	 Bujárková	
vybojoval	 zlaté	 medaile	 a	 titul	 mistrů	
České	 republiky.	 Co	 způsobilo	 špatný	
přístup	 jiných	 oddílů	 je	 otázkou	 jejich	
škoda.	To	však	nesnižuje	výkon	našich	
dětí,	které	dokázaly	běhen	celé	 ligové	

sezóny	své	dominantní	postavení.
	 Do	 sobotní	 soutěže	 K.O.	 systému	
se	 až	 na	 Krystynku	 Ognarovou	 naši	
neprobojovali.	 Ta	 si	 zde	 vedla	 velice	
zdatně	a	1.	ženě	dle	umístění	(Dagmar	

Hirschmann	 z	 Chebu)	 byla	 zcela	 rov-
nocenným	 partnerem	 až	 do	 poslední	
dráhy	-	gratulace!	
	 V	K.O.	systému	 	bojuje	o	 tituly	 jed-
notlivců	32	mužů	(bez	ohledu	na	věko-
vou	 kategorii)	 a	 16	 žen.	 Abychom	
si	 mohli	 plně	 ukázat	 sílu	 našich,	 je	
nutno	 ukázat	 	 umístění	 z	 celkového	
počtu	 zúčastněných.	 Hrálo	 99	 mužů	
–	 absolutně	 se	 umístil	 37.	 Fechtner,	
51.	Novák,	60.	Kašpar	a	91.	Bukovjan	
a	21	 žen	–	absolutně	 v	 ženách	skon-
čila	 16.	 Ognarová,	 18.	 Bujárková,	
19.	Čejková	a	20.	Bergerová.

(dop.)

Sport

Již	 4.	 ročník	 Memoriálu	 Bernarda	
Galbavého	 přivítal	 stadion	 na	 Výšině.	
Pořadatelé	 Iveta	Bujárková	a	Ladislav	
Balog	 a	 ředitel	 turnaje	 Karel	 Soldát	
opět	 zajistili	 pěkné	 počasí	 a	 Pivnice	
pod	 mostem	 i	 kvalitní	 občerstvení.	
Zvítězila	Stará	garda	bez	ztráty	kytičky.
Konečné	pořadí:
1.	Stará	garda
2.	Chmelnice
3.	Berni	tým
4.	Pivnice	pod	mostem
5.	Acta	–	X

6.	Rebelové
7.	Euthanazie
Poslední	 tým	 obdržel	 putovní	 cenu,	
a	 to	 lucernu,	 s	 níž	 si	 může	 posvítit	
na	příští	ročník.
V	rámci	turnaje	pořadatelé	opět	zařadili	
pěkné	 soutěže	 pro	 děti	 ve	 střelbě	
na	branku	i	na	koš.	Nejlepší	byli	Natálka	
Řezáčová,	Erik	Kučera,	Honzík	Lorenc	
Michal	 Šebl,	 Dan	 Jegyinák	 a	 Marian	
Bajzik,	 sladké	 koblihy	 ovšem	 dostali	
všichni	soutěžící.

-vho-

Na Mistrovství České republiky 
naši nezklamali

Na snímku tým Chmelnice, který vybojoval 2.místo.

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

Datum: úterý 3. září 2013
Start: 9.30 hodin
Místo: areál sportu Autokemp Tanvald
Kategorie: 4členná družstva 
s různým stupněm mentálního 
postižení

Disciplíny	 jsou	 tradiční,	 zábavné,	 pro	
šikovnost	 i	 sportovní	 zdatnost,	 ale	
zazávodí	 si	 tu	 určitě	 každý,	 protože	
nejenom	 olympijskými	 vítězi	 živ	 je	
český	sport.	A	organizátoři	to	poskládali	
tak,	že	si	každý	opravdu	užije.

Přihlášky a prezentace:	 nejpozději	
2.	 9.	 2013	 odpoledne	 na	 tel.	
604	 607	 982,	 14-19hod.	 upřesnění	
počtu		v	místě	startu	do	9	hod.
Odjezd	 autobusu	 z	 Jbc	 (nástupiště	
MHD	 u	 podniku	 ABB	 Jbc	 Šumava	
v	7,45	-	8,00	hodin),	doprava	zajištěna	
zpět	 po	 ukončení	 soutěžního	 dne,	
nejpozději	do	15	hodin.
Startovné: zdarma
Občerstvení a pitný režim:	 zajištěno	
v	 místním	 kiosku,	 možnost	 využití	
i	dalších	služeb
Různé:	 vedoucí	 zodpovídají	
za	zdravotní	stav	svých	sportovců
•	 v	 místě	 konání	 bezbarierové	 WC,	

možnost	převléknutí	na	krytém	místě
•	 doporučujeme	 vhodné	 sportovní	
oblečení	+	obutí
•	 parkoviště	 vlastních	 automobilů	
asi	 100m	 od	 areálu	 na	 vyhrazeném	
parkovišti
Pro	 každého	 účastníka	 sportovních	
soutěží	 zajištěny	 drobné	 dárky	
a	účastnické	tričko.
Úkolem	 sportovního	 dne	 je	 využít	
možnosti	 společného	 sportování	
a	 načerpání	 outdorových	 zážitků	 při	
některých	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

