
	 Bohatý	 program	 letošních	
Tanvaldských	 slavností	 odstartuje	
v	pátek	7.	září	otevřením	pivního	stanu,	
kde	 všem	 milovníkům	 chmelového	
nápoje	 k	 poslechu	 zahraje	 rocková	
kapela	John	Silver.	Hlavní	část	19.	roč-
níku	 Tanvaldských	 slavností	 pak	 pro-
běhne	 v	 sobotu	 8.	 a	 v	 neděli	 9.	 září.	
Těšit	se	můžeme	na	řemeslný	jarmark,	
regionální	 i	 tradiční	 pochoutky,	 pou-
liční	 divadlo,	 Michala	 Hrůzu,	 místní	
kapelu	 Hudba	 Tanvald	 a	 spoustu	
dalších	 interpretů.	 Po	 Tanvaldě	 nás	
opět	svezou	historické	autobusy	a	pro	
všechny	filmové	fanoušky	bude	připra-
ven	zajímavý	program	v	Kině	Jas	Járy	
Cimrmana.
	 Slavnosti	 se	 už	 počtvrté	 konají	
přímo	v	centru	města,	kam	to	mají	blíže	
nejen	turisté,	ale	i	místní	obyvatelé	ze	
Šumburku.	Po	oba	víkendové	dny	cen-
trum	 obsadí	 muzikanti,	 pouliční	 diva-
delníci	 a	 trhovci.	 Stánky	 s	 produkty	
a	 lahůdkami	 místních	 výrobců	 zaplní	
centrální	 parkoviště	 už	 od	 sobotního	
rána.	 Kdo	 si	 rád	 pochutná,	 určitě	
zamíří	 ke	 stánkům	 se	 sejkorami,	 tra-
dičními	 staročeskými	 plackami,	 sýry	
nebo	 k	 trdelníkům,	 kde	 je	 zajímavá	
i	samotná	výroba.	Mezi	dalšími	výtvory	
šikovných	 českých	 rukou	 budou	
k	vidění	třeba	ručně	vyráběné	dřevěné	
hračky	 z	 Lázní	 Libverda,	 broušené	
sklo	z	Nového	Boru,	keramika	z	Bílého	
Potoka,	bižuterie	z	Tanvaldu,	skleněné	
mačkané	kameny	z	Janova	nad	Nisou,	
výtvory	 dětí	 z	 místního	 DDM	 Ulita,	
skleněné	vitráže,	patchwork	a	spousta	
dalších	zajímavostí.
	 O	 zábavu	 nebudou	 ochuzeni	 ani	
nejmenší	 návštěvníci.	 První	 den	
slavností	 se	 mohou	 těšit	 na	 loutko-
vou	 pohádku	 O	 Smolíčkovi,	 která	 se	
odehraje	 pod	 pódiem.	 Kromě	 toho	 si	
budou	 moci	 zvýšit	 tep	 na	 kolotočích	
a	dalších	atrakcích,	které	opět	zakotví	
v	 prostranství	 před	 bývalým	 Hotelem	
Koruna.	
	 Kdo	 by	 se	 rád	 osvěžil	 napínavým	
sportovním	 kláním,	 může	 zamířit	
na	 sídliště	 Výšina,	 kde	 již	 v	 9	 hodin	
vypukne	 hasičská	 soutěž	 s	 meziná-
rodní	 účastí	 O	 pohár	 starosty	 Města	
Tanvaldu.
	 Za	 přírodními	 i	 historickými	 zají-
mavostmi	 Tanvaldska	 nás	 v	 sobotu	
i	 v	neděli	 svezou	historické	autobusy,	
které	 své	 okružní	 jízdy	 odstartují	
od	bývalé	vrátnice	Seby	T	a.s..	Jednou	
ze	 zastávek	 bude	 i	 muzeum	 výroby	
dřevěných	hraček	v	 jiřetínské	 továrně	

