
	 2.	září	byl	odstartován	nový	školní	
rok,	 který	 hlavně	 pro	 prvňáčky	 je	
během	na	dlouhou	 trať.	Pro	deváťáky	
a	 prvňáky	 je	 to	 nejvýznamnější	
rok	 ve	 školních	 lavicích,	 protože	 ti	
nejmladší	 vchází	 do	 neznámých	
vod	 a	 musí	 si	 zvykat	 na	 nový	 režim	
a	 spolužáky.	 Deváťáci	 jsou	 naopak	
postaveni	před	důležitou	životní	volbu,	

kterou	je	volba	povolání	a	s	ní	spojená	
škola,	na	kterou	se	budou	hlásit.	Tento	
den	 nebyl	 významný	 jen	 pro	 žáky	
základních	 škol,	 ale	 pro	 všechny	 co	
přecházeli	 nebo	 nastupovali	 na	 jinou	
školu	a	samozřejmě	i	pro	učitele.
	 Já	 jsem	 si	 tento	 slavnostní	
den	 připomněla	 v	 Základní	 škole	 –	
sportovní,	kde	nový	školní	rok	zahajují	

v	 neobvyklém	 školním	 prostředí	 a	 to	
ve	 sportovní	 hale.	 Všichni	 žáci	 podle	
tříd	 se	 seřadili	 v	 hale	 a	 k	 dokreslení	
slavnostní	atmosféry	hrála	hudba,	pak	
pronesla	 slavnostní	 řeč	 paní	 ředitelka	
Ivana	 Stěhulová	 a	 následně	 přivítal	
žáky	i	pan	místostarosta	Josef	Průcha.	
Přejeme	 všem	 žákům	 šťastný	 vstup	
do	nového	školního	roku. -haj-

	 Letošní	 ročník	 slavností	 se	
opravdu	 vydařil.	 Kromě	 dobrého	
programu,	 zajímavých	 stánků,	 přálo	
slavnostem	 dokonce	 i	 nádherné	
počasí.	 Zahájení	 slavností	 6.	 září	 se	
ujala	 rocková	 skupina	 The	 Broken	
Dam.	Jako	další	nám	v	sobotu	zahrála	
Svijanka	 Ládi	 Petříčka,	 Kaleidoskop,	
Exil	 51,	 Petr	 Kalandra	 Memory	 Band	
a	Hudba	Tanvald.	Neděle	byla	zahájena	
folklorní	 kapelou	Rumungre,	následně	
zahrála	 dechovka	 Celestýnka,	 BG	
Bazar,	 9431,	 Bran	 a	 vrcholem	 dne	
byla	 legendární	 rocková	 skupina	Blue	
Effect	s	kytarovým	virtuózem	Radimem	
Hladíkem.
	 Pro	 děti	 byla	 připravena	 dvě	
divadla.	 V	 sobotu	 to	 bylo	 divadlo	
Kordula	 z	 Liberce,	 které	 zahrálo	
Plechové	 pohádky	 aneb	 tři	 pohádky	
o	 drakovi	 a	 jedné	 chystané	 svatbě.	
V	 neděli	 si	 dětičky	 poslechly	 „Jak	 se	
hledají	 princezny“	 prostřednictvím	
divadla	Bořivoj	Praha.
	 Ten	 kdo	 si	 chtěl	 něco	 hezkého	
ze	 slavností	 koupit,	 tak	 měl	 možnost	
v	 krásných	 dobových	 stáncích	
na	 centrálním	 parkovišti,	 kde	
prodávali	 regionální	prodejci	například	

patchwork,	 medovinu,	 drahé	 kameny,	
bižuterii,	sklo	nebo	knihy	a	kalendáře…	
Rozhodně	si	každý	přišel	na	své.
	 V	sobotu	i	v	neděli	bylo	možné	jet	
historickými	autobusy	buď	vyhlídkovým	

okruhem	 na	 Český	 Šumburk	 a	 zpět	
nebo	 okruhem	 přes	 město	 až	
do	Jiřetína.	

-haj-
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14. 10. 2013 proběhnou 
pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.

Ve dnech 25. a 26. října 
2013 se uskuteční

Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR.

POZOR – ZMĚNA VOLEBNÍ 
MÍSTNOSTI PRO VOLIČE 

ZE ŠUMBURKU
Místo volební místnosti 

v Domě dětí a mládeže bude 
volební místnost okrsku č. 5 

HASIČSKÁ ZBROJNICE Sboru 
dobrovolných hasičů Šumburk
Protifašistických bojovníků čp. 

626, Šumburk nad Desnou

říjen	2013
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Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve	velké	zasedací	místnosti	radnice	
se	uskuteční	ve	středu	23.	října	od	16	

hod.	jednání	zastupitelů	města.

www.tanvald.cz Zahájení nového školního roku

Slavnostem přálo i počasí
Všichni žáci se slavnostně sešli ve sportovní hale. Zahájení nového školního roku se ujala paní ředitelka a pan místostarosta. Ve dnech 4. a 5. 10. se 

uskuteční 45. ročník přehlídky 
Humor v amatérském filmu 

HAF 2013. Zahájení festivalu 
pro veřejnost 5.10. ve 13.30 
v kině Jas Járy Cimrmana.
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	 Poněkud	 slabší	 účast	 zaznamenal	
Senior	 klub	 20.	 srpna	 na	 přednášce	
s	 názvem	 „Na	 pomoc	 pečujícím	
rodinám“.		Snad	to	bylo	dáno	tématem	
přednášky,	 která	 byla	 zaměřena	
na	 péči	 o	 lidi	 s	 demencí.	 	 Málokdo	
si	 totiž	 umí	 představit,	 co	 to	 obnáší,	

pečovat	 o	 člověka,	 kterému	 to	 řádně	
nemyslí.	Lidé	si	ani	neuvědomí,	že	se	
s	tím	mohou	setkat	dříve	nebo	později	
i	ve	vlastní	rodině.
	 Přednášející	 pan	 Choura	
věděl,	 o	 čem	 mluví,	 protože	 sám	
jako	 pečovatel	 se	 staral	 o	 řadu	 lidí	
s	 nejrůznějším	 stupněm	 demence	
a	 uvedl	 řadu	 příkladů,	 jak	 je	 možné	
jednotlivé	kritické	momenty	lidsky	řešit.
	 Přítomní	 také	 získali	 písemné	

materiály	k	tématu,	které	vydala	Česká	
alzheimerovská	 společnost,	 které	 jim	
pomohou	 v	 orientaci	 v	 této	 oblasti	
a	 dávají	 i	 kontakty	 pro	 případnou	
pomoc.	

-ali-

	 Tradiční	 zájezd	 pro	
tanvaldské	 seniory	 se	
uskutečnil	ve	čtvrtek	12.	září.	
Účastníci	 zájezdu	 se	 svezli	
na	 lodičkách	 po	 kanálech	
nádherného	 Spreewaldu,	
které	 jsou	 přírodně	
vytvořené	 a	 dohromady	
čítají	 2.000	 km.	 Poklidná	
projížďka	 byla	 doplněna	
o	 zajímavý	 výklad	 lodivoda.	
Po	 obědě	 a	 úchvatné	

projížďce	byl	čas	 i	na	nákup	
tradičních	 spreewaldských	
okurek,	 které	 si	 určitě	 nikdo	
nenechal	ujít.
	Při	 cestě	 ze	 Spreewaldu	
byla	 zastávka	 na	 odpolední	
pohoštění	ve	Wittichenau.
	Všichni	 účastníci	 si	 výlet	
náramně	užívali	 a	už	 teď	se	
určitě	těší	na	další.

-haj-

Srpnová akce 
Senior klubu

Tanvaldští senioři navštívili Spreewald

Hasiči zachraňovali v Tanvaldě 
V	Tanvaldě	na	parkovišti	 zachraňovali	
hasiči	 nespočet	 lidí	 uvězněných	
v	 havarovaných	 vozech.	 Naštěstí	 jen	
cvičně.	 Za	 divácké	 kulisy	 početného	
davu	se	 tu	 totiž	konala	krajská	soutěž	
o	 putovní	 pohár	 ve	 vyprošťování	
zraněných	 osob	 z	 havarovaných	
vozidel.	 A	 pro	 závodníky	 to	 nebyla	
žádná	procházka	 růžovým	sadem,	nic	

jen	 tak	 na	 oko.	 Každé	 družstvo	 totiž	
před	startem	musí	do	uzavřené	buňky	
a	 organizátoři	 jim	 mezitím	 připraví	
havárii	jak	z	černé	kroniky.	Převrácené	
vozy,	sloup	uvnitř	vozidla,	nebezpečný	

náklad,	 pokaždé	 jinou	 situaci,	 jen	
zkrvavení	 a	 sténající	 figuranti	 jsou	
si	 vždycky	 podobni,	 ostatně	 tak	 jako	
u	 každé	 havárky	 na	 silnici.	A	 pozorní	
rozhodčí	 dohlížejí.	 Na	 rychlost,	
preciznost,	 dodržení	 bezpečnosti	
a	 hlavně	 na	 to,	 zda	 zraněné	 osoby	

včas	a	živé	dostanou	ven.
Celkovým	 vítězem	 se	 stalo	 družstvo	
z	 Územního	 odboru	 HZS	 Jablonec	
nad	Nisou,	tedy	naši	nejbližší	sousedé,	
s	nimiž	se	můžeme	na	našich	silnicích	
taky	 někdy	 setkat.	 Tanvaldští	 hasiči	
tentokrát	nesoutěžili,	ale	jako	pořadatelé	

se	o	celou	soutěž	vzorně	starali.	Ona	
to	 taky	 není	 žádná	 maličkost,	 zajistit	
tolik	 automobilových	 vraků,	 dovézt	
na	místo	a	pak	zase	odvézt,	 tentokrát	
už	 ve	 značně	 zdemolovaném	 stavu,	
neboť	 vyprošťovací	 technika	 je	 velice	
účinná	a	ke	karoserii	neúprosná.

Takže	tentokrát	to	bylo	bez	prolité	krve,	
ovšem	 skutečnost	 na	 našich	 silnicích	
je	 bohužel	 poněkud	 jiná.	 Věřme,	 že	
aspoň	 tanvaldští	 diváci	 si	 ze	 soutěže	
něco	 odnesou	 a	 za	 volantem	 budou	
pro	příště	opatrnější.

-vho-

Letní příměstský tábor

	 Třetí	 ročník	 letních	 příměstských	
táborů	 letos	 proběhl	 v	 Mateřském	

a	 dětském	 centru	 Maják.	 Rodiče	 si	
mohli	vybrat	z	pěti	týdnů	a	z	pěti	témat.	