O POHÁR MĚSTA TANVALDU

	 Jak	 jsme	slíbili,	 tak	plníme	–	přiná-
šíme	pár	 řádků	 z	 druhé	největší	 akce		
kalendáře	 České	 republiky.	 Téměř	
stovka	 (přesně	96)	hráčů	a	hráček	se	
sjela	ke	konci	června	do	našeho	města,	
aby	 poměřila	 své	 schopnosti	 na	 18	
jamkách	minigolfového	sportu.	
	 Na	 rozdíl	 od	 minulého	 „openu„	
bylo	 nádherné	 počasí,	 které	 přineslo	
i	 několik	 pozoruhodných	 výsledků.	
Nejlepší	výkon	na	 jeden	okruh	zazna-
menal	Michal	Sedláček	z	Tempa	Praha	
-	 výtečná	 „18“	 mu	 však	 v	 konečném	
účtování	 stačila	 pouze	 na	 45.	 místo	
celkově.	Hrálo	se	totiž	na	6	soutěžních	
okruhů	 +	 2	 okruhy	 finálové	 a	 vyrov-
nanost	 jednotlivých	 kol	 většinou	 slaví	
vítězství.

Výsledky: 
ženy	-	1.	Jana	Dočkalová	(Fr.	Lázně),
seniorky	-	1.	Dana	Dočkalová	(Fr.	Lázně),
juniorky	-	1. Lucie Čejková (MG	SEBA), 
žákyně	-	1. Krystýna Ognarová, 
2. Patricie Bergerová (obě	MG	SEBA)
muži	–	1.	Lubomír	Dočkal	(Fr.	Lázně),	
22.	Jan Želizňák, 
23.	Michal Bláha	(oba	MG	SEBA),	
senioři	–	1.Josef	Vozár	(Tempo	Praha),	
senioři	II	–	1.	Libor	Novák,	
2.	Jan Fechtner,	
6.	Milouš Kašpar, 
7.	Miroslav Ticháček	(všichni	MG	SEBA), 
žáci	-	1.Ondřej	Škaloud	(GC	85	Rakovník)
7.	Milan Bukovjan	(MG	SEBA).

-LiNo-

Přebor Čech v minigolfu zavítal do Tanvaldu

Slavnostního předávání cen se zúčastnil i starosta našeho města pan Petr Polák. Z jeho rukou 
převzali medaile pro nejlepší žákovský tým Tanvaldští ve složení: Krystyna Ognarová, Patricie Ber-
gerová a Milan Bukovjan. V první polovině soutěže 2012/2013 pak velkou měrou přispěla k vítězství 

i Jana Holčíková (vpravo nahoře na snímku – bohužel již nehraje).

Náš tým, jak snímek pořadatelů ukazuje, nepřijel domů s prázdnou! Foto: 
Milan Bláha

Berni cup již počtvrté
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Při	 příležitosti	 dvacetileté	 spolupráce	
Tanvaldu	a	Wittichenau	se	na	německé	
půdě	 střetly	 v	 přátelském	 utkání	 fot-

balové	 výběry	 obou	měst.	Naši	 začali	
skvěle,	 na	 hřiště	 vlétli	 jak	 uragán	
a	 po	 prvním	 poločase	 na	 ukazateli	
svítilo	 skóre	 0:4.	 Domácí	 se	 však	
po	 přestávce	 zvedli	 a	 vehementně	
dotahovali,	 ovšem	 na	 remízu	 již	
nedosáhli.	Konečný	 výsledek	 zněl	 3:4	
ve	 prospěch	 Tanvaldu,	 ovšem	 spoko-
jeni	nakonec	mohli	být	všichni,	včetně	
obou	 starostů	 a	 vedení	 měst.	 Hosté	
s	vítězstvím	a	domácí	s	tím,	že	neklesli	
do	kolen	a	ze	ztraceného	zápasu	ještě	

udělali	drama.
	 Týden	nato	 se	 pak	 tým	pod	 hlavič-
kou	Tanvaldska	předvedl	na	 tradičním	

turnaji	v	polské	Lubomierzi.	Po	výsled-
cích	s	Chmielen	B	4:0,		Pasiecknik	4:0,	
Chmielen	A	1:2,	Lubomierz	2:2	a	Stella	
Juniorry	 4:1	 obsadilo	 Tanvaldsko	
konečné	 3.	 místo,	 což	 je	 velmi	 dobrý	
výsledek.	Nejlepším	střelcem		našeho	
mužstva	 byl	 Pišta	 Mihálik,	 dále	 hráli	
Žanta,	 Zajíček,	 Jiříkovský,	 Szirti	
a	Hnídek,	 dopravu	 již	 tradičně	 zajistili	
pánové	Jozífek,	Feix	a	Jelenčík.