Detoa,	 odkud	 pochází	 i	 legendární	
dřevěný	 krteček.	 8.	 9.	 tady	 v	 době	
od	 11.30	 do	 13.30	 hod.	 bude	 také	
výstava	historických	motocyklů.
	 Kdo	 má	 rád	 retro,	 může	 se	 přijít	
podívat	 i	 na	 přehlídku	 autoveteránů	
v	bývalém	areálu	ČSAD	za	viaduktem	
nebo	si	počkat	na	spanilou	jízdu	vete-
ránů,	 která	 elegantně	 a	 s	 humorem	
profrčí	městem.	
	 Kdo	dává	přednost	 filmové	zábavě,	
může	 zajít	 do	 tanvaldského	 Kina	 Jas	
Járy	 Cimrmana,	 které	 nabídne	 pro-
gram	pro	malé	 i	 velké	diváky.	Dětský	
animovaný	 film	 Norman	 a	 duchové,	
který	bude	k	vidění	od	pátku	do	neděle	
vždy	 v	 17	 hodin	 a	 Let´s	 Dance:	
Revolution	 3D,	 který	 bude	 k	 vidění	
v	 pátek	 a	 v	 sobotu	 od	 19.30	 hod	 se	
můžeme	těšit	na	nový	český	film	Svatá	
čtveřice.	 Od	 pátku	 do	 neděle	 bude	
otevřena	i	kavárna	kina,	v	pátek	od	15	
do	 20	 hodin,	 v	 sobotu	 od	 10	 do	 20	
hodin	a	v	neděli	od	10	do	17	hodin.
	 Z	 pódia	 zazní	 dechová	 hudba	
Broďanka,	 blues-rocková	 skupina	
Stand	 Up,	 funk-soulová	 Superhero	
Killers,	 The	 Brokem	 Dam,	 bluegras-
sová	Burizon,	Hudba	Tanvald	a	9431,	
které	sobotní	večer	uzavřou.
	 V	 neděli	 vystoupí	 kapely:	 B.	 U.	
Dixieland,	 country	 skupina	 Nonstop	
Liberec,	 zazní	 směs	 latinskoame-
rických	 rytmů,	 funku	 a	 lidové	 hudby	
v	 podání	 skupiny	 Do	 Větru,	 ABBA	
a	 největší	 hity	 70.	 let	 z	 repertoáru	
kapely	 Jam	 &	 Bazar	 a	 nakonec	
vystoupí	zpěvák	Michal	Hrůza	se	svojí	
Kapelou	 Hrůzy.	 Děti	 se	 mohou	 těšit	
na	 pohádku	 Téměř	 divadelní	 společ-
nosti	 České	 Budějovice	 a	 milovníci	

svérázného	humoru	 na	 autogramiádu	
kreslíře	 Petra	 Urbana	 v	 prodejně	
M-Tex	od	9.30	do	11.30	hodin.	Komu	
z	 toho	 všeho	 vyhládne	 a	 bude	 chtít	
vyzkoušet	 i	 jiné	 kulinářské	 dobrůtky,	
může	 zajít	 na	 den	 otevřených	 dveří	
do	místní	 školní	 restaurace	Scolarest	
na	Výšině	(od	11	do	13	hod).

-hoš-
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10. 9. se budou konat 
pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.
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Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve	velké	zasedací	místnosti	radnice	
se	uskuteční	ve	středu	5.	září.	

od	16	hod	jednání	zastupitelů	města.

www.tanvald.cz Tanvaldské slavnosti oživí jarmark, divadlo, 
retro jízdy autobusů a dobrá muzika

Od září opět 
do Polska za nákupy
Od	 září	 Město	 Tanvald	 opět	 pořádá	
zájezdy	 do	 Polska.	 První	 zájezd	 se	
uskuteční	 27.	 září	 a	 cílem	 výletu	 je	
Jelení	 Hora.	 Odjezd	 bude	 v	 8	 hodin	
z	 centrálního	 parkoviště	 a	 cena	
zájezdu	 zůstává	 na	 110	 korunách.	
Další	 zájezd	 je	 plánován	 na	 25.	 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.	 Další	
zájezdy	 do	 Polska,	 tentokrát	 opět	
do	Jelení	Hory	se	uskuteční	15.	 listo-
padu	a	13.	prosince.	Odjezd	je	v	8	hod	
a	 cena	zájezdu	110,-	Kč.	Přihlašovat,	
se	můžete	už	teď,	v	infocentru	Tanvald.	
Zájezdy	 se	 uskuteční	 pouze	 při	 napl-
nění	 autobusu.	 Všichni	 přihlášení	
musí	mít	zaplaceno	nejpozději	 tři	dny	
před	odjezdem	nebo	bude	jejich	místo	
obsazeno	jiným	zájemcem.

-red-

Po	 dobu	 Tanvaldských	 slavností	
(od	 pátku	 7.	 do	 neděle	 9.	 září)	 řidiče	
v	 centru	 města	 čeká	 řada	 doprav-
ních	 omezení.	 Od	 začátku	 týdne	 se	
do	Tanvaldu,	k	bývalému	hotelu	Koruna,	
začnou	 sjíždět	 majitelé	 pouťových	
atrakcí.	Od	pátku	bude	uzavřeno	cent-
rální	parkoviště	v	Krkonošské	ulici,	kde	
se	 budou	 připravovat	 stánky,	 pódium	
a	pivní	stan.	Poštovní	ulice	bude	uza-
vřena	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	slav-
ností	 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 
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	 Pouhý	 den	 se	 mohli	 obyvatelé	
Tanvaldu	 kochat	 nově	 vymalovaným	
průchodem	 vedle	 viaduktu,	 kterému	
se	 přezdívá	 „myší	 díra“.	 Pracovníci	
Technických	 služeb	 průchod	 dva	 dny	
opravovali,	 aby	 ladil	 s	 viaduktem,	
oškrábali	 z	 něj	 starý	 nátěr	 a	 bíle	
ho	 vymalovali.	 Když	 se	 druhý	 den	
do	 průchodu	 vrátili,	 nestačili	 se	
divit.	 Neznámému	 vandalovi	 stačilo	
pouhých	 pár	 hodin	 na	 to,	 aby	 jejich	
dvoudenní	 práci	 zničil	 a	 svítivě	 bílý	
průchod	označkoval	souborem	barev-
ných	klikyháků,	které	se	za	umění	dají	
považovat	 jen	stěží.	Před	sebou	viděl	
jen	bílé	plátno	vhodné	k	zneuctění.	Že	
někoho	 stálo	 práci	 a	 peníze,	 než	 to	
bílé	plátno	vytvořil,	 to	mu	bylo	zřejmě	
srdečně	jedno.	
	 „Tanvalďáci	si	pochvalovali,	jak	myší	
díra	 prokoukla.	 Jednomu	 se	 to	 ale	
nelíbilo	 a	 hned	 to	 byl	 sprejer.	 Strávili	
jsme	tu	dva	dny	a	naše	práce	nevydr-
žela	ani	24	hodin.	Jedna	barva	přitom	
přijde	na	800	korun,	to	by	si	ten	vandal	
měl	 zaplatit,“	 řekl	 jeden	 z	 pracovníků	
Technických	služeb.
	 Nevzhlednou	 malůvku	 pracovníci	
Technických	 služeb	 opět	 zamalovali	
a	 doufali,	 že	 tentokrát	 vydrží	 déle.	
Bohužel	se	zase	spletli.	Ruce	vandalů	
se	čisté	zdi	nevyhnuly.	Snad	jim	jednou	
konečně	dojde,	že	když	budou	chyceni	
při	 činu,	 nehrozí	 jim	 jenom	 klepnutí	
přes	prsty,	 ale	 trestní	 postih.	 „Trestný	