Přihlásit	děti	bylo	možné	na	více	týdnů,	
ale	 třeba	 i	 jen	na	několik	dní.	Pro	děti	
byl	připraven	pestrý	program,	vyzkou-
šely	 si	 různé	 výtvarné	 a	 rukodělné	
techniky,	hudební	a	pohybové	aktivity.	
Důraz	 byl	 kladen	 na	 pobyt	 venku	
a	vztah	k	přírodě,	děti	se	zúčastnily	2-3	
výletů	v	každém	týdnu.	Našly	si	mnoho	
nových	 kamarádů,	 učily	 se	 respekto-
vat	 jeden	 druhého….	 „A	 co	 budeme	
dělat	zítra?“,	ptaly	se	děti.	 „Zítra	už	 je	
sobota…“
	 Táborů	 se	 zúčastnilo	 z	 celého	
Tanvaldska	 celkem	 75	 dětí	 ve	 věku	
3-12	let	,	kapacita	centra	tak	byla	zcela	
naplněna.	 Další	 na	 www.mdcmajak.
estranky.cz
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	 Před	 několika	 lety	 jsem	 se	 přes	
svého	 největšího	 koníčka,	 kterým	
je	 cyklistika,	 seznámil	 s	 významnou	
osobností	 světové	 cyklistiky	 Josefem	
Zimovčákem.	Už	to	byl	pro	mě	splněný	
sen,	 ale	 co	 následovalo	 dále,	 se	
nedá	 slovy	 ani	 popsat.	 Protože	 jsem	
od	narození	vážně	nemocný	 (cystická	
fibróza)	 a	 nemoc	postihuje	 především	
plíce,	 vedl	 mě	 můj	 táta	 odmala	
ke	sportu.	Vždy	říkal	:	„Plíce	jsou	sval	
a	my	ho	posílíme“	a	měl	pravdu,	nyní	už	
jsem	na	cyklistice	 závislý	a	nedovedu	
si	 bez	 ní	 představit	 svůj	 život.	 Můj	
zdravotní	stav	je	díky	ní	stabilizovaný.	
	 Letos	 jsem	 se	 zúčastnil	 Cyklotour	
2013,	 což	 je	 akce	 nadačního	 fondu	
pana	 Zimovčáka	 „Na	 kole	 dětem“	
(pomáhá	 onkologicky	 nemocným	
dětem	 zapojit	 se	 aktivně	 po	 léčbě	
do	 života),	 projeli	 jsme	 kus	 České	
republiky	a	tam	se	rozhodlo.	Atmosféra	
okolo	tohoto	borce	(10	tinásobný	mistr	
světa	v	 jízdě	na	vysokém	kole,	držitel	
světového	rekordu	na	24	hod,	účastník	
Tour	de	France,	La	Vuelty,	Giro	d´Italia	
atd)	mě	naprosto	pohltila	a	já	se	rozhodl	
letos	absolvovat	horskou	etapu	na	Tour	
de	France	(	Annecy	-	Semnoz).
	 V	půl	osmé	ráno	jsme	v	dobré	náladě	
vyrazili	 z	 campu	 v	 Annesy,	 projeli	
kolem	 místního	 nádherného	 jezera,	
kolemjdoucí	 nadšeně	 mávali	 (jezdec	
na	vysokém	kole	v	čele	pelotonu,	to	je	
i	pro	ostřílené	fanoušky	Tour	de	France	
zážitek)	a	my	šlapali	a	šlapali.	Nebudu	
vás	napínat,	 trať	byla	125	km	dlouhá,	
celkové	 převýšení	 přes	 3000	m	 (6	
náročných	stoupání,	to	nejtěžší	10	km	
na	 závěr),	 chvílemi	 až	 12%	 stoupání,	
objevily	 se	 i	 technické	 problémy,	
počasí	nás	také	vyzkoušelo,	ale	po	7,5	
hodinách	 jsme	 šťastně	 pokořili	 vrchol	
Semnoz	(1168	m).
	 Pan	 Zimovčák	 přijal	 pozvání	
do	 Tanvaldu,	 dne	 10.	 10.	 2013	 bude	
mít	 v	 tanvaldském	 kině	 přednášky	
pro	 školáky	 a	 tentýž	 den	 večer	
besedu	 pro	 dospělé.	 Nenechte	 si	
ujít!	 Zažijete	 vyprávění	 plné	 energie,	
nadšení	 a	 dobrodružství,	 doplněné	
promítáním.	 Vstupné	 jde	 na	 nadaci	
www.nakoledetem.cz	
 Kryštof	Hausa

Splněný sen na Tour de France s Josefem Zimovčákem

Sběr nebezpečného odpadu
Město	Tanvald	v	souladu	s	Pravidly	pro	
mobilní	 sběr	 nebezpečných	 odpadů	
a	 ve	 spolupráci	 s	 firmou	ASA	 Liberec	
provede	 dne	 12.10.2013	 (sobota)	
mobilní	sběr	nebezpečného	odpadu.
Seznam	 stanovišť	 a	 časová	 rozmezí	
sběru.
TANVALD
9,00	–	9,10	hod.	
ul.	 Radniční	 u	 bývalých	 skokanských	
můstků
9,15	–	9,25	hod.	
křižovatka	ul.	Palackého	a	U	Stadionu	
(parkoviště	pod	sportovní	halou)

ŠUMBURK NAD DESNOU
9,30	–	9,40	hod.	

křižovatka	ul.	Popelnická	a	Vítězná
9,45	–	9,55	hod.	
křižovatka	ul.	Na	Balkáně	a	Příkrá
10,05	–	10,15	hod.	
křižovatka	ul.	Vítězná	a	Lesní	(u	auto-
busové	zastávky	Světlá)

ČESKÝ ŠUMBURK
10,25	–	10,35	hod.	
u	školy

ŽĎÁR
10,45	–	10,55	hod.	
u	střediska	TS
11,00	–	11,10	hod.	
u	bývalé	hasičské	zbrojnice

HORNÍ TANVALD
11,20	–	11,30	hod.	
křižovatka	ul.	K	Dubu	a	Kostelní
11,35	–	11,45	hod.	
křižovatka	 ul.	 Údolí	 Kamenice	
a	Valašská	(u	bývalé	kovárny)

Občané	města	Tanvaldu	mohou	ve	sta-
novený	 čas	 do	 sběrného	 vozu	 bez-
platně	 odevzdat	 zejména	 následující	
druhy	odpadů:
•	 rozpouštědla	(benzín,	aceton,	
	 čističe	skvrn	…	)
•	 zbytky	barev,	laků,	nádoby	a	štětce	
	 se	zbytky	barev
•	 akumulátory	a	baterie	všech	druhů
•	 zbytky	chemikálií	(kyseliny	a	zásady,	

•	 tmely,	lepidla,	fotoroztoky	...	)
•	 prostředky	na	ochranu	rostlin	
	 (pesticidy,	herbicidy,	insekticidy)	…)
•	 olejové	filtry,	hadry	znečištěné	
	 olejem,	upotřebené	oleje
•	 zářivky,	úsporné	žárovky,	výbojky
•	 rtuťové	teploměry	a	spínače
•	 kosmetika
•	 tlakové	rozprašovače
•	 léky
•	 nádoby	se	zbytky	škodlivin

Na sběrná místa je zakázáno odklá-
dat odpad mimo stanovenou dobu.
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Okénko městské policie
725 095 123  - 483 394 575

Opilci si na slavnostech zařádili
Milovníci	 alkoholu	 tentokrát	
na	 Tanvaldských	 slavnostech	
několikrát	 překročili	 svou	 únosnou	
míru,	 takže	 městská	 i	 státní	 policie	
za	 pomoci	 bezpečnostní	 služby	 KBS	
měly	 plné	 ruce	 práce.	 Nejvíce	 řádil	
opilý	a	velmi	agresívní	muž	z	Jablonce,	
jehož	musela	policejní	hlídka	dokonce	
přikurtovaného	 eskortovat	 až	
do	Liberce	na	záchytku,	jinak	řádil	jako	
černá	 ruka.	 Další	 výtečník	 prozměnu	
třískal	půllitrem	do	silnice	 jako	smyslu	
zbavený.	Když	se	mu	strážník	městské	
policie	 pokoušel	 domluvit,	 okamžitě	
ho	 zezadu	napadl	 druhý	 opilec,	 jenže	
to	 neměl	 dělat.	 Během	 tří	 vteřin	 byl	
zpacifikován	a	příště	si	snad	dá	pozor,	
aby	se	se	strážníky	tanvaldské	městské	
policie	 nepouštěl	 do	 křížku.	 Hned	
vzápětí	se	již	napomínaný	rozbíječ	skla	
zapojil	do	rvačky	na	protějším	chodníku,	
ovšem	 účastníci	 pranice	 byli	 záhy	
zadrženi.	Tím	to	však	ještě	neskončilo,	
neboť	 partnerky	 zadržených	 mužů	
podnikly	 frontální	 útok	 na	 policejní	
vůz	 a	 pokusily	 se	 vysvobodit	
zadržené.	 Dobýt	 vozidlo	 se	 jim	 však	
nepodařilo,	tak	alespoň	strážce	zákona	
počastovaly	 nevybíravými	 výrazy,	 což	
cti	tanvaldských	žen	příliš	nepřispívá.
Další	 pěstní	 konflikt	 se	 odehrál	 před	
barem,	 ale	 netrval	 dlouho,	 neboť	
policisté	 to	 měli	 ze	 služebny	 pouze	
přes	 ulici.	 A	 vrcholem	 alkoholového	
dýchánku	byl	 řidič,	 který	policii	ujížděl	
vysokou	 rychlostí	 a	 skončil	 na	 sloupu	
veřejného	 osvětlení	 na	 Výšině.	 A	 to	
bylo	 jeho	štěstí,	protože	nebýt	sloupu,	
skončil	by	hluboko	pod	svahem	a	místo	
policajtů	ho	mohli	sbírat	havrani.
Takže	 pestrá	 mozaika	 hříšných	 lidí	
města	 pod	 horami.	 Zda-li	 si	 z	 toho	
někdo	vezme	ponaučení,	bůh	suď.	Já	
soudím,	že	nikoliv.

Sousedi se pobili u schránky 
na dopisy
Když	 nefungují	 sousedské	 vztahy,	
je	 každá	 rada	 drahá,	 tak	 jako	
v	Myslivecké	ulici,	 kde	soused	napadl	
sousedku	 při	 výběru	 pošty	 a	 způsobil	
jí	 pohmožděniny.	 Věc	 je	 v	 šetření,	
a	 jelikož	 na	 místě	 nebyli	 žádní	 další	
svědkové,	 bude	 obtížné	 to	 jedovaté	
klubko	 rozmotat.	 Nebylo	 by	 ale	 příště	
lepší	vyřešit	to	po	dobrém?

Vlaky nedobrzdily včas
Ke	 kolizi	 dvou	 vlaků	 na	 nádraží	 ČD	
byli	přivoláni	strážníci	městské	policie.	
Nehoda	 naštěstí	 nebyla	 příliš	 vážná	
a	 ke	 zranění	 osob	 nedošlo.	 Strážníci	
provedli	fotodokumentaci	a	věc	předali	
k	dalšímu	šetření	PČR	a	Inspekci	ČD.

	 Takto	 zněl	 název	 další	 akce	 pořá-
dané	Senior	klubem	Tanvald.	Tentokrát	
jsme	 se	 nesešli	 v	 Domě	 pro	 seniory	
na	 Šumburku,	 ale	 v	 kině	 Jas	 Járy	
Cimrmana.	Na	akci	dorazil	hojný	počet	
posluchačů	 a	 očividně	 sklidila	 velký	
úspěch,	jelikož	někteří	od	rekonstrukce	
ještě	v	kině	nebyli,	tak	toto	byla	pro	ně	

jedinečná	 možnost.	 Nejprve	 zajímavé	
odpoledne	zahájil	pan	místostarosta	J.	
Průcha,	pak	jsme	si	pustili	film	o	rekon-
strukci	 kina	 a	 dozvěděli	 se	 spoustu	
zajímavých	 informací	 o	 přestavbě,	
poté	 k	 nám	 promluvil	 a	 zavzpomínal	
pan	tajemník	R.	Seidel	a	následně	byly	
promítnuty	 ukázky	 filmů,	 jak	 v	 2D	 tak	

i	 ve	 3D.	 Po	 skončení	 promítání	 bylo	
možné	prohlédnout	si	digitální	projektor	
a	další	techniku.
	 Příští	 měsíc	 22.	 října	 se	 můžete	
těšit	 na	 Lidové	 poudačky	 se	 Slávkou	
Hubačíkovou	opět	v	Domě	pro	Seniory	
od	15.	hodin.

-haj-

Kino včera a dnes…

Poděkování

Hornotanvaldští hasiči 
zápolí na více frontách

Nová cyklomapa k dostání 
v IC Tanvald

Děkuji	Tanvaldské	nemocnici	internímu	
oddělení,	 zvláště	 pí.	 MUDr.	 Pavle	
Vaňkové	 a	 ošetřujícímu	 personálu	
za	vzornou	péči,	při	mé	hospitalizaci.

Neumannová

Dobrovolní	 hasiči	 z	 Horního	 Tanvaldu	
stejně	 jako	 čerti	 nikdy	 nespí.	 Pokud	
nejsou	 zrovna	 při	 požáru	 (bohudíky),	
potkáváme	se	s	nimi	na	jaře	při	pálení	
čarodějnic	 nebo	 jako	 na	 sklonku	 léta	
při	 organizování	 hasičské	 soutěže	 při	
Tanvaldských	 slavnostech.	 Jsou	 však	
ochotni	 podávat	 svou	 pomocnou	 ruku	
i	 jinde,	 jako	 na	 snímku	 z	 letošních	
povodní,	kde	předávají	starostce	posti-
žené	 obce	 Kly	 na	Mělnicku	 paní	Alici	
Semiánové	finanční	dar	ve	výši	10	tisíc	
korun.	Dobrý	počin.

-vho-	

Setkání seniorů v kině Jas Járy Cimrmana. Prohlídka promítací techniky.
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Nový školní rok zahájen

18. ročník Tanvaldského poháru

2.	 září	 2013	 byl	 zahájen	 nový	 školní	
rok	 2013/2014	 i	 na	 šumburské	
školičce.	 Prvňáčky	 přivítal	 jménem	
vedení	Masarykovy	 ZŠ	 a	OA	Tanvald	
Mgr.	 Stanislav	 Pěnička.	 Na	 snímku	

vidíte	 tváře	 18	 rozzářených	 prvňáčků,	
kteří	 pozorně	 sledují	 slova	 své	 třídní	
učitelky	Mgr.	 Zdeňky	 Jónové.	Věříme,	
že	 příjemné	 prostředí	 šumburské	
školy	 vytvoří	 téměř	 rodinné	 prostředí	

i	těmto	novým	žáčkům,	kteří	zde	budou	
určitě	 spokojeni,	 tak	 jako	 jejich	 starší	
spolužáci.