-vho-
Stolní	 tenisté	Tanvaldu	napodobili	 své	
fotbalové	kolegy	a	na	oslavách	dvaceti	
let	 spolupráce	 Tanvald	 –	 Wittichenau	
se	střetli	s	domácím	výběrem.	Družstvo	

ve	složení	Antonín	Bělonožník,	Radim	
Pavelka,	 Václav	 Doležal	 a	 nejstarší	
borec	Milan	Směšný	zvítězilo	v	poměru	
11	:	3.	

Sport

Český	 svaz	 v	 bojovém	 sportu	
(brazilské	 Ju	 -	 Jitsu)	 uspořádal	
v	 Kladně	 závody,	 kterých	 se	
zůčastnili	 i	 borci	 z	 klubu	 Soshiki	
Tanvald	 a	 to	 velice	 úspěšně.	
Denisa	 Prousková	 získala	 zlatou	
ve	své	váhové	kategorii,	stejně	tak	
i	Natálie	Fejfarová	a	Anna	Patková	
stříbrnou	 medaili.	 Jaroslav	 Filip	
skončil	 pátý.	 Trenéři	 Horáček	
a	 Nigrín	 byli	 opět	 spokojeni	
s	výkony	mladých	borců.
V	létě	se	pak	naši	závodníci	se	svými	
trenéry	 zúčastnili	 soustředění	
v	překrásném	prostředí	v	Ratajích	

nad	 Sázavou,	 kde	 se	 učili	 pod	
vedením	 zkušených	 instruktorů	
v	 čele	 se	 samurajem,	 učitelem	
a	malířem	Františkem	Kolmanem,	
někdejším	reprezentantem	v	judu,	
šéfem	 ochranky	 Václava	 Havla	
a	také	žákem	skvělého	ilustrátora	
pravěku	 malíře	 Zdeňka	 Buriana.	
Taková	 zkušenost	 jistě	 není	
k	 zahození	 a	 tanvaldští	 borci	
nepochybně	 využijí	 získaných	
dovedností	 k	 dalším	 skvělým	
výsledkům. -vho-

Poslední	 červencovou	 sobotu	 uspořá-
dalo	 naše	 občanské	 sdružení	 DH-FR	
racing	 Tanvald	 první	 oficiální	 ročník	
amatérského	extrémního	 cyklistického	
závodu	 Bobovka	 DH-Freeride	 Cup	
2013.	 Freerideová	 trať	 provozovaná	
právě	 naší	 organizací,	
situovaná	 přímo	 v	 korytu	
bývalé	 zimní	 bobové	
dráhy	 na	 Malém	 Špičáku	
v	Tanvaldě,	byla	v	posled-
ních	 týdnech	 před	 závody	
výrazně	 přestavěna,	 a	 to	
jak	 vlastními	 silami	 členů	
sdružení,	 tak	 i	 přičiněním	
města	 Tanvald,	 které	
na	naši	žádost	zrekonstruovalo	spodní	
část	 cesty.	Areál	 byl	 tak	 pro	 realizaci	
tohoto	 unikátního	 závodu	 připraven	
po	všech	stránkách.
Krásné	 letní	 počasí	 a	 jedinečná	 trať	
přilákaly	 bezmála	 padesátku	 bikerů	
ze	 všech	 koutů	 Čech	
a	 mnoho	 diváků.	 Pro	
všechny	 byla	 po	 celý	
den	 připravena	
exkluzivní	 možnost	
zapůjčení	 horských	
kol	 renomovaných	
značek	 Cannondale,	
GT	a	Kellys	od	našeho	
partnera	Sport	Bronec,	
který	 zde	 představil	
i	 horkou	 novinku	
nadcházející	 sezóny	
-	 sjezdový	 speciál	 DH	
GT	Fury	2014!
Na	start	závodu	se	postavilo	45	jezdců	
ve	 dvou	 kategoriích.	 Startovní	 pole	
představilo	ridery	od	juniorů	po	seniory	
a	 od	 hobbýků	 až	 po	 české	 reprezen-
tanty.	 Po	 dvanácté	 hodině	 tak	 mohl	