čin	„sprejerství“	trestní	zákoník	nezná.	
Obecně	se	ale	o	těchto	případech	jako	
o	 sprejerství	 hovoří.	 Z	 pohledu	 práva	
se	 jedná	o	přečin	poškození	 cizí	 věci	
dle	 §	 228/2	 trestního	 zákoníku,	 který	
hovoří	o	tom,	….	Kdo	poškodí	cizí	věc	
tím,	že	 ji	postříká,	pomaluje	či	popíše	
barvou	nebo	jinou	látkou“,	bude	potres-
tán	odnětím	svobody	až	na	jeden	rok.	
Ještě	 bych	 chtěla	 doplnit	 důležitou	
informaci,	že	se	v	případě	tohoto	pře-
činu	nezohledňuje	výše	škody.	 I	 když	
je	poškození	vyčísleno	pod	hranicí	pěti	
tisíc	korun,	vždy	se	jedná	o	trestný	čin,	
nikoliv	 o	 přestupek,“	 uvedla	 vedoucí	
Preventivně	 informačního	 oddě-
lení	 KŘP	 Libereckého	 kraje	 Vlasta	
Suchánková.

-hoš-	

Informace

„Myší díra“ nevydržela bílá ani 24 hodin

První autobusy otestují terminálJízdy historickými autobusy – veterány

Vzpom í n k a 
	 S	hlubokým	zármutkem	
oznamujeme,	 že	 v	 noci	
z	 25.	 7.	 na	 26.	 7.	 2012	
zemřela	 po	 dlouhé	 těžké	
nemoci	 ve	 věku	 55	 let	
paní	 ředitelka	Mgr.	Zdena	
Vacková.
	 Odešla	 žena,	 které	
jsme	 si	 všichni	 velice	
vážili	 a	 která	 celý	 svůj	
život	 zasvětila	 škole	
a	 práci	 s	 dětmi.	 Posledních	 deset	
let	 vykonávala	 funkci	 ředitelky	 školy.	

Pod	jejím	vedením	se	cítili	
ve	škole	dobře	všichni	spo-
lupracovníci,	 děti	 i	 jejich	
rodiče.	 Velkou	 měrou	 se	
zasloužila	 o	 velmi	 dobrou	
pověst	 školy.	 Všem	 nám	
bude	chybět	její	vstřícnost,	
porozumění	a	optimismus.
	 V	 našich	 vzpomín-
kách	a	při	naší	další	práci	
bude	s	námi	stále.

	 Čest	její	památce.
	 Pracovníci	ZŠ	Tanvald,	Sportovní

Okruh 1 – město: 

Tanvald, bývalá vrátnice SEBA T, 
a.s. - sídl. Výšina - Jiřetín - Tanvald, 
bývalá vrátnice SEBA T, a.s.

Odjezd	Tanvald,	bývalá	vrátnice	SEBA	
T,	 a.s.	 v:	 10:00,	 11:00,	 12:00,	 13:00,	
14:00,	15:00,	16:00	a	17:00	hod.

zastávky:
Tanvald,	u	Sportovní	haly
Tanvald,	skokanský	můstek
Tanvald,	aut.	nádr.
Dolní	Smržovka	-	most
Horní	Tanvald,	Údolí	Kamenice
Jiřetín,	Detoa	-	Muzeum	hraček	
A	 zpět	 Tanvald,	 bývalá	 vrátnice	
SEBA	T,	a.s.

Okruh 2 - vyhlídkový na Český 
Šumburk:

Tanvald, bývalá vrátnice SEBA T, 
a.s. - Šumburk - Český Šumburk - 
Tanvald, bývalá vrátnice SEBA T, 
a.s.

Odjezd	 Tanvald,	 bývalá	 vrátnice	
SEBA	 T,	 a.s.	 	 v:	 11:00,	 13:00,	 15:00	
a	v	16:00	hod.	

zastávky:
Tanvald,	 Šumburk,	 terminál	 u	 želez-
niční	stanice
Tanvald,	Šumburk	n.	Des.,	u	Lišků
Tanvald,	Český	Šumburk,	sokolovna
Tanvald,	Český	Šumburk,	otočka
A	 zpět	 Tanvald,	 bývalá	 vrátnice	
SEBA	T,	a.s.

	 Uprostřed	 léta	 si	 Tanvald	 konečně	
oddychnul	 od	 dopravního	 kolapsu	
a	 řidiči	 si	 za	 svou	 trpělivost	 po	 řadě	
týdnů	 zasloužili	 plynulý	 průjezd	
městem.	 Jak	 stavbaři	 slíbili,	 tak	 se	
i	 stalo.	 Železniční	 viadukt	 naproti	
Koruně	 je	 opraven	 a	 zprůjezdněn	
v	 obou	 směrech	 a	 současně	 již	 fun-
guje	 i	 kruhová	 křižovatka	 u	 nového	
dopravního	 terminálu.	 Jeho	 zkušební	
provoz	započne	již	2.září	a	věřme,	že	
cestující	se	v	nových	prostorách	budou	
cítit	 dobře.	 Kromě	 jiného	 se	 odtud	
totiž	 dostanou	 i	 místní	 linkou	 na	 síd-
liště	 Výšina.	 Kruhová	 křižovatka	 pak	
umožní	plynulý	výjezd	na	hlavní	silnici	
a	zároveň	zpomalí	průtah	Tanvaldem,	
což	 ocení	 zejména	 chodci,	 pro	 které	
je	 přechod	 na	 druhou	 stranu	 leckdy	
oříškem,	 byť	 by	 i	 předpisově	 použili	

přechodu	 pro	 chodce.	 Inu,	 střelcům,	
pro	něž	je	padesátka	v	obci	neznámým	
pojmem,	snad	definitivně	s	 kruhákem	
odzvonilo.	 Bezpečnější	 tím	 pádem	
bude	 i	 přístup	 profesionálních	 hasičů	
do	Krkonošské	ulice,	jejichž	výjezd,	ač	
kryt	 světelnou	 signalizací,	 nebyl	 vždy	
bez	problémů.
	 Velká	 investiční	 akce	 roku	 2012	 je	
tedy	u	konce.	Terminál	na	první	pohled	
působí	uceleným	a	úhledným	dojmem,	
při	 jeho	 výstavbě	 se	 nezapomnělo	
ani	na	zeleň,	 lavičky	a	občerstvení	či	
veřejné	 toalety.	 	 Věřme,	 že	 cestující	
veřejnost,	 ale	 i	 ti	 ostatní,	 kteří	 chodí	
pěšky	nebo	jezdí	vozem,	vezmou	toto	
dílo	 za	 své	 a	 budou	 ho	 užívat	 i	 udr-
žovat	 v	 čistotě	 a	 pořádku,	 aby	městu	
nedělalo	ostudu,	nýbrž	čest.

-vho-
Město Tanvald pořádá v rámci Tanvaldských slavností, ve spolupráci 
s BusLine, a.s.  zvláštní jízdy historickými autobusy (jízdné zdarma)
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Pomozte změnit místo, kde žijete
	 Kudy	 se	 bude	 ubírat	 rozvoj	
Tanvaldska	po	 roce	2013?	Jaké	bude	
mít	 priority?	Do	 jakých	 oblastí	 budou	
směřovat	 dotace	 ze	 státních	 i	 evrop-
ských	fondů?	Na	tyto,	ale	i	další	otázky	
by	měla	 odpovědět	 strategie	 regionu,	
kterou	 začala	 připravovat	 Místní	
akční	 skupina	 Rozvoj	 Tanvaldska.	
Nepůjde	přitom	o	dokument	připravený	
„od	 stolu“,	 ale	 bude	 vycházet	 z	 přání	
obyvatel	regionu.
	 Pokud	tedy	máte	nějaké	připomínky	
ke	kvalitě	života	v	místě	svého	bydliště,	
nebojte	se	to	dát	najevo.	Hlavně	na	vás	
totiž	záleží,	zda	se	budou	stavět	nová	
hřiště,	 pořádat	 vzdělávací	 kurzy,	 ote-

vírat	nové	naučné	stezky	či	ubytovací	
zařízení.	Nebo	snad	postrádáte	v	obci	
stacionáře	pro	děti	či	seniory,	spolkové	
prostory	nebo	více	sportovních	a	spo-
lečenských	 akcí?	 Stačí	 odpovědět	
na	otázku?
	 Co byste ve svém 

bydlišti rádi zachovali, 
změnili, rozvíjeli, podpořili, 

vybudovali, opravili, …?
	 Lístek	 s	 písemnou	 odpovědí	 pak	
vhoďte	do	některé	z	krabic,	které	jsou	
na	veřejně	přístupných	místech,	napří-
klad	 obecních	 úřadech,	 knihovnách,	
školách	 (v	 Tanvaldě	 také	 v	 místním	

infocentru).
	 Svá	 přání	 nebo	 nápady	 můžete	
tímto	způsobem	vyjádřit	do	konce	září	
2012	a	to	sami	za	sebe	nebo	za	spolky,	
neziskové	organizace,	sdružení	i	pod-
nikatele.	Anketní	 lístek	 je	možné	 také	
vyplnit	 na	 webových	 stránkách	 MAS	
Rozvoj	 Tanvaldska	 www.masrt.cz.	
Počet	přání	na	osobu	není	omezen.
	 Anketní	 lístky	 se	během	 října	2012	
vyhodnotí	a	stanou	se	podkladem	pro	
zpracování	SWOT	analýzy.	Výsledkem	
pak	bude	integrovaná	strategie	rozvoje	
území	MAS	Rozvoj	Tanvaldska.
	 MAS	Rozvoj	Tanvaldska

	 Během	 Tanvaldských	 slavností	
ve	 dnech	 8.	 a	 9.	 září	 se	 můžeme	
svézt	 zdarma	 historickým	 autobusem	
do	 muzea	 výroby	 hraček	 v	 jiřetínské	
továrně	 Detoa.	 Mimo	 zajímavé	 expo-
zice	v	muzeu	nás	tady	čeká	i	výstava	
zhruba	 90	 starých	 motorek,	 které	 tu	
budou	k	vidění	8.	9.	od	11.30	do	13.30	
hodin.
	 Od	května	 letošního	 roku,	kdy	byla	
slavnostně	 předána	 do	 užívání	 druhá	
část	muzea,	mohou	turisté	a	fanoušci	
historie	využít	vedle	exkurze	a	kreativ-
ních	dílen	 „Udělej	si	svoji	hračku“	pro	
40	dětí	a	 rodičů,	 také	kavárnu	pro	24	
osob.	Pobyt	zpříjemňuje	i	nové	zázemí	
(šatna	a	WC).	Na	závěr	si	návštěvníci	
mohou	zakoupit	v	nové	prodejně	dře-
věné	 hračky	 a	 suvenýry	 z	 produkce	
firmy.
	 Detoa	 začala	 provozovat	 muzeum	
a	 exkurze	 v	 roce	 2010.	 V	 roce	 2011	
zhlédlo	 unikátní	 výrobu	 dřevěných	
hraček	 více	 jak	 16	 000	 návštěvníků	
a	 nárůst	 pokračuje	 i	 v	 letošním	 roce.	
Jaroslav	Zeman	odhaduje	počet	osob,	

které	letos	výrobu	zhlédnou	na	25	000	
–	 30	 000!	 Narůstající	 návštěvnost	 si	
vynutila	 řadu	 investic,	 které	 byly	 roz-
děleny	do	dvou	etap.	
	 Areál	 muzea	 Detoa	 Albrechtice	
s.r.o.	doplňuje	i	stálá	expozice	historic-
kých	 hraček,	 kancelářského	 nábytku	
a	 výrobních	 strojů	 firmy	 Schowanek	
–	TOFA	–	DETOA		z	let	1910	–	1990.	
	 DETOA	 Albrechtice	 s.r.o.	 je	
dnes	 nejstarší	 továrnou	 na	 výrobu	
hraček	v	České	republice.	Český	hrač-
kářský	 průmysl	 byl	 téměř	 zlikvidován	
čínskou	 konkurencí	 po	 roce	 1990.	
V	 tomto	 období	 zanikly	 továrny	 jako	
TOFA	Semily,	HAMIRO	Příbram,	JAS	
Stráž	nad	Nežárkou,	BLANK	atd..
	 Továrnu	 DETOA	 založil	 v	 roce	
1908	 Johann	 Schowanek	 z	 Pasek	
nad	 Jizerou.	 Schowanek	 od	 roku	
1895	 podnikal	 v	 Desné	 I.	 Později	
svoji	 výrobu	 přesunul	 do	 nedalekého	
Jiřetína.	 Továrna	 se	 po	 roce	 1945	
přejmenovala	na	TOFA	a	od	roku	1994	
na	DETOA.	Dnes	zaměstnává	zhruba	
200	 lidí	 a	 výrobní	 program	 se	 skládá	

z	výroby	hraček,	 korálí	a	pianinových	
mechanik.
	 V	 roce	 2011	 byla	 DETOA	
Albrechtice	 s.r.o.	 vyhodnocena	 jako	
Firma	 Libereckého	 kraje	 a	 v	 násled-
ném	celostátním	kole	se	umístila	na	II.	
místě.	 Jaroslav	 Zeman	 byl	 za	 stejný	
rok	 vyhlášen	 Podnikatelem	 roku	
v	Libereckém	kraji.

Provozní doba
Po - Pá  8:30 - 16:00
So  10:00 - 16:00
Ne  10:00 - 16:00

Nedělní	 otevírací	 doba	 je	 platná	
v	období	od	1.	6.	do	9.	9.	2012.

S historickými autobusy do muzea výroby hraček 
Návrat idiota
Z	 dovolené	 u	 moře	 se	 nejspíš	 vrátil	
pomatený	vandal,	který	nad	stadionem	
na	 Výšině	 utrhl	 a	 vysypal	 odpadkový	
koš,	 neboť	 pár	 týdnů	 zde	 již	 byl	 klid.	
Zajímavé	by	bylo,	kdyby	něco	podob-
ného	 provedl	 třeba	 v	 Dubrovníku.	
Možná	by	 ještě	 teď	bručel	 ve	 středo-
věké	 pevnosti	 a	 bezpochyby	 by	 mu	
to	 patřilo.	 Ovšem	 takových	 sto	 hodin	
veřejně	 prospěšných	 prací	 okolo	
popelnic	by	rovněž	nebylo	k	zahození,	
nejlépe	s	železnou	koulí	 na	noze.	Co	
říkáte?

Kradl kondicionéry, ale v kondici nebyl
Šampóny	 a	 kondicionéry	 namísto	
alkoholu	 kradl	 mladý	muž	 v	marketu.	
Ovšem	 nebyl	 dost	 rychlý	 a	 tak	 upadl	
v	 tenata	 strážníků	 městské	 policie.	
Nešťastník	 má	 doma	 nejspíše	 počet-
nou	 nemytou	 a	 nečesanou	 rodinu,	
jejíž	 úroveň	 se	 snaží	 pozvednout.	 To	
se	mu	však	hned	tak	nepodaří,	neboť	
náhledem	do	databáze	přestupků	bylo	
zjištěno,	 že	 onen	 čistotný	 výtečník	
toho	má	 již	na	 triku	více,	 takže	stráž-
níci	ho	s	potěšením	předali	Policii	ČR.	
Jestli	 mu	 na	 služebně	 vzápětí	 umyli	
hlavu	šampónem,	anebo	až	ve	vazbě,	
to	nám	již	není	známo.

Pejskové stáli něco peněz
Strážníci	MP	v	létě	udělili	hned	několik	
menších	 pokut	 majitelům	 nejlepších	
přátel	člověka.	Naposledy	se	tak	stalo	
na	 Šumburku,	 kde	 ztracený	 pejsek	
netrefil	 domů	a	potuloval	 se	po	okolí.	
Nu,	 koneckonců,	 pokuta	 ve	 výši	 200	
korun	 je	 lepší,	 než	 kdyby	pejska	 pře-
jelo	auto,	nebo,	nedej	bože,	ho	sebral	
někdo,	 kdo	 má	 pejsky	 sice	 rád,	 ale	
pouze	na	česneku.

Opilá povětrnice vykázána
Již	 poněkolikáté	 nemytá	 a	 nečesaná	
žena	 vzhledu	 nevábného	 obtěžo-
vala	 nakupující	 na	 parkovišti	 před	
marketem.	 Svou	 kvílenou	 prosbu	
o	 příspěvek	 na	 chleba	 (čti	 na	 víno	
a	 na	 cigára)	 doprovázela	 vulgárními	
posunky	a	výrazy,	díky	čemuž	mnohý	
ze	zákazníků	zapomněl,	pro	co	vlastně	
přišel,	 čímž	 přišel	 obchod	 k	 újmě.	
Strážníci	si	však	na	dotyčnou	posvítili	
a	 velmi	 důrazně	 ji	 vykázali	 nejen	
do	patřičných	mezí,	nýbrž	i	z	prostoru	
jejích	 obchodních	 aktivit.	 Je	 to	 však	
jak	boj	s	větrnými	mlýny.	Dejte	korunku	
a	 ještě	 si	 za	 to	 nechte	 vynadat.	 Nic	
příjemného,	že?

Fotopasti na darebáky
Nejen	 na	 plachá	 zvířátka,	 nýbrž	
i	na	noční	darebáky	platí	fotopasti,	které	
má	 nyní	 k	 dispozici	 městská	 policie.	
Že	 se	 zařízení	 osvědčilo	 u	 sběrných	
surovin,	 kde	 dříve	 nepořádní	 občané	
odkládali	 nepotřebný	 materiál,	 to	 již	
víme,	 teď	 ještě	 tak	 kdyby	 se	podařilo	
dopadnout	vandaly	a	nenechavce,	co	si	
vybíjejí	svou	frustraci	na	majetku	obce	
i	občanů	a	nenechají	na	pokoji	žádnou	
popelnici.	Ano,	jsou	to	ti	nenapravitelní	
popelnicoví	 casanovové,	 co	 místo	
děvčat	 po	 nocích	 prohánějí	 po	 chod-
nících	odpadky.	Takový	povedený	sní-
meček	zmíněného	homo	 retarderia	si	
strážníci	jistě	nedají	do	alba,	jako	spíš	
do	knihy	přestupků.	A	 tam	už	 to	není	
zadarmo,	nýbrž	za	pokutu.	A	mastnou.

-vho-

Okénko městské policie
725 095 123   -  483 394 575
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•	 RM	 souhlasila	 s	 přechodem	 nájmu	 bytu	
č.	35,	vel.	1+2,	Sportovní	555,	Tanvald.	
•	 RM	 nesouhlasila	 s	 přechodem	 nájmu	 bytu	
č.	2,	vel.	1+1,	Železnobrodská	94,	Tanvald.
•	 RM	 rozhodla	 neprodloužit	 nájemní	 smlouvy	
na	byty	uzavřené	na	dobu	určitou	do	30.	6.	2012	
s	 nájemcem	 v	 bytě	 Železnobrodská	 260,	
Tanvald,	 s	 nájemcem	 v	 bytě	 Radniční	 525,	
Tanvald,	 s	 nájemcem	 v	 bytě	 Větrná	 558,	
Tanvald.	
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	
č.	30/2012:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ	DOTACE
na	 projekt	 Masarykovy	 ZŠ	 a	 OA	 „Fotbalová	
akademie	Tanvald“............................ 48.000	Kč
na	 projekt	 Masarykovy	 ZŠ	 a	 OA	 „Vybavení	
učeben	praktického	vyučování“	....... 55.000	Kč
na	 projekt	 Masarykovy	 ZŠ	 a	 OA	 „Inovace	
učeben	PC	na	ZŠ	a	OA“	................. 273.300	Kč
VÝDAJE
ŠKOLSTVÍ	–	celkem
ZÁKLADNÍ	ŠKOLY	–	celkem
Masarykova	 základní	 škola	 a	 Obchodní	
akademie	–	celkem
účelový	 příspěvek	 na	 projekt	 „Fotbalová	
akademie	Tanvald“............................ 48.000	Kč
účelový	příspěvek	na	projekt	„Vybavení	učeben	
praktického	vyučování“	..................... 55.000	Kč	
účelový	příspěvek	na	projekt	„Inovace	učeben	
PC	na	ZŠ	a	OA“	.............................. 273.300	Kč
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	
č.	31/2012:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ	DOTACE
na	 projekt	 „Humor	 v	 amatérském	 filmu	 HAF	
2012“	..................................................15.000	Kč		
VÝDAJE
KULTURA	–	celkem
Kulturní	 kancelář	 –	 výdaje	 na	 kulturní	 činnost	
–	celkem
Humor	v	amatérském	filmu	.............+	15.000	Kč
Humor	v	amatérském	filmu	............. -	15.000	Kč
ROZPOČTOVÁ	REZERVA	.............+	15.000	Kč
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	
č.	32/2012:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ	DOTACE
na	výdaje	jednotek	SDH	...................... 9.149	Kč
VÝDAJE
BEZPEČNOST	 A	 OCHRANA	 OBČANŮ	
A	MAJETKU	–	celkem
Sbor	dobrovolných	hasičů	–	celkem
provozní	výdaje	................................. +	9.149	Kč		
*RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	města	 schválit	
rozpočtové	opatření	č.	34/2012:
VÝDAJE
ROZPOČTOVÁ	REZERVA	...... +		1.000.000	Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod	z	fondu	rozvoje	a	rezerv	+	1.000.000	Kč
•	 RM	 rozhodla	 v	 souladu	 se	 zákonem	
č.	 250/2000	 Sb.,	 o	 rozpočtových	 pravidlech	
územních	 rozpočtů,	 v	 platném	 znění	 schválit	
příspěvkové	 organizaci	 Mateřská	 škola	
Tanvald,	U	Školky	579:
1/		použití	investičního	fondu	v	roce	2012	takto:
-	 výměna	 podlahové	 krytiny	 ve	 třech	 šatnách	
a	ložnicích	budovy	U	Školky	579	ve	výši		.........
	 	.....................................................40.000	Kč;
2/	použití	rezervního	fondu	v	2012	takto:
-	 dovybavení	 MŠ	 v	 budovách	 U	 Školky	 579	
a	 Wolkerova	 378	 v	 souvislosti	 s	 rozšířením	
kapacity	MŠ	ve	výši		.......................210.000	Kč.	
•	 RM	doporučuje	zastupitelstvu	města	schválit	
rozpočtové	opatření	č.	28/2012:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ	DOTACE
na	 rekonstrukci	 válečných	 hrobů	 obětí	
světových	válek	............................ +	705.800	Kč
VÝDAJE
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem
Pohřebnictví	–	celkem	................ +		895.800	Kč
v	 tom	 na	 rekonstrukci	 válečných	 hrobů	 obětí	
světových	válek	............................... 895.800	Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod	z	fondu	rozvoje	a	rezerv	.. +	190.000	Kč
•	 RM	doporučuje	zastupitelstvu	města	schválit	

rozpočtové	opatření	č.	29/2012:
VÝDAJE
ŠKOLSTVÍ	–	celkem
Mateřská	škola	Tanvald	–	celkem
účelový	 příspěvek	 na	 dovybavení	 MŠ	 v	 č.p.	
579	T	a	378	Š	...................................120.000	Kč
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem
Opravy,	 údržba	 a	 rozvoj	 svěřeného	 majetku	
–	celkem
Oprava	 sociálního	 zařízení	 MŠ	 v	 č.p.	 579	T	
a	378	Š	.............................................881.958	Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod	z	fondu	rozvoje	a	rezerv		.......................																																																											
	 	...............................................+	1.001.958	Kč
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	 vzít	
na	 vědomí	 informaci	 o	 proběhlém	 výběrovém	
řízení	na	akci	„Oprava	střešního	pláště	objektu	
ZŠ	Údolí	Kamenice	č.p.	238,	Tanvald	a	instalace	
vyhřívání	žlabů	na	části	této	střechy“.	
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	
souhlasit	s	poskytnutím	příspěvku	Mikroregionu	
Tanvaldsko	 na	 realizaci	 projektu	 „Doprovodná	
turistická	 infrastruktura	 Tanvaldska“	 ve	 výši	
13.384	Kč	 a	 s	 poskytnutím	 bezúročné	 půjčky	
Mikroregionu	 Tanvaldsko	 ve	 výši	 75.131	Kč	
na	 předfinancování	 tohoto	 projektu	 s	 tím,	 že	
k	 vrácení	 této	 částky	 dojde	 do	 31.	 10.	 2013	
a	schválit	rozpočtové	opatření	č.	27/2012:
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY	–	celkem
Příspěvek	 Mikroregionu	 Tanvaldsko	
na	připravované	projekty	................. +	3.000	Kč
Ostatní	výdaje	–	celkem	................. +	75.131	Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod	z	fondu	rozvoje	a	rezerv	........ 78.131	Kč
•	 RM	 projednala	 žádost	 TJ	 Sokol	 Český	
Šumburk	 o	 příspěvek	 a	 doporučuje	
zastupitelstvu	 města	 poskytnout	 TJ	 Sokol	
Český	 Šumburk	 účelový	 příspěvek	 	 ve	 výši	
100.000	 Kč	 na	 odkanalizování	 budovy	
sokolovny	č.p.	420,	Český	Šumburk	a	schválit	
rozpočtové	 opatření	 č.	 36/2012	 spočívající	
v	zapojení	prostředků	získaných	jako	nadměrný	
odpočet	DPH:
PŘÍJMY
OSTATNÍ		A	NAHODILÉ	PŘÍJMY	–	celkem																																																							
	 	................................................. +	100.000	Kč
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY	–	celkem
příspěvek	 TJ	 Sokol	 Český	 Šumburk	
na	odkanalizování	budovy	č.p.	420	 100.000	Kč
•	 RM	 vydává	 záměr	 na	 pronájem	 prodejního	
stánku	 a	 veřejného	 WC	 umístěného	
na	 terminálu	 dopravy	 Tanvald	 -	 Šumburk	 nad	
Desnou	 za	 nájemné	 ve	 výši	 500	Kč	 měsíčně	
včetně	DPH	od	1.	9.	2012.
•	 RM	rozhodla	schválit	s	účinností	od	1.	9.	2012	
platový	 výměr	 ředitelce	 Masarykovy	 základní	
školy	a	Obchodní	akademie	Tanvald,	Školní	416	
dle	přílohy.
•	 RM	schvaluje	vyplacení	odměn	za	I.	pololetí	
2012	 ve	 výplatním	 období	 za	 měsíc	 červen	
2012	ředitelům	příspěvkových	organizací.	
•	 RM	doporučuje	zastupitelstvu	města	schválit	
vstup	města	Tanvald	do	neziskové	organizace	
Sdružení	cestovního	ruchu	Jizerské	hory.	
•	 RM	 souhlasí	 s	 pokácením	 1	ks	 modřínu		
nacházejícího	 se	 u	 objektu	 č.p.	 301,	 ul.	
Komenského,	Tanvald,	na	pozemkové	parcele	
č.	 223/7,	 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	 koncepcí	 zajištění	 sběru	
a	 likvidace	 vybraných	 složek	 komunálního	
odpadu	 ve	 městě	 Tanvald	 dle	 předloženého	
návrhu.	
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	
vzhledem	 k	 nedávnému	 vydání	 Územního	
plánu	Tanvald	a	 	z	 	důvodu,	 	že	 	v	 	současné	
době	 není	 reálná	 potřeba	 vymezení	 nových	
zastavitelných	ploch,	žádosti	manželů	Vikových	
na	změnu	Územního	plánu	Tanvald	pro	plochu	
na	části	pozemkové	parcely	č.	2353,	katastrální	
území	 Šumburk	 nad	 Desnou	 nevyhovět	
a	změnu	územního	plánu	nepořizovat.

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

Výpis usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 13. 6. 2012 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 
konaného dne 20. 6. 2012

I.
ZM	bere	na	vědomí	činnost	rady	města	v	období	
od	2.5.2012	do	13.6.2012.

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.
3)	Nemocnice	Tanvald	s.r.o.	a	souhlasí
a/	 s	 převedením	 nerozděleného	 zisku	
minulých	 let	 společnosti	 Nemocnice	 Tanvald	
s.r.o.	 dle	 platné	 společenské	 smlouvy,	 čímž	
město	 Tanvald	 obdrží	 částku	 9.647.058,82	Kč	
sníženou	o	daň	z	příjmu	ve	výši	15%,	
tj.		................................................ 8.200.000	Kč;	
b/	 se	 změnami	 Společenské	 smlouvy	
společnosti	 Nemocnice	 Tanvald	 s.r.o.	 dle	
předloženého	návrhu;
c/	 s	 poskytnutím	 neinvestiční	 provozní	
dotace	 Nemocnici	 Tanvald	 s.r.o.	 na	 chod	
rozšířeného	 oddělení	 Dlouhodobé	 intenzivní	
péče,	 Dlouhodobé	 intenzivní	 ošetřovatelské	
péče,	 Následné	 péče,	 Chirurgické	 a	 Interní	
ambulance,	 Rehabilitace