JK

Tanvaldské	sídliště	Výšina	se	v	sobotu	
7.	9.	2013	proměnilo	v	hasičský	areál	
pro	 soutěž	 v	 požárním	 útoku.	 Sbor	

dobrovolných	 hasičů	 Horní	 Tanvald	
ve	 spolupráci	 s	 MÚ	 Tanvald	 pořádali	
již	18.	ročník	soutěže	„O	pohár	starosty	
města	 Tanvaldu“.	 Ráno	 v	 9	 hodin	
soutěž	 zahájil	 místostarosta	 Tanvaldu	
pan	Josef	Průcha	a	přivítal	zde	celkem	
19	 startujících	 družstev	 dětských	
kategorií.
Celé	dopoledne	patřilo	dětem.	Soutež	
odstartovalo	družstvo	předžáků	z	SDH	
Smržovka	 a	 dále	 se	 pokračovalo	

v	 kategorii	 mladších	 žáků,	 kde	
startovalo	 10	 družstev	 a	 nejlépe	
soutěž	zvládli	děti	z	SDH	Velké	Hamry,	

na	 druhém	 místě	
SDH	 Tanvald	 –	
Šumburk	a	na	třetím	
místě	 družstvo	 ze	
středočeského	kraje	
a	 to	 SDH	 Byšice.	
Ve	 starší	 kategorii	
odstartovalo	celkem	
osm	 teamů	 a	 těmi	
nejlepšími	 byly	
SDH	 Příchovice,	
na	 druhém	 místě	
SDH	 Zl.	 Olešnice	
a	 na	 třetím	 SDH	
Velké	Hamry.
Po	 té	 následovalo	
slavností	 zahájení	
pro	 kategorii	 žen	
a	 mužů.	 V	 ženské	

kategorii	 startovalo	 celkem	 šest	
družstev	a	nejlépe	se	umístila	děvčata	
z	SDH	Bratříkov,	na	druhém	místě	SDH	
Tanvald	Šumburk	a	třetí	místo	obsadily	
ženy	z	SDH	Smržovka.
V	mužské	kategorii	odstartovalo	celkem	
17	 soutěžních	 družstev	 a	 s	 náročnou	
tratí	 se	 nejlépe	 vypořádalo	 družstvo	
z	SDH	Jirkov,	 a	 to	 již	 podruhé	v	 řadě	
za	 sebou,	 na	 druhém	 místě	 družstvo	
z	 Jihomoravského	 kraje	 a	 to	 družstvo	

SDH	 Čeložnice	
a	 třetí	 příčku	
obsadili	 muži	
z	 SDH	 Tanvald	
Šumburk.
Díky	 náročným	
p ř í p r a v á m	
a	 krásnému	
počasí	 se	 soutěž	
velmi	 vydařila.	
Tato	 soutěž	 má	
vysokou	 prestiž	
a	 i	 proto,	 je	 hojně	
n a v š t ě v o vaná .	
Pořadatelé	 jsou	

právem	hrdi,	 že	se	soutěž	 líbila	nejen	
závodníkům,	 ale	 i	 divákům.	 A	 už	 teď	
se	 těšíme	na	19.	Ročník	 této	soutěže	
–	 uvedl	 velitel	 pořádajícího	 sboru	
dobrovolných	 hasičů	 Horní	 Tanvald	 –	
Karel	Bukvic	ml.
Pořadatelé	 děkují	 všem	 sponzorům,	
bez	kterých	by	se	tato	soutěž	nemohla	
konat	 a	 doufají,	 že	 jejich	 přízeň	 bude	
i	nadále	pokračovat.

Sponzoři:  
Městský	úřad	Tanvald
Bauhaus,	Liberec
Pivovar	Svijany
Teneo,	Tanvald
Detoa,	Albrechtice
Elektro	p.	Jan	Vejdělek	,	Jablonec	
Preciosa,	Jablonec	nad	Nisou
Střechy	Pospíchal,	Smržovka
Zdravotní	pojišťovna	MV
Truhlářství	p.	Horecký,	Tanvald
Autoslužby,	p.	Brož,	D.	Smržovka
Potraviny	Smržovka,	p.	Šilhán
Pojišťovna	Generalli
Cukrárna	u	Kulichů,	Smržovka
Abegu,	Desná

Lékárna	U	Aesculapa,	Tanvald
Teta	Drogerie	Tanvald
Hansa	textil	s.r.o.,	Smržovka
Cukrárna	LEDO,	Tanvald
ABB	s.r.o.,	Jablonec	nad	Nisou
Cukrárna	u	Hájků,	Smržovka
Květiny	p.	Špicar,	Tanvald
OSH	Jablonec	nad	Nisou
Sběrna	kovů	Svárov	-	p.	Sochor
Prexim	s.r.o.,	Manželé	Brandsovi
Sea	clean	M.B.,	Jablonec
SATO,	Tanvald
TI	Automotive,	Jablonec
Truhlářství	p.	Söllner,	Tanvald
Pekařství	Jan	Mašek,	Tanvald
Vendulka	Lipšová,	Tanvald
Hotel	u	Dubu,	Smržovka
Autoopravna	Hlavatý	Ivo,	Smržovka
Antik	Atelier,	p.	Jílek,	Tanvald
Stavební	společnost	Holemý,	Smržovka
Papírnictví	Duha,	Smržovka
Siko,	Liberec
Desko,	Desná
Kümpers	textil	s.r.o.,	závod	Plavy
Penzion	Pod	Špičákem,	Tanvald

-buk-

Okénko městské policie
725 095 123  - 483 394 575

Mladý ležák ve foyer
Jaké	bylo	překvapení	obyvatel	jednoho	
paneláku	na	Výšině,	když	ráno	cestou	
do	 práce	 nalezli	 ve	 vestibulu	 ležet	
cizího	 mladíka,	 jehož	 nohy	 nebyly	
schopny	ničehož	krom	pletení.	Neskolil	
ho	 však	 ani	 infarkt,	 ani	 mrtvice,	 jak	
by	 se	 na	 první	 pohled	 mohlo	 zdát,	
skolil	 se	 sám	 nestřídmým	 pitím	
a	 kdoví	 čím	 dalším	 ještě.	 A	 tak	 se	
důchodcům	 jdoucím	 za	 pravidelnou	
obživou	 naskytl	 chmurný	 pohled	
na	 část	 mladé	 generace	 bezmocně	
a	 odevzdaně	 ležící	 v	 prachu	 cesty,	
od	níž	si	příspěvek	na	důchod	jen	těžko	
dokážou	představit.	Mana	nebeská	se	
však	 nastaveným	 ústům	 nedostavila,	
dostavili	 se	 pouze	 strážníci,	 kteří	
ptáčka	vyvedli	na	vzduch.

-vho-
Mgr. Stanislav Pěnička vítá prvňáčky, foto: DP Mgr. Z. Jónová se svými prvňáčky, foto: DP

Hornotanvaldští hasiči se umějí postarat i o mlsné jazýčky.

Hornotanvaldský potěr na startu. Šumburáci na stupních vítězů.
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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 11. 9. 2013

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města 
Tanvald konaného dne 28. 8. 2013

•	 RM	 přidělila	 byt	 č.	 13,	 vel.	 2+1,	 byt	 běžný,	
Husova	 596,	 Tanvald,	 část	 Šumburk	 nad	
Desnou	na	dobu	určitou	do	30.6.2014.
•	 RM	doporučuje	zastupitelstvu	města	schválit	
výkup	 pozemkové	 parcely	 č.	 1249/1	 –	 lesní	
pozemek	o	výměře	20594	m2,		katastrální	území	
Tanvald	 od	 	 společnosti	 	 SATETY	 	 CZECH	
s.r.o.,	 	 se	 sídlem	 Libušino	 údolí	 511/58,	 Brno-
Kohoutovice-Pisárky	 za	 cenu	 19	 Kč/m2,	 to	 je	
za	391.286	Kč	a	schválit	rozpočtové	opatření	č.	
44/2013:

VÝDAJE
Pozemky	–	celkem ........................+392.000	Kč
FINANCOVÁNÍ

Převod	hospodářského	výsledku	z	minulých	let
  ..................................................+	392.000	Kč
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	
souhlasit	s	opravou	hranice	mezi	pozemkovou	
parcelou	 č.	 389/8,	 katastrální	 území	 Tanvald	
ve	vlastnictví	města	Tanvald	a	stavební	parcelou	
č.	1256,	katastrální	území	Tanvald	ve	vlastnictví	
Junáka	 –	 svazu	 skautů	 a	 skautek	 ČR	 podle	
předloženého	 geometrického	 plánu	 č.	 1506-
115/2013	 ze	 dne	 30.	 7.	 2013	 vyhotoveného	
Geodézií	 Jablonec	 nad	Nisou	 s.r.o.	 s	 tím,	 	 že	
městu	 Tanvald	 se	 sníží	 výměra	 pozemkové	
parcely	 č.	 389/8,	 katastrální	 území	 Tanvald	
o	15	m2.
•	 RM	 vydává	 záměr	 na	 směnu	 pozemkové	
parcely	 č.	 57/24	 (ostatní	 plocha)	 o	 výměře	
4	m2,	 katastrální	 území	 Šumburk	 nad	Desnou	
ve	 vlastnictví	 města	 Tanvald	 za	 část	 stavební	
parcely	 č.	 479/1	 o	 výměře	 7	 m2,	 	 katastrální	
území	 Šumburk	 nad	 Desnou	 označené	 podle	
geometrického	plánu	č.	927-214/2/2010	ze	dne	
1.	9.	2010	jako	část	„h“.		
•	 RM	 projevila	 vůli	 doporučit	 zastupitelstvu	
města	 koupit	 část	 pozemkové	 parcely	 č.	
104,	 katastrální	 území	 Šumburk	 nad	 Desnou	
za	účelem	stavby	sdružené	kanalizační	přípojky	
pro	lokalitu	v	ulici	Vítězná,	v	úseku	od	napojení	
v	 sídlišti	 Šumburk	 po	 přechod	 silnice	 III.	 třídy	
ulice	 Vítězná	 včetně.	 Rada	 města	 ukládá	
odboru	 rozvoje	 a	 KV	 zjistit	 za	 jakou	 cenu	
a	za	jakých	podmínek	vlastník	část	pozemkové	
parcely	 č.	 104,	 katastrální	 území	 Šumburk	
nad	 Desnou	 nabízí	 a	 dále	 zjistit,	 jak	 by	 měla	
být	 sdružená	 kanalizační	 přípojka	 realizována	
a	 provozována,	 a	 počet	 nemovitostí,	 které	
by	 se	 připojily.	 Rada	 města	 ukládá	 odboru	
rozvoje	a	KV	výše	uvedené	předložit	nejpozději	
na	schůzi	rady	města		16.	října	2013.
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	
schválit	zřízení	věcného	břemene	ve	prospěch	
společnosti	 ČEZ	 Distribuce,	 a.s.,	 se	 sídlem	
Teplická	 874/8,	 Děčín	 4	 podle	 předloženého	
návrhu	 Smlouvy	 o	 uzavření	 budoucí	 smlouvy	
o	 zřízení	 věcného	břemene	 č.	 IP-12-4003661/
VB002	 týkající	 se	 stavby	 s	 názvem	 „Tanvald,	
858/8,	p.	Mitlenerová	–	úprava	vNN,	kNN“.
•	 RM	 v	 souvislosti	 s	 obnovením	 místní	
komunikace	 ke	 garážím	 za	 nádražím	 ČD	
v	 Desné	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	
souhlasit	 s	 výkupem	 části	 pozemkové	 parcely	
č.	 1932/2,	 katastrální	 území	 Tanvald	 pod	
stávající	komunikací.	
•	 RM	 projednala	 žádost	 Mgr.	 Vyhnálka	
o	 zabezpečení	 silnice	 v	 místní	 části	 Žďár,	
v	 úseku	 od	 autoservisu	 „Sieber“	 po	 konec	
zatáčky	 pod	 „Urbánkem“,	 proti	 případnému	
pádu	motorového	vozidla	ze	svahu	a	rozhodnutí	
v	 této	 věci	 postupuje	 vzhledem	 k	 předběžně	
vyčíslené	 výši	 nákladů	 nad	 200.000	Kč	
zastupitelstvu	města.
•	 RM	doporučuje	zastupitelstvu	města	schválit	
vybudování	 zpevněné	 plochy	 na	 městském	
stadionu	 na	Výšině,	 která	 bude	 sloužit	 oběma	
sborům	 dobrovolných	 hasičů	 pro	 trénování	
požárního	sportu.

•	 RM	doporučuje	zastupitelstvu	města	schválit	
Dodatek	č.	1	ke	Smlouvě	o	poskytnutí	účelové	
dotace	 Libereckému	 kraji	 z	 rozpočtu	 města	
Tanvald	 na	 projekt	 realizovaný	 Libereckým	
krajem	 z	 Regionálního	 operačního	 programu	
NUTS	 II,	 Severovýchod,	 oblast	 dopravní	
infrastruktura	dle	předloženého	návrhu.
•	 RM	 projednala	 a	 bere	 na	 vědomí	 závěry	
pracovní	 skupiny	 ustanovené	 zastupitelstvem	
města	 dne	 13.	 2.	 2013	 ke	 zpracování	 studie	
volnočasových	aktivit.	Rada	města	doporučuje	
zastupitelstvu	 města	 schválit	 předloženou	
studii	 vypracovanou	 projektovou	 kanceláři	
ŽALUDA	 a	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	
nepokračovat	v	dalších	aktivitách	motokrosové	
trati	 a	 nepronajímat	 pozemkové	 parcely	 č.	
500/2,	 534/1,	 528,	 1853,	 537/3,	 504,	 526,	
527	 a	 539,	 vše	 katastrální	 území	 Tanvald,	
na	kterých	se	nachází	motokrosová	trať	a	jsou	
ve	vlastnictví	města	Tanvald.
•	 RM	po	projednání	žádosti	projekční	kanceláře	
Josef	 Brejl	 –	 UNIP,	 Poděbrady	 o	 souhlas	
s	 umístěním	 stavby	 podzemního	 vedení	
sítě	 elektronických	 komunikací	 společnosti	
SferiaNET.CZ	s.r.o.	 na	sídlišti	Výšina	 rozhodla	
tento	souhlas	neudělit.
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	
č.	47/2013:

PŘÍJMY
ÚČELOVÉ	 DOTACE	 na	 volbu	 prezidenta	
republiky .....................................-	43.319,56	Kč
VÝDAJE
VOLBA	PREZIDENTA	REPUBLIKY	
  ................................................-	43.319,56	Kč

•	 RM	schvaluje	Dohodu	o	vzájemné	spolupráci	
při	 zabezpečování	 místních	 záležitostí	
veřejného	 pořádku	 uzavřenou	 mezi	 Policií	
České	 republiky,	 Krajským	 ředitelstvím	 policie	
Libereckého	kraje,	Územním	odborem	Jablonec	
nad	Nisou	a	městem	Tanvald	dle	předloženého	
návrhu.
•	 RM	 souhlasí	 s	 pokácením	 1	ks	 třešně	
nacházející	se	na	pozemkové	parcele	č.	207/1,	
katastrální	 území	 Tanvald,	 dle	 předloženého	
návrhu	 odboru	 rozvoje	 a	 KV	 s	 tím,	 že	 dřevo	
bude	použito	pro	potřeby	města	nebo	prodáno	
dle	platného	ceníku.
•	 RM	 souhlasí	 s	 pokácením	 2	ks	 borovic	
nacházejících	 se	 na	 pozemkové	 parcele	
č.	 307/1,	 katastrální	 území	 Tanvald,	 dle	
předloženého	 návrhu	 odboru	 rozvoje	 a	 KV	
s	tím,	že	dřevo	bude	použito	pro	potřeby	města	
nebo	prodáno	dle	platného	ceníku.
•	 RM	 souhlasí	 s	 	 pokácením	 15	ks	 	 topolů		
nacházejících	 se	 	 na	 pozemkové	 parcele	
č.	375/90,	
2	ks	 topolů	 nacházejících	 se	 na	 pozemkové	
parcele	 č.	 375/97	 a	 3	ks	 topolů	 nacházejících	
se	 na	 pozemkové	 parcele	 č.	 375/146,	 vše	
katastrální	 území	 Tanvald,	 dle	 předloženého	
návrhu	 odboru	 rozvoje	 a	 KV	 s	 tím,	 že	 dřevo	
bude	použito	pro	potřeby	města	nebo	prodáno	
dle	platného	ceníku.
•	 RM	rozhodla	o	složení	komise	pro	otevírání	
obálek	 a	 výběr	 zhotovitele	 na	 akci	 „Rozšíření	
městského	 kamerového	 dohlížecího	
systému	 v	 rámci	 Mikroregionu	 Tanvaldsko“	
v	následujícím	složení:
1.	Josef	Průcha	–	člen,	místostarosta	města
Mgr.	Antonín	Bělonožník	–	náhradník,	člen	rady	
města
2.	 Ing.	Radek	Reif	 -	člen,	 informatik	a	správce	
počítačové	sítě	MěÚ	Tanvald
Karel	 Klaban	 -	 náhradník,	 technik	 HW	 MěÚ	
Tanvald
1.	 Václav	 Hošek	 –	 člen,	 krizové	 řízení,	 odd.	
kancelář	tajemníka	MěÚ	Tanvald
Václav	Černý	–	náhradník,	technický	pracovník,	
odbor	rozvoje	a	KV	MěÚ	Tanvald

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.

I.
•	 ZM	 bere	 na	 vědomí	 činnost	 rady	 města	
v	období	od	26.6.2013	do	21.8.2013.

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)	Nemocnice	Tanvald	s.r.o.

2)	TABYS	s.r.o.	Tanvald
3)	Teplárenství	Tanvald	s.r.o.

IV.
K	 majetkoprávním	 záležitostem	 zastupitelstvo	
města:
1/	 na	 základě	 zveřejněných	 záměrů	 rozhodlo	
prodat:
a)	 část	 pozemkové	 parcely	 č.	 2248/1	 (trvalý	
travní	 porost),	 katastrální	 území	 Šumburk	 nad	
Desnou	označené	podle	geometrického	plánu	č.	

•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	 část	
pozemkové	 parcely	 č.	 2750	 (ostatní	 plocha),	
katastrální	 území	 Šumburk	 nad	 Desnou	
v	současné	době	neprodávat.
•	 RM	 rozhodla	 v	 souladu	 se	 zákonem	 č.	
250/2000	 Sb.,	 o	 rozpočtových	 pravidlech	
územních	 rozpočtů,	 v	 platném	 znění	 schválit	
příspěvkové	organizaci	Základní	škola	Tanvald,	
Sportovní	576	použití	investičního	fondu	ve	výši	
do	 50.000,--	 Kč	 na	 opravu	 fasády	 budovy	
sportovní	haly.
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	 č.	
48/2013:

PŘÍJMY
ÚČELOVÉ	DOTACE

na	činnost	odborného	lesního	hospodáře
  ...................................................+120.139	Kč

VÝDAJE
ŽIVOTNÍ	 PROSTŘEDÍ	 –	 výkon	 státní	 správy	
–	celkem
činnost	odborného	lesního	hospodáře
  ...................................................+120.139	Kč
Rada	 města	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	
opatření	č.	49/2013:
VÝDAJE
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	–		celkem
Silnice	a	místní	komunikace	–	celkem
 

974-70/2013	ze	dne	10.	5.	2013,	vyhotoveného	
Geodézií	 Jablonec	 nad	 Nisou	 s.r.o.,	 jako	
pozemková	 parcela	 č.	 2248/3	 (trvalý	 travní	
porost)	 o	 výměře	 923	 m2,	 katastrální	 území	
Šumburk	 nad	 Desnou	 Tělovýchovné	 jednotě	
Jiskra	 Tanvald,	 se	 sídlem	 Smetanova	 512,	
Tanvald,	část	Šumburk	nad	Desnou	za	smluvní	
cenu	104.900	Kč.
b)	část	pozemkové	parcely	č.	729/7,	(trvalý	travní	
porost),	 katastrální	 území	 Tanvald	 označené	
podle	geometrického	plánu	č.	1496-37/2013	ze	
dne	 1.	 7.	 2013,	 vyhotoveného	 Ing.	 Tomášem	
Krykorkou,	 jako	 díl	 „a“	 o	 výměře	 386	 m2 
katastrální	území	Tanvald	manželům	Kujanovým		
za	 účelem	 usnadnění	 přístupu,	 zřízení	 cesty	
k	 nemovitostem	 v	 jejich	 vlastnictví	 za	 smluvní	
cenu	28.900	Kč.	
c)	část	pozemkové	parcely	č.	370/1	(trvalý	travní	
porost),	 katastrální	 území	 Tanvald	 označené	
podle	geometrického	plánu	č.	1489-234/2013	ze	
dne	 8.	 4.	 2013,	 vyhotoveného	 Ing.	 Ladislavem	
Kovářem,	 jako	 pozemková	 parcela	 č.	 370/10	
(trvalý	 travní	 porost),	 o	 výměře	 528	 m2,	
katastrální	 území	 Tanvald	 panu	 Wieserovi	
za	smluvní	cenu	55.912	Kč.
d)	 ideální	 jednu	 polovinu	 pozemkové	 parcely	
č.	 661/2	 (ostatní	 plocha	 –	 ostatní	 komunikace)	
o	výměře	30	m2,	katastrální	území	Šumburk	nad	
Desnou	 panu	 Janu	 Dofkovi	 za	 smluvní	 cenu	
8.800	Kč.	
2/	 rozhodlo	 pozemkovou	 parcelu	 č.	 2751,	
katastrální	 území	 Šumburk	 nad	 Desnou	
v	současné	době	neprodávat.
3/	ruší	své	usnesení	č.	IV/4a	ze	dne	19.	6.	2013	
a	souhlasí	s	opravou	hranice	mezi	pozemkovou	
parcelou	 č.	 389/8,	 katastrální	 území	 Tanvald,	
ve	vlastnictví	města	Tanvald	a	stavební	parcelou	
č.	1256,	katastrální	území	Tanvald	ve	vlastnictví	
organizace	Junák	–	svaz	skautů	a	skautek	ČR,	
okres	 Jablonec	 nad	 Nisou	 dle	 předloženého	
geometrického	 plánu	 č.	 1506-115/2013	 ze	 dne	
30.	 7.	 2013	 vyhotoveného	 Geodézií	 Jablonec		
nad	Nisou	s.r.o.	s	tím,	že	městu	Tanvald	se	sníží		
výměra	pozemkové	parcely	č.	389/9,	katastrální	
území	Tanvald	o	15	m2.
4/	ruší	své	usnesení	č.	IV/4b	ze	dne	19.	6.	2013	
a	 vydává	 záměr	 na	 směnu	 části	 pozemkové	
parcely	č.	389/8	o	výměře	cca	118	m2,	katastrální	
území	 Tanvald,	 ve	 vlastnictví	 města	 Tanvald,	
za	 část	 stavební	 parcely	 č.1256	 o	 výměře	 cca	
256	m2,	katastrální	území	Tanvald	ve	vlastnictví	
organizace	 Junák	 –	 svaz	 skautů	 a	 skautek	
ČR,	okres	Jablonec	nad	Nisou	s	 tím,	že	Junák	
zajistí	vyhotovení	geometrického	plánu	a	uhradí	
poplatek	 za	 vklad	 do	 katastru	 nemovitostí	
a	 město	 Tanvald	 uhradí	 Junáku	 cenový	 rozdíl		
směňovaných	pozemků,	přičemž	cena	za	1	m2  
bude	činit	50	Kč.
5/	Zastupitelstvo	města	rozhodlo	schválit	výkup		
pozemkové	 parcely	 č.	 1249/1	 (lesní	 pozemek)		
o	výměře	20	594	m2,	katastrální	území	Tanvald,	
od	společnosti	SAFETY	CZECH,	s.r.o.,	Libušino	
údolí	 511/58,	 Brno	 –	 Kohoutovice	 –	 Pisárky,	
za	cenu	19	Kč/m2,	tj.	za	391.286	Kč	a	schvaluje	
rozpočtové	opatření	č.44/2013:
VÝDAJE
Pozemky	–	celkem ........................+	392.000	Kč
FINANCOVÁNÍ
převod	z	hospodářského	výsledku	minulých	let .
  ..................................................+	392.000	Kč
6/	schvaluje	zřízení	věcných	břemen:
a)	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“.
b)	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.
c)	 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“.
d)	 ve	 prospěch	 společnosti	 ČEZ	 Distribuce,	
a.s.,	 se	 sídlem	 Teplická	 874/8,	 Děčín	 4	 podle	
předloženého	 návrhu	 Smlouvy	 o	 uzavření	
budoucí	 smlouvy	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
číslo	 IP-12-4003661/VB002	 týkající	 se	 stavby	
s	 názvem	 „Tanvald	 858/8,	 p.	 Mitlenerová	 –	
úprava	vNN,	kNN“.
7/	 rozhodlo	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.
8/	 rozhodlo	 schválit	 opravu	 rozvodů	 studené	
vody	 a	 teplé	 užitkové	 vody	 v	 objektu	 č.p.	 98,	
Tanvald,	část	Žďár	–	zázemí	TS	za	370.000	Kč		
a	schvaluje	rozpočtové	opatření	č.	40/2013:
VÝDAJE
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem
Komunální	služby	–	středisko	TS	Žďár	–	celkem
Oprava	rozvodů	SV	a	TUV	č.p.	98,	Žďár
  .....................................................370.000	Kč

FINANCOVÁNÍ
Převod	hospodářského	výsledku	z	minulých	let
  ..................................................+	370.000	Kč
9/	 rozhodlo	 schválit	 Dodatek	 č.	 1	 ke	 Smlouvě	
o	 poskytnutí	 dotace	 Libereckému	 kraji	
z	rozpočtu	města	Tanvald	na	projekt	realizovaný	
Libereckým	 krajem	 z	 Regionálního	 operačního	
programu	 NUTS	 II.	 Severovýchod,	 oblast	
dopravní	infrastruktura	dle	předloženého	návrhu.
10/	 rozhodlo	 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
11/	 rozhodlo	 souhlasit	 s	 výkupem	 části	
pozemkové	 parcely	 č.	 1932/2,	 katastrální	
území	Tanvald	 pod	 stávající	místní	 komunikací	
ke	garážím	za	nádražím	ČD	stanice	Desná.
V.
•	 ZM	 schvaluje	 předloženou	 studii	
vypracovanou	 projektovou	 kanceláří	 ŽALUDA	
a	rozhodlo	zahájit	realizaci	části	studie	IN	LINE	
dráha,	 skatepark	1.	etapa.	 	Dále	 zastupitelstvo	
města	rozhodlo	nepokračovat	v	dalších	aktivitách	
motokrosové	 trati	 	 a	 nepronajímat	 pozemkové	
parcely	č.	500/2,	534/1,	528,	1853,	537/3,	504,	
526,	527	a	539,	vše	katastrální	území	Tanvald,	
na	kterých	se	nachází	motokrosová	 trať	a	 jsou	
ve	vlastnictví	města	Tanvald.

Pokračování na str. 7
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Zdeňka	Habová
Hana	Patočková
Božena	Hrabová
Miroslav	Novotný
Marie	Jandová
Petr	Morávek

Helena	Farkasová
Jan	Jerie

Věra	Kučerová
Ludvík	Kopal

Marie	Kovářová
Augustin	Zaplatílek
Jaroslav	Kadrmas

V říjnu 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 11. 9. 2013

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

v	 tom:	 celoplošná	 oprava	 úseku	 ulic	 Příkrá	
a	K	Dubu...........................................-	40.000	Kč
	 v	tom:	instalace	svodidel	na	MK	Žďár
  .......................................................40.000	Kč
•	 RM	 schvaluje	 Základní	 škole	 Tanvald,	
Sportovní	 576	 podání	 žádosti	 o	 poskytnutí	
dotace	z	rozpočtu	Libereckého	kraje	na	projekt	
z	 programu	 „Podpora	 resortu	 zdravotnictví,	
tělovýchovy	a	sportu“
Název	 podprogramu:	 3.	 4.	 Údržba,	 provoz	
a	nájem	sportovních	zařízení
Název	 projektu:	 Údržba	 a	 provoz	 sportovní	
areálu	u	ZŠ	Tanvald,	Sportovní
Celkové	 náklady	 na	 projekt:	 61.500	Kč;	 Výše	
dotace:	30.000	Kč;	Spoluúčast	školy:	31.500	Kč
•	 RM	 rozhodla	 vybrat	 dodavatele	 plynu	 pro	
rok	 2014	 již	 nyní	 a	 na	 základě	 provedeného	
poptávkového	 řízení	 přijmout	 nabídku	
na	 dodávku	 plynu	 pro	 pět	 odběrných	 míst	
v	 objektech	 města	 -	 Palackého	 359	 -	 radnice,	
Krkonošská	 350	 –	 bývalý	 soud,	 Krkonošská	
476	 -	 městské	 kino,	 Žďár	 98	 -	 středisko	
technických	služeb	a	Protifašistických	bojovníků	
626	 -	 nová	hasičská	 zbrojnice	 JSDHO	Tanvald	
-	Šumburk	na	období	od	1.	1.	2014	do	31.	12.	
2014	 za	 nejnižší	 nabídnutou	 cenu	 ve	 výši	 745	
Kč/MWh	bez	DPH	od	 společnosti	ČEZ	Prodej,	
s.r.o.,	 se	sídlem	Duhová	425/1,	Praha	 -	Michle	
a	 rozhodla	 vypovědět	 Smlouvu	 o	 sdružených	
službách	 dodávky	 a	 odběru	 zemního	 plynu	
uzavřenou	 s	 Pražskou	 plynárenskou,	 a.s.,	 se	
sídlem	Národní	37,	Praha	1	–	Nové	Město.
•	 RM	 souhlasí	 s	 pokácením	 1	ks	 borovice	

nacházející	se	u	objektu	č.p.	554,	ul.	Sportovní,	
Tanvald,	 na	 pozemkové	 parcele	 č.	 375/74,	
katastrální	 území	 Tanvald,	 dle	 předloženého	
návrhu	odboru	rozvoje	a	KV	s	tím,	že	dřevo	bude	
použito	 pro	 potřeby	 města	 nebo	 prodáno	 dle	
platného	ceníku.
•	 RM	 souhlasí	 s	 pokácením	 1	ks	 javoru	
nacházejícího	 se	 naproti	 objektu	 č.p.	 492,	
ul.	 Pod	 Špičákem,	 Tanvald,	 na	 pozemkové	
parcele	č.	1926/2,	katastrální	území	Tanvald,	dle	
předloženého	návrhu	odboru	rozvoje	a	KV	s	tím,	
že	dřevo	bude	použito	pro	potřeby	města	nebo	
prodáno	dle	platného	ceníku.
•	 RM	 souhlasí	 s	 pokácením	 1	ks	 jeřábu	
nacházejícího	 se	 u	 penzionu	 Bobovka,		
na	 pozemkové	 parcele	 č.	 1843/1,	 katastrální	
území	Tanvald,	dle	předloženého	návrhu	odboru	
rozvoje	a	KV	s	 tím,	že	dřevo	bude	použito	pro	
potřeby	 města	 nebo	 prodáno	 dle	 platného	
ceníku.
•	 RM	 souhlasí	 s	 pokácením	 1	ks	 topolu	
černého	 nacházejícího	 se	 u	 objektu	 č.p.	 555,	
ul.	 Sportovní,	 Tanvald,	 na	 pozemkové	 parcele	
č.	 375/72,	 katastrální	 území	 Tanvald,	 dle	
předloženého	návrhu	odboru	rozvoje	a	KV	s	tím,	
že	dřevo	bude	použito	pro	potřeby	města	nebo	
prodáno	dle	platného	ceníku.
•	 RM	souhlasí	s	pokácením	1	ks	lípy	nacházející	
se	 u	 objektu	 č.p.	 124,	 Žďár,	 	 na	 pozemkové	
parcele	č.	1681/20,	 	katastrální	území	Tanvald,	
dle	 předloženého	 návrhu	 odboru	 rozvoje	 a	 KV	
s	tím,	že	dřevo	bude	použito	pro	potřeby	města	
nebo	prodáno	dle	platného	ceníku.

Pokračování ze str. 6

Baroni na kolech

Handi sportovci 
závodili tentokrát 

v hale

	 Kdo	se	 letos	v	 létě	ocitl	na	náměs-
tíčku	 malé	 jihočeské	 vesnice	
Bratronice,	 mohl	 zde	 zaznamenat	
neobvyklý	 ruch.	 Sjelo	 se	 zde	 totiž	
na	 100	 cyklistů	 na	 svých	 naleštěných	
závodních	strojích	z	minulých	let,	odě-
ných	 v	 dobové	 vlněné	 dresy	 s	 rekla-
mami	 věhlasných	 světových	 profistájí	
a	 plátěných	 čepiček,aby	 vzdalo	 hold	
jedné	 z	 nejpozoruhodnějších	 postav	
české	cyklistiky-	Christianu	Battagliovi.
	 Tento	dnes	 již	 legendární	příslušník	
starého	 italského	 šlechtického	 rodu	
žil	 se	 svojí	 sestrou	 Blankou	 právě	
na	 zámečku	 v	 Bratronicích	 a	 zasvětil	
celý	 svůj	 život	 jízdnímu	 kolu.	 Na	 kole	
závodil	 již	od	dětství,	 je	rekordmanem	
ve	 známém	 závodě	 Praha-Karlovy	
Vary-Praha,	ač	v	něm	nikdy	nezvítězil,	
zúčastnil	 se	 ho	 25x,za	 svůj	 život	 ujel	
na	 kole	 neuvěřitelných	 935	 000	km	
a	 na	 svém	 kole	 v	 blízkosti	 svého	
zámečku	 	 nakonec	 	 na	 srdeční	 sla-
bost	 ve	 svých	 76	 letech	 v	 roce	 1991	
i	 zemřel.	 Jeho	 dost	 pohnuté	 životní	
osudy	 ztvárnil	 nádherným	 způsobem	
spisovatel	Ota	Pavel	v	povídce“	Baroni	
na	 kolech“.Mimochodem	 	 doporučuji	
P.T.	cyklistům	jako	„povinnou“	četbu.
	 A	právě	na	 jeho	počest	 uspořádalo	
několik	nadšenců	vzpomínkovou	jízdu,	
jíž	 jsem	měl	 tu	čest	se	zúčastnit.	Měli	
jsme	možnost	 vybrat	 si	 ze	 dvou	 tras,	
35	 nebo	 70	km.	 Vzhledem	 k	 téměř	
tropickým	 teplotám	 jsem	 zvolil	 trasu	
kratší	 ,	 kdo	 jezdil	 někdy	 ve	 vlněném	
dresu,	jistě	pochopí.Trať	byla	na	to,	že	
jsme	 jeli	 „	 krajem	 rybníků	dost	kopco-
vitá,	nechyběla	ani	terénní	vložka	a	lá“	
Paris-Roubaix“	 k	 nelibosti	 závodníků	
na	 galuskách.Mně	 však	 se	 svým	
předválečným	závodním	kolem	„	Ahoj“,	
obutým	tzv.	„	falcáky“	problém	neděla-

la.V		cíli	nás	čekalo	bohaté	občerstvení	
a	navíc	jsme	mohli	obdivovat	vyjímeč-
nou	výstavu	dobových	závodních	kol.
	 Kristu,	 jak	se	v	pelotonu	Battagliovi	
říkalo,	 přijeli	 svojí	 účastí	 pozdravit	
kromě	 jiných	 i	 známý	 „	 prezidentský	
lékař“,Mudr.Pafko	 i	 bývalý	 mechanik	
a	 konstruktér	 kol	 české	 reprezentace	
František	Babický.
A	 výsledky?	 Nebyly	 vůbec	 důležité,	
zvítězil	 každý,	 kdo	 v	 tom	 tropickém	
dnu	 dojel	 zdráv	 do	 cíle.	 Podrobnosti	
o	životě	Ch.	Battaglii	a	fotografie	z	této	
akce	 můžete	 najít	 na	 adrese	 www.
cyklonostalgie.cz

P.Rykr

Již	 4.	 ročník	 sportovních	 her	 pro	
hendikepované	 sportovce	 se	 konal	
v	 Tanvaldě,	 ovšem	 nikoliv	 v	 areálu	
autokempu,	 nýbrž	 ve	 sportovní	 hale,	
protože	 počasí	 tentokrát	 bohužel	

nepřálo	a	lilo	jako	z	konve.	Nic	to	však	
neubralo	na	nadšení	účastníků,	pouze	
některé	 disciplíny	 se	 musely	 upravit,	
jako	kupříkladu	zdolávání	horolezecké	
stěny,	 některé	 odpadly,	 jako	 hasičský	
útok	 nebo	 střelba	 ze	 vzduchovky,	 to	
by	 v	 hale	 opravdu	 nešlo,	 ale	 naopak	
přibyly	 dovednosti	 s	 basketbalovým	

míčem.	 Největšímu	 zájmu	 se	 opět	
těšila	 stavba	 věže	 z	 krabic,	 kde	 bylo	
zajímavé	 zejména	 sledovat	 odlišné	
styly	 jednotlivých	 družstev.	 Nakonec	
byl	 ustaven	 nový	 halový	 rekord,	 a	 to	
36	krabic	v	řadě	nad	sebou.	Jako	první	
této	 mety	 dosáhli	 školáci	 z	 Horního	
Tanvaldu.	Nebylo	by	od	věci	zalistovat	
Guinessovou	 knihou	 rekordů,	 zda	
se	 v	 ní	 podobná	 disciplína	 náhodou	

Insolvenční správkyně dlužníka
Seba T, akciová společnost

nabízí k prodeji

kancelářský nábytek 
v dobrém stavu 

v prostorách budov ředitelství za příznivé ceny
Po zaplacení nábytek možno ihned odvézt.

Bližší informace:
http://www.burzaspravcu.cz (v oddíle movité věci)

Seba T, a. s., Krkonošská 140, 468 41 Tanvald
mobil : 602 447 994

e-mail: Stehno.Josef@seznam.cz

INZERCE

nevyskytuje.	 Téměř	 80	 závodníků	
z	 Tanvaldu,	 Jablonce,	 České	 Lípy,	
Hodkovic,	 Maxova	 a	 Lánova	 soutě-
žilo	 v	10	disciplínách	a	4	 kategoriích,	
ovšem	 není	 až	 tak	 podstatné,	 kdo	
vyhrál,	protože	pořadatelé	z	TJ	SEBA	
Tanvald	 –	 handi,	 Společnosti	 pro	
podporu	 lidí	 s	 mentálním	 postiže-
ním	 a	 ABB	 Jablonec,	 stejně	 ocenili	
všechny	 závodníky	 beze	 zbytku.	A	 to	
je	 dobře.	 Soutěž	 jako	 každoročně	
řídil	Milan	Kozák	a	Zdena	Synovcová	
a	 pomocnou	 ruku	 jim	 podali	 gym-
nazisté	 z	 Jablonce,	 předseda	 TJ	
Vláďa	 Vyhnálek	 a	 zaměstnanci	 ABB	
Jablonec.	Je	to	dobře,	že	se	v	Tanvaldě	
taková	soutěž	koná	a	4	úspěšné	 roč-
níky	a	stále	vyšší	počet	účastníků	jsou	
důkazem,	 že	 nejenom	 špičkoví	 spor-
tovci	mají	 chuť	honit	 si	 triko	na	hřišti.	
Takže	hodně	zdaru	do	příštího	ročníku,	
mírně	 jubilejního,	 pátého,	 ale	 chtělo	
by	to	napřesrok	objednat	lepší	počasí,	
pane	řediteli,	aby	opět	ožil	 tanvaldský	
autokemp.	 I	 když	 hala	 také	 nebyla	
špatná.	ABB	dík	a	zdar. -vho-
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Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
Odpolední aktivity a říjnové akce MDC Maják Tanvald:
Pondělí: 
17:00 – 17:45  ZUMBA	pro	děti	4-6	let	s	Lenkou	Marčíkovou	
	 	 mobil:	607	143	054
18:00 – 19:00  POWERJÓGA	 	 s	 Lenkou	 Marčíkovou,	 mobil:	
607	143	054
Úterý: 12:00 – 18:00  LOGOPEDIE	-	Mgr.	Hýsková,	tel.:	607	776	314
Středa:  19:00 – 20:00 ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY	 s	 Rozárkou	
v	prostorách	MDC	Maják
16:00 - 17:00 SPORTOVÁNÍ  PŘEDŠKOLÁKŮ	 (bez	 rodičů)	 	 ve	 sport.hale	
nebo	venku,	formou	her	pro	děti	3-6	let	-	Helena	Beranová,	tel.:	602	320	964
Čtvrtek: 16:00 – 17:00  HUDEBNÍ HRÁTKY pro děti 3-6 let, rozvoj hudebního 
vnímání,	program	s	písněmi,	rytmizace,	pohyb,	rozvoj	řeči,	podpora	sociálních	
vztahů	(V.	Vacková),	otevřeno	od	15.30	do	18:00	hod.
Pátek: 12:30 – 19:00 vyhrazeno pro projekt MAXÍK	-	speciální	program	pro		
předškoláky	a	pro	děti	s	odloženou	školní	docházkou,	Mgr.Lenka	Kořínková	
mobil:	602	411	462	
• 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

• tradiční čínské dechové a relaxační cvičení Tchaj-ťi čchi kung 
Během tříměsíčního kurzu se naučíte: 
-	tradiční	sestavy	čchi	kung	rodiny	Čchen
-	základní	cviky	pro	udržení	zdraví	a	vitality
-	správné	a	vědomé	dýchání
-	základní	principy	proudění	energie	v	těle
-	automasáž	důležitých	akupunkturních	bodů
Co Vám cvičení přinese:
-	zpomalíte	a	prohloubíte	dech	 -	odstraníte	příznaky	stresu
-	posílíte	fyzickou	kondici	 	 -	upevníte	své	zdraví
-	celkově	se	zklidníte	a	načerpáte	novou,	pozitivní	energii
-	dosáhnete	fyzicky,	duševně,	emocionálně	i	duchovně	spokojenějšího
	 života	navzdory	tlakům	současného	životního	stylu
Cvičení je vhodné pro každého bez rozdílu věku a kondice.
Začínáme	7.	října,	každé	pondělí	18.00-19.30,	1	lekce	75	Kč.
Jednotlivé	lekce	na	sebe	navazují.	Kapacita	kurzu	omezena,	přihláška	nutná.
(Možnost	zakoupení	permanentky	na	14	lekcí		900	Kč.)
MUDr.	David	Němec,	tel.:	603	252	488	e-mail:	david.nemec@centrum.cz
havajské masáže Lomi Lomi	–	uvolnění	a	relaxace,	harmonizuje	tělo	i	duši
(MUDr.	David	Němec,	tel.:	603	252	488)	
rekondiční masáže	(A.	Rusnáková,		tel.:	774	825	085)

akce v říjnu
21. – 27. 10.  PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
příjem věcí:	pondělí	9.00-12.00	a	16.00-18.00	hod.	a	úterý	9.00	-	12.00	hod.,
prodej:	úterý	13.00	-	17.30	hod.,	středa,	čtvrtek	a	pátek	15.00	-	17.30	hod.,	
sobota	9.00	-	12.00	hod.,	výdej a vyúčtování:	neděle	
Věci	přijímáme	čisté	a	nepoškozené!!!
Za	každý	přijatý	kus	na	burzu	se	účtuje	1,50	Kč	+	10%	z	prodeje.
Aktivní	 účastníci	 na	 burze	 budou	 zvýhodněni	 na	 poplatcích	 (1,50	 Kč/ks	 se	
nebude	účtovat)	Na	bleší	trh	si	můžete	pronajmou	stůl	za	100	Kč.
Tabulky	pro	rozepsání	kusů	si	vyzvedávejte	v	Majáku	každé	dopoledne.

29. – 30. 10.  Podzimní prázdniny v Majáku	–	aktivní	trávení	volného	času	
–	KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ PRO DĚTI,	venkovní	aktivity	8.00	–	15.00	
hod.	bližší	informace	na	webu	–	přihlášky	zasílejte	do	15.	10.	!!!	na	
mdc.majak@gmail.com
prezentace	 „konopné produkty“,	 14.	 10.	 -	 beseda	 „Zdravý	 úsměv“,	 výlet	
s	nejmenšími	–	bližší	informace	na	www.mdcmajak.estranky.cz

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,	Nadaci	pro	záchranu	
a	 obnovu	 Jiz.hor,	 MPSV	 Praha,	 Nadaci	 EURONISA,	 a	 všem	 ostatním	
sponzorům,	kteří	nás	po	celý	rok	podporují

Mateřské a dětské centrum Maják
V	pátek	11.10.	2013	od	16:00	se	koná	akce	pro	dospělé	–	Mísy technikou 
tifffany.	Přihlaste	se	včas	vzhledem	k	omezené	kapacitě	dílny.

Podzimní prázdniny:
V	úterý	29.10.	-	Výlet do Dinoparku v Liberci.	Cena:	140	Kč.
Ve	středu	30.10.	-	Výlet do IQ parku v Babylonu v Libereci.	Cena:	120	Kč.
Na	 oba	 výlety	 je	 sraz	 na	 hl.	 vlakovém	 nádraží	 v	 Tanvaldě	 v	 8:00,	 návrat	
ve	14.52	tamtéž.
Po	předchozí	dohodě	je	možno	přistoupit	na	trase.	S	sebou	kartičku	ZP	nebo	
její	kopii,	svačinu,	pití,	pláštěnku	nebo	deštník	a	kapesné	dle	uvážení.
Přihlášky	s	platbou	v	DDM	Tanvald.

Ve	čtvrtek	10.10.	a	17.10.	od	9:00	-	Cesta za pokladem	-	akce	pro	MŠ	v	areálu	
MŠ	Radniční	a	Výšina.

Pro školní rok 2013-14 nabízíme dětem a mládeži činnost v těchto 
kroužcích:
Florbal -	úterý	od	15:30	skupiny	dle	věku,	tělocvična	Masarykova	ZŠ	-	400	Kč/šk.r.
Florbal	-	úterý		ZŠ	Desná	-	400	Kč/šk.r.
Plavání	 -	čtvrtek	14:00	 -	15:00	a	15:00	 -	16:00,	bazén	v	Gymnáziu	Tanvald	
-	800	Kč/šk.r.
Volejbal	-	středa,pátek	14:00	-	16:00,	hala	Výšina	Tanvald	-	400	Kč/šk.r.
Lyže běh	-	od	5	let,	pondělí,	středa	a	pátek	15:00	-16:30,u	Bobovky	-	400	Kč/šk.r.
Turistika	-	Tanvald,	Desná	víkendové	výlety	-	300	Kč/šk.r.
Taneční s Verčou	 -	 úterý	 v	 rozmezí	 16:00	 -	 19:00	 skupiny	 dle	 věku,	DDM	
-	400	Kč/šk.r.
Zumba s Lenkou	-	úterý	15:30	-	16:30	ml.,	čtvrtek	19:00	-	20:00	st.,	hala	Výš.	
400	Kč/šk.r.
Zumba s Lenkou ZŠ Desná,	středa	16:30	-	17:30	1.	-	6.tř.,17:30	-	18:30	7.tř.	
-	SŠ	-	400	Kč/šk.r.
Šachy	-	čtvrtek	14:30	-	16.00,	DDM	Tanvald	-	400	Kč/šk.r.
Výtvarně-keramický	-	pro	předškoláky	a	1.tř.,	úterý	15:30	-	16:30,	DDM	-	700	
Kč/šk.r.
Výtvarný	-	čtvrtek	14:00	-	15:30,	DDM	Tanvald	-	700	Kč/šk.r.
Výtvarný speciál	 -	 různé	výtv.a	řemesl.	 techniky,od	10	 let,čtvr.	16:00-17:30,	
DDM	-	700	Kč/pol.
Košíkaření a tkaní	-	od	10	let,	úterý	15:30	-	17:00,	DDM	Tanvald	-	700	Kč/pol.
Tiffany a mozaika	-	od	10	let,	středa	16:00	-	17:30,	DDM	Tanvald	-	700	Kč/pol.
Keramický	-	po,	út,	stř.13:45	-	15:00(ml.)	a	15:15	-	16:30(st.),	čt	14:00	-	15:15,	
DDM	-	700	Kč/pol.
Keramický ZŠ Desná	 -	čtvrtek	14:30	-	16:30	(	nebo	po,	st),	zápis	18.	9.	ve	
14:30	-	700	Kč/pol.
Keramická přípravka	 -	 pro	 mladší	 děti,	 ZŠ	 Desná,	 zápis	 18.	 9.	 ve	 14:30	
-	500	Kč/pol.
Výtvarný ZŠ Desná -	různé	výtv.	techniky,	zápis	18.	9.	ve	14:30	v	ker.	dílně	ZŠ	
Desná	-	700	Kč/pol.
Divadelní	-	středa	17:00	-	18:30,	DDM	Tanvald	-	400	Kč/šk.r.
Klub šikulů	 -	 vaření,	 pečení,	 výroba	 dárečků,	 úterý	 17:00	 -	 18:30,	 DDM	
Tanvald	-	700	Kč/šk.r.
Zobcová flétna	-	středa	14:00	-	15:00,	DDM	Tanvald	-	400	Kč/šk.r.
Kytara k táboráku	-	pro	zač.	i	pokroč.,	po,	st-	dle	dohody,	DDM	-	400	Kč/šk.r.
Drumbeny	-	skupinové	bubnování,	čtvrtek	dle	dohody,	DDM	-	400	Kč/šk.r.
Angličtina pro děti I. stupně ZŠ	-	středa	15:00-16:00,	DDM	Tanvald
	-	400	Kč/šk.r.
Angličtina pro malé děti -	úterý,	ZŠ	Albrechtice	-	400	Kč/šk.r.
Angličtina pro dospělé	-	DDM	Tanvald	-	1000	Kč/šk.r.
Počítače pro dospělé	 -	 8	 lekcí,	 od	 října,	 v	 pondělí	 17:00-18:30	ZŠ	Výšina	
-	1000	Kč
Rybářský	-	středa	15:00	-	16:00	DDM	-	300	Kč/šk.r.
Logopedie	-	pondělí,	středa		od	14:00,	DDM	Tanvald	-	400	Kč/pol.
Ulitka	 -	 zábavné	 a	 tvořivé	 dopoledne	 pro	 předškoláky	 od	 3	 let,	 út.	 8:30-
11:30,DDM	-	200	Kč/šk.r.

Dům	dětí	a	mládeže	si	vyhrazuje	právo	na	eventuální	organizační	změny.
Kroužky	začínají	pracovat		od	30.	9.	2013	a	končí	30.	5.	2014.
Bližší	informace	a	přihlášky	obdržíte	v	Domě	dětí	a	mládeže	v	Tanvaldě,	
tel.	č.	483	394	301.

Odvoz a likvidace 
fekálií

Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890

INZERCE

PRODÁM REKREAČNÍ DŮM

ŠUMBURK NAD DESNOU

TEL.: 604 569 112
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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

Kultura

RIVALOVÉ
Závratná	 rychlost,	 adrenalin	 proudící	
v	žilách,	krásné	dívky										a	nezkrotná	
touha	 po	 vítězství.	 Závody	 Formule	 1	
jsou	 místem,	 kde	 jediná	 chyba	 může	
znamenat	smrt.	Na	těchto	okruzích	spolu	
soupeří	dva	odvěcí	rivalové.	James	Hunt	
je	neřízená	střela,	neodolatelný	playboy	
a	 brilantní	 řidič.	Niki	 Lauda	 je	 dokonalý	
profesionál,	vždy	precizní	a	disciplinovaný.	Film	Rivalové	vypráví	skutečný	příběh	
dvou	 pilotů,	 kteří	 jsou	 soky	 nejen	 na	 okruzích,	 ale	 také	 ve	 skutečném	 životě.	
Přestože	jsou	soupeři,	jsou	také	jeden	pro	druhého	inspirací.	Přes	jejich	rozdílnost	
je	v	životě	pojí	zvláštní	přátelství.	Ale	rivalita	je	žene	ke	stále	riskantnějším	výko-
nům.	Titul	mistra	světa	může	získat	jen	jeden...

GRAVITACE 
Sandra	 Bullock	 ve	 filmu	 hraje	 doktorku	
Ryan	Stone,	skvělou	lékařku	–	inženýrku	
na	 její	 první	 vesmírné	 misi.	 George	
Clooney	 ztvárnil	 vesmírného	 veterána	
Matta	 Kowalskyho,	 který	 velí	 svému	
poslednímu	 letu	 před	 odchodem	
do	 důchodu.	 Jenže	 během	 zdánlivě	
rutinní	výpravy	do	kosmu	dojde	ke	kata-
strofě.	Loď	je	zničená	a	Stone	a	Kowalsky	zůstanou	ve	vesmíru	sami,	odkázáni	
jeden	 na	 druhého	 a	 směřujíc	 dál	 do	 temného	 vesmíru.	 Hluboké	 ticho	 dává	
oběma	jasně	najevo,	že	ztratili	 jakékoli	spojení	se	Zemí...	a	tím	i	jakoukoli	šanci	
na	 záchranu.	Strach	 se	 pomalu	mění	 v	 paniku,	 zejména	 když	 si	 oba	 uvědomí,	
jak	málo	 kyslíku	 jim	 zbývá.	 Přitom	 paradoxně	 jediný	možný	 způsob	 návratu	 je	
pokračování	v	cestě	do	hlubokého	vesmíru.

FILMOVÉ TIPY 

 

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní akce v kině Jas Járy Cimrmana:
 3. 10.   ČT   19 h.   Podivná závěť
Divadelní	 představení	 hororové	 komedie	 v	 úpravě	 Vlaďky	
Koďouskové.	 Hraje	 L.S.D.	 Lučanský	 spolek	 divadelní	 Lučany	
nad	Nisou.	Vstupné:	50	Kč

4. a 5. 10. 45. ročník přehlídky Humor v amatérském filmu 
HAF 2013
Mezinárodní	filmová	přehlídka	amatérských	filmařů	HAF	2013.
Zahájení	přehlídky	5.	10.	od	13,30	h.	v	kině	Jas	Járy	Cimrmana	v	Tanvaldě.
V	 rámci	 přehlídky	 se	 ukuteční	 ve	 foyer	 kina	 výstava	 kreslených	 vtipů	Pavla	
Kantorka	„Kočky	a	myšky“.	
4.	10.	v	8,30	h.	proběhne	promítání	pro	žáky	a	studenty	tanvaldských	škol.
Vstupné:	zdarma

Přednáška s Josefem Zimovčákem	 (desetinásobným	 mistrem	 světa	
v	jízdě	na	tzv.	vysokém	kole)
Čtvrtek dne 10.10. 2013	v	tanvaldském	kině	Jas		v	8.30	pro	školy	a	v	19	hodin	
pro	 veřejnost.	 Vstupné	 50	Kč.	 Výtěžek	 jde	 na	 nadační	 fond	 Na	 kole	 dětem	
(www.nakoledetem.cz)

Připravujeme na listopad:
Pá 1. 11.  19 h.  Kino Jas Járy Cimrmana: 
Divadelní představení Divadla Járy 
Cimrmana: Dobytí severního pólu.
V	 Pražské	 restauraci	 „Pod	 Vyšehradem“,	
kam	Cimrman	rád	chodíval	na	rybí	speciality,	
přisedl	k	němu	jednoho	večera	majitel	hostince	
a	zeptal	 se	ho,	 zda	by	pro	příští	 ples	 ledařů	branického	pivovaru	nesestavil	
živý	obraz	„Češi	na	severním	pólu“.	Cimrman	nabídku	přijal	a	rozhodl	se,	že	
prostuduje	polární	tematiku	přímo	na	místě.
Nejcennějším	přínosem	jeho	cesty	do	Arktidy	byl	jeho	objev	sněžného	člověka	
(játyho).	Cimrman	se	s	ním	osobně	setkal,	a	jelikož	k	tomu	došlo	v	době	říje,	
mohl	zblízka	pozorovat	jeho	pohlavní	život.
Po	návratu	do	vlasti,	jsa	silně	nachlazen,	nadiktoval	svému	sousedu	Padevětovi	
hru	„Přetržené	dítě,“	která	byla	takřka	nehratelná		v	podobě,	jak	ji	rekonstruoval	
dr.Brukner,	která	je	však	hratelná	po	revizi	 textu,	kterou	později	provedl	prof.
Vondruška.	 Když	 se	 Cimrman	 uzdravil,	 ale	 jeho	 pravá	 ruka	 díky	 omrzlinám	
nebyla	s	to	udržet	pero,	napsal	levou	rukou	hru	„kompaktní	a	čirou	jako	střechýl“	
(Šalda)	„Dobytí	severního	pólu	Čechem	Karlem	Němcem“.	Z	ní	se	svět	bohužel	
pozdě	dovídá,	že	čtveřice	pražských	otužilců	stanula	na	nejsevernějším	bodu	
naší	planety	o	celý	den	dříve	než	Američan	R.	E.	Peary.	(Severské	drama)
Režie:	 Ladislav	 Smoljak,	 Scéna	 a	 kostýmy:	 Jaroslav	 Weigel,	
Hudba:	Petr	Skoumal,	Vstupné	350	Kč.
Předprodej v pokladně kina nebo možnost 
rezervace na odkazu www.tanvald.cz nebo www.disdata.cz. 

14. 11. vystoupení travesti skupiny Techtle Mechtle s	novým	
pořadem	„Změna je život“.

 Výstavní sálek   16. 9. - 19. 10. 2013
„ Kámen“		–	výstava	vybraných	prací	ze	školního	projektu	Gymnázia	Tanvald
Centrum	 informací	 a	 regionálního	 vzdělávání	 v	 Jelení	 Hoře,	 Lužickosrbský	
Institut	a	Lužickosrbská	centrální	knihovna	v	Budyšíně	vyhlašují	Vlll. výtvarnou 
soutěž  „Krakonoš, Krabat – znáte je?“
Zúčastnit	se	mohou	děti	a	mládež	ve	věku	7-19	let.	Soutěžící	zhotoví	1	práci	
libovolnou	technikou.	Práci	označte	jejím	názvem	a	symbolem	autora.	K	práci	
přiložte	obálku	označenou	symbolem	s	následujícími	údaji:	jméno	a	příjmení,	
věk,	adresa	bydliště,	email,	telefon,	adresa	školy,	jméno	učitele,	název	práce.
Lhůta	pro	příjem	prací	končí	24. října 2013.	Práce	můžete	zasílat	 i	do	naší	
knihovny.	 Vyhlášení	 výsledků	 soutěže	 proběhne	 7.	 prosince	 2013	 v	 Centru	
informací	a	regionálního	vzdělávání	v	Jelení	Hoře	-	„Krkonošské	knihovně”.
První týden v říjnu 30. 9. - 4. 10. proběhne v naší knihovně 17. ročník 
Týdne knihoven tentokrát pod názvem „S námi jen all inclusive!“.
Program: 
•	 nabízíme	našim	čtenářům	novou	službu:	půjčování	audioknih	na	CD
•	 amnestie	dlužníků
•	 „Podzimní	nápady	pro	tvořivé	děti	a	šikovné	dospělé“	-	výstavka	titulů	
	 z	našeho	knižního	fondu	ve	vstupní	části	knihovny
•	 prodej	vyřazených	knih	a	časopisů
•	 vystavení	průkazu	pro	nové	členy	zdarma
•	 povídání	a	soutěže	pro	žáky	základních	škol	na	téma	„Helena	Zmatlíková	
	 a	její	ilustrace	dětem“
•	 „Výtvarné	hodinky“	–	děti	z	výtvarného	oboru	ZUŠ	Tanvald	pod	vedením	
	 paní	Jany	Hadravové	budou	vyrábět	drobné	dekorace	a	vytvoří	tak	útulné	
	 prostředí	v	dětské	části	knihovny

Městská knihovna Tanvald
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	 Ještě	 dnes	 se	 možná	 někteří	 pou-
smívají	 nad	 myšlenkou	 založit	 tady	
v	 Tanvaldě	 mužské	 B-čko,	 to	 se	 ale	
stalo	 skutečností	 a	 tak	 tanvaldští	 fot-
balisté	odstartovali	sezonu	premiérově	
s	dvěma	týmy.	Navíc	po	problémech	se	
sestavou	 na	 konci	 minulé	 sezony	 se	
to	 zdá	 být	 skoro	 jako	 sen....Asi	 málo	
kdo	 uvěří	 tomu,	 že	 poptávka	 po	 tom,	
účastnit	 se	 nejnižší	 fotbalové	 soutěže	
byla	 veliká	 a	 za	 ca.	 1	 měsíc	 v	 letní	
pauze	 se	 podařilo	 dát	 dohromady	 ca.	
20	kluků,	kteří	jsou	odhodláni	se	poprat	
s	 přibývajícím	 věkem	 i	 kilogramy..:-)	
No,	to	snad	jen	úvodem....
	 Tanvaldké	 A-čko	 vstoupilo	
do	sezony	výborně	a	po	čtyřech	kolech	
má	plný	počet	 bodů	a	dělí	 se	o	první	
příčku	 tabulky	 s	 hvězdami	 nabitými	
Maršovicemi.	Nejenom,	že	se	podařilo	
doplnit	 kádr	 několika	 kvalitními	 fotba-
listy,	 ale	 hlavně	 mančaft	 dostal	 nový	
impuls	 pod	 taktovkou	 Petra	 Zelinky,	
který	 zde	 postupně	 dokázal	 zúročit	
své	 zkušenosti	 z	 krajských	 soutěží.	
Hra	 dostala	 řád,	 hráči	 si	 osvojili	 jisté	
fotbalové	 návyky,	 přestalo	 se	 kecat,	
začlo	se	makat.	Sezona	začala	u	neči-
telné	Zásady,	která	se	stala	nováčkem	
OP,	hladké	vítězství	po	zodpovědném	
výkonu	 znamenalo	 první	 3	 body.	
V	 druhém	 zápase	 jsme	 poměřili	 síly	
s	držkovským	B-čkem,	kde	 to	po	 tříb-
rankovém	 vedení	 vypadalo	 na	 jasnou	
záležitost,	nicméně	zbytečné	vyloučení	
a	 jistý	úbytek	sil	 znamenal	 snížení	 ze	
strany	 domácích	 na	 rozdíl	 jednoho	
gólu,	 překvapení	 se	 však	 nekonalo.	
Body	z	venku	potvrdili	tanvalďáci	doma	
s	 rezervou	Kokonína,	 kterou	 vyprovo-
dili	osmibrankovým	přídělem.	Poslední	
zatím	 odehraný	 zápas	 svedlo	 naše	
A-čko	v	Jenišovicích,	které	v	minulosti	
dokázaly	 soupeře	 potrápit.	 To	 se	 ale	
nekonalo	a	opět	vysoké	vítězství	zna-
menalo	 čtvrtý	 zápas	 bez	 ztráty	 bodu.	
V	současnosti	 se	Tanvald	dělí	o	první	
příčku	 s	 Maršovicemi,	 se	 kterými	
se	 také	 utká	 ve	 šlágru	 příštího	 kola.	
Na	výsledek	si	 budeme	muset	počkat	
do	příštího	čísla	TZ.
	 Opačný	 vstup	 do	 sezony	 má	 již	
zmiňované	 B-čko,	 které	 se	 zatím	
trápí	 a	 po	 třech	 smolných	 prohrách	
zatím	 čeká	 na	 historicky	 první	 bod	

v	soutěži.	Po	těsné	prohře	v	Radčicích,	
kde	 hřiště	 spíš	 připomíná	 tankodrom,	
jsme	 v	 domácím	 prostředí	 nestačili	
také	na	Novou	Ves.		V	obou	zápasech	
se	 bohužel	 projevila	 jistá	 nesouhra	
a	 částečně	 i	 nezkušenost	 některých	
hráčů,	 kteří	 poprvé	 v	 životě	 zakusili	
atmosféru	soutěžního	zápasu	hraného	
na	 velkém	 hřišti.	 Nejlepší	 zápas	 ode-
hrálo	B-čko	v	derby	s	rezervou	Plavů.	
Plavy	byly	jasným	favoritem	a	předpo-
klady	 potvrdily	 ihned	 v	 úvodu,	 kdy	 se	
dostaly	do	vedení.	Pak	ale	přestaly	hrát	
a	Tanvald	se	dvěma	góly	dostal	do	pře-
kvapivého	vedení.	V	tu	chvíli	jsme	byli	
lepší	a	mohli	přidat	definitivní	pojistku.	
To	se	nestalo	a	ca.	10	min.	před	konce	
domácí	 srovnali.	 Už	 už	 to	 vypadalo	
na	první	bod,	čímž	se	nechal	Tanvald	
možná	uchlácholit	 a	 z	 trestného	 kopu	
v	 poslední	 minutě	 nastavení	 zvrátili	
domácí	vítězství	na	svoji	stranu.	Zatím	
poslední	 zápas	 jsme	 odehráli	 doma	
s	B-čkem	Hodkovic.	Od	začátku	 jsme	
tahali	 za	 kratší	 provaz,	 Hodkovice	
nás	 převyšovaly	 ve	 všech	 směrech.	
Výsledkem	byla	zatím	nejvyšší	prohra	
Tanvaldu.
	 Dne	 12.	 9.	 proběhl	 na	 stadionu	
nábor	fotbalových	nadějí	ročníků	2006,	
2007,	 kterým	 chceme	 nastartovat	
systematickou	práci	s	mládeží.	Věříme	
tomu,	že	vychovávat	si	vlastní	fotbalisty	
je	výbornou	investicí	do	budoucna	a	že	
všechny	 prostředky	 (nejen	 finanční)	
tomu	 věnované,	 se	 nám	 v	 budoucnu	
několikanásobně	vrátí.

Miroslav	Pohořalý

Výsledky můžů A- okresní přebor:
Zásada	B	-	Tanvald	A	 0:4
Držkov	B	-	Tanvald	A		 2:3
Tanvald	A	-	Kokonín	B		 8:0
Jenišovice	B	-	Tanvald	A		 2:6

Výsledky můžů B- okresní soutěž:
Radčice	-	Tanvald	B	 1:0
Tanvald	B	-	Nová	Ves		 1:3
Plavy	B	-	Tanvald	B		 3:2
Tanvald	B	-	Hodkovice	B		 0:5

U 19:  
Semily	3:4,	
N.Bor	2:2,	
Sedmihorky	2:6,	
Č.Lípa	7:1	–	9.místo.
U 15:  
Frýdlant	5:3,	
Šluknovsko	1:5	–	6.místo.

U 13 - A tým:
Frýdlant	1:2,
Šluknovsko	6:3	–	6.místo.
U 13 - B tým:
Frýdlant	B	7:3,	
Šluknovsko	B	7:5	–	3.místo.

-vho-	

Sport

Tanvaldští fotbalisté vstoupili 
do sezony s dvěma týmyS	přicházejícím	 podzimem	 se	 pomalu	

chýlí	ke	konci	 letošní	 tenisová	sezóna	
na	kurtech	TK	Tanvald.	
	 Tento	 rok	 byl	 ve	 znamení	 dalších	
prací	 na	 zvelebování	 areálu	 TK.	
Po	 celou	 dobu	 provozu	 byl	 veřejnosti	
k	 dispozici	 kurt,	 vyhrazený	 pro	
hraní	 volejbalu	 a	 nohejbalu.	 Díky	
brigádnickému	 úsilí	 mnoha	 členů	
oddílu	 byly	 naše	 kurty	 ve	 výborném	
stavu	 a	 celý	 areál	 poskytoval	
odpovídající	 zázemí	 k	 provozování	
tohoto	 populárního	 sportu.	 Ačkoliv	
nedošlo	 k	 nárůstu	 počtu	 členů	 klubu,	
přesto	 se	 na	 kurtech	 hrálo	 více,	 než	
v	minulosti.	 Přispělo	 k	 tomu	 poměrně	
příznivé	 počasí,	 které	 k	 nám	 přivedlo	
množství	 rekreačních	 hráčů	 z	 řad	
turistů	a	návštěvníků	Jizerských	hor.	
	 Na	 jarní	 výroční	 schůzi	 byl	 členy	
klubu	 zvolen	 nový	 výkonný	 výbor,	
jehož	předsedou	se	stal	p.	Miloš	Bičík.	
V	průběhu	celé	sezony	se	hrály	každé	
druhé	úterý	v	měsíci	turnaje	rekreačních	
hráčů	ve	čtyřhře	o	pohár	firmy	Beadex.	
Turnaje	 se	 pravidelně	 zůčastňovalo	
pět	 a	 více	 dvojic	 a	 odehrávaly	 se	
opravdové	 tenisové	 bitvy	 o	 každý	
bod	 do	 tabulky.	 V	 měsíci	 červnu	 se	
v	 Tanvaldě	 poprvé	 a	 naposledy	 hrálo	
utkání	 druhé	 tenisové	 ligy	 družstev.	
Naši	 odchovanci,	 hrající	 nyní	 za	 LTK	
Jablonec,	 zde	 odehráli	 utkání	 proti	
TK	 Hrádek	 nad	 Nisou.	 I	 přes	 prohru	

vidělo	několik	desítek	diváků	nádherné	
zápasy	našeho	mládí	proti	zkušenějším	
hráčům	soupeře.			
	 Konec	tenisové	sezony	bude	patřit	
dvěma	akcím.	V	sobotu	5.	října	od	9,00	
se	bude	konat	 tradiční	Rodinný	 turnaj	
ve	čtyřhrách,	 jehož	obliba	rok	od	roku	
stoupá	a	vedle	závodních	hráčů	se	jej	
účastní	 i	 jejich	 rodiče,	 jakož	 i	 tenisté	
z	 řad	 rekreantů,	 kteří	 mají	 k	 sobě	
rodinného	 příslušníka.	 Poslední	 akce	
v	 areálu	 TK	 vypukne	 9.	 listopadu	
a	 nebude	 se	 konat	 na	 kurtech,	 ale	
v	 prostorách	 restaurace	 Tenis	 club.	
Stalo	se	již	v	posledních	letech	tradicí,	
že	 se	 všichni	 loučíme	 se	 sezonou	
společenskou	 zábavou	 pro	 všechny	
příchozí,	 nazvanou	 “Poslední	 smeč	
2013”.	 K	 tanci	 a	 poslechu	 bude	 hrát	
náš	dobrý	kamarád,	výborný	muzikant	
a	 zpěvák	 Dušan	 Žanta	 z	 Jablonce	
nad	 Nisou.	 Začátek	 je	 v	 19,00	 hodin	
a	 všechny	 Vás	 srdečně	 zveme.	
Vstupné	se	neplatí,	vyžadujeme	pouze	
dobrou	náladu.	
	 Tenis	 nyní	 areál	 TK	 na	 Výšině	
opustí,	 ale	 jako	 každý	 rok,	 i	 letos	
za	 příznivých	 klimatických	 podmínek	
pro	 Vás	 všechny	 budeme	 na	 kurtech	
provozovat	přírodní	kluziště	pro	školní	
a	 veřejné	 bruslení.	 Takže	 se	 budeme	
těšit	na	Vaši	návštěvu	v	době	mrazivých	
zimních	dnů.

-IM-

Tenisová sezóna v Tanvaldě se vydařila

Jak	jsme	vás	již	informovali,	ženy	oddílu	
volejbalu	 TJ	 Jiskra	 Tanvald	 dosáhly	
historického	 úspěchu	 a	 přinášejí	 pro	
sezonu	 2013-2014	 do	 našeho	 města	
2.	 ligu	 –	 třetí	 nejvyšší	 volejbalovou	
soutěž	žen.	Zveme	proto	všechny	spor-
tovní	příznivce	do	tanvaldské	sportovní	
haly	na	domácí	zápasy	našich	děvčat.	
Začátky	 utkání	 jsou	 v	 10,00	 a	 14,00,	
občerstvení	 zajištěno.	 Více	 o	 soutěži	
(včetně	 průběžných	 výsledků)	 najdete	
na	 www.cvf.cz/souteze.php	 skupina			
2-Z-B	 .	O	zápasech	vás	budeme	prů-
běžně	informovat.

Domácí zápasy podzimní části ve SH 
Tanvald:
12. 10. 2013 
Jiskra Tanvald - Loko Liberec  
2. 11. 2013 
Jiskra Tanvald - Bohemians Praha 
30. 11. 2013
Jiskra Tanvald - Chvaletice 
14. 12. 2013 
Jiskra Tanvald - Žižkov Praha B

Zápasy na hřištích soupeře:
5. 10. 2013
Slavia Hradec Králové - Jiskra Tanvald 
19. 10. 2013
Auto Škoda Ml. Boleslav - Jiskra Tanvald

9. 11. 2013
Česká Třebová - Jiskra Tanvald 
16. 11. 2013
Neratovice -  Jiskra Tanvald 
7. 12. 2013
Havlíčkův Brod - Jiskra Tanvald

-IM-

DRUHÁ LIGA V TANVALDĚ

14. 9. 2013 vyhrálo naše družstvo dobře obsa-
zený přípravný turnaj v Rumburku

Výsledky fotbalové mládeže – Tanvaldsko

Tanvaldští fotbalisté
Po uzávěrce ještě došly 
dva výsledky tanvaldských 
fotbalistů. Áčko v boji 
o první místo bohužel pod-
lehlo silným Maršovicím 
a béčko prohrálo s jablo-
neckou Romou a spadlo 
na poslední místo.

Tanvald A - Maršovice
1 : 2

Roma Jablonec - Tanvald B
5 : 3

-vho-	
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Tanvaldské slavnosti 2013

V sobotu zazářila například mladá, nadějná skupina EXIL 51.

V neděli zahrála například country skupina BG Bazar a dívčí folk-country-pop kapela Berušky.

Ani o tanečníky nebyla nouze…

Zajímavým zážitkem byly vyjížďky v historických autobusech. V neděli si návštěvníci mohli prohlédnout hasičskou techniku.

Vrcholem slavností bylo vystoupení legendární skupiny Blue Effect.

I děti si přišly na své…

Pokud si někdo chtěl ze slavností odnést něco domů, tak měl možnost u regionálních prodejců. 
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Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Autosalon ASTRA a.s.
Jarní 28, Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 315 581, mobil: 721 273 625
www.astra-auto.cz

Důvěřujte.
Prověřujeme my

Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu zcela transparentní a bezpečnou 
záležitostí s možností výhodného financování. Program ŠKODA Plus přináší výhody jako např.: 12 měsíců záruka, výkup 
Vašeho vozu, výhodnější pojištění vozu, čtyřletá záruka ŠKODA AUTO, od prvního uvedení do provozu. Kompletní aktuální 
nabídku najdete na www.skodaplus.cz. 

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

TIPSPORT VÝŠINA TANVALD 
Otevřeno každý den od 8.30 - do 19.00 

Pouze Neděle od 8.30 - do 18.00 
Nabídka :

Stáčená vína ...cena od 49Kč/l 
Tabák ...Noviny...Smíšené zboží ...Sazka 

Tanvlad, Horská 542 

Do zavedeného kosmetického studia v Tanvaldě s 10-ti 
letou tradicí přijmu vyučenou kadeřnici s vlastním ŽL.

Vlastní klientela vítána.
Informace: 724 170 120

INZERCEINZERCE