odstartovat	 extrémní	 cyklistický	 závod	
ve	sjezdu	horských	kol	se	spoustou	hli-
něných	skoků,	dřevěných	 lávek	a	dal-
ších	 atraktivních	 prvků	 tratě,	 kterou	
lemovali	skvělí	diváci	a	fanoušci.	Znovu	
tak	 na	 bobové	 dráze,	 po	 dlouholeté	
odmlce,	 zavládla	 závodní	 atmosféra	
a	nebyla	nouze	o	adrenalinové	výkony	
jezdců	až	na	hranici	jejich	možností.
Po	bouřlivém	vyhlášení	vítězů	byla	pro	
všechny	 připravena	 afterparty	 s	 jab-
loneckou	 kapelkou	 Gone	 Shootin´a	
domácí	 crew	 Plan	 B.	 Luxusní	 počasí	
a	extrémní	výkony	 jezdců	 tak	přinesly	
v	těchto	prázdninových	dnech	obyvate-
lům	Tanvaldska	velkolepou	podívanou.
Rádi	bychom	tímto	poděkovali	sponzo-
rům	 (BronecSport,	MFnet,	Vodafone	 -	
Daniel	Šimek,	eR	club	-	Vladimír	Josífek,	
Shop-Samolepky,	 Biofarma	 Filoun,	

Vaše	 Sámoška,	 Pivovar	
Konrád,	 SATO	 –	 Reklama	
Tisk,	 ŠtěPin,	 Vertical	 Park	
Harrachov,	 Makak,	 Česká	
Reklama,	 Ski	 Bižuterie,	
Autocentrum	 Kovář,	 RSK	
–	 Preisler-Kovář,	 Dirtbiker,	
Železářství	 „U	 Blacka“,	
RasgTattoo,	 Teneo,	
ProSport)	 zejména	 také	

městu	Tanvald	za	podporu	a	za	pomoc	
při	realizaci.	Dále	patří	velký	dík	našim	
přátelům	kolem	DH-FR	racing	Tanvald	
a	 panu	 Pavlovi	 Farkašovi	 za	 jejich	
věnovaný	 čas	 a	 nadšení	 pro	 skvělou	
věc,	která	nemá	v	 této	oblasti	obdoby	

a	vůbec	všem	lidem,	kteří	přišli	a	vytvo-
řili	tak	neopakovatelnou	atmosféru.

DH-FR	racing	Tanvald

Foto: A. Bělonožník a Jana Peřinková

Soshiki opět zabodovali a přivezli cenné kovyBobovka DH-Freeride Cup 2013

Tanvaldští fotbalisté se blýskli v cizině

Stolní tenisté vítězní

Tým Tanvaldska v Polsku, druhý zleva Karel Soldát, vedoucí výpravy.

Snímek z utkání Wittichenau – Tanvald, v němž zvítězili hosté 3 : 4

Ve Wittichenau se sportovalo s velkým zaujetím. 
Na snímku utkání ve stolním tenisu, kde zvítězili hosté z Tanvaldu. 
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Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč  

800 888 120 www.faircredit.cz

• Rychlost v pohodlí 
 Vašeho domova
• Profesionální jednání
• Férovost

• On-line přehled nad svým 
 účtem
• Transparentnost

Bleskový Internet 120 Mb/s
          Ohromující cena 79Kč

 měsíc*
* do konce roku 2013 při uzavření smlouvy 
 na 24 měsíců.

Objednávejte na 800 944 800  nebo na vaší  pobočce 
www.nej .tv

Bleskový Internet 120 Mb/s

internet

INTERNET

KVALITNÍ TECHNICKÁ PODPORA
LOKÁLNÍ PŘÍSTUP
PODPOŘENO OPTICKOU SÍTÍ
STAHOVAT NAJEDNOU BEZ OMEZENÍ MŮŽE CELÁ RODINA
NAPROSTO USPOKOJÍ I TY NEJNÁROČNĚJŠÍ UŽIVATELE
BEZPLATNÁ ZÁKAZNICKÁ LINKA
BEZPEČNÉ A STABILNÍ PŘIPOJENÍ

REPO SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Občanská 1172

468 51 Smržovka
IČ:25410890, DIČ: CZ25410890

Tel: 724 646 656
Nabízí komplexní vedení účetnictví, daňové evidence, mezd, zpracování roční závěrky, 

zastupování na úřadech.  Zajistíme vyzvednutí dokladů dle dohodnutého harmonogramu.

> datum zápisu v Tanvaldu je 9. a 10. 9 Jablonec n.N. po telefon. dohodě 
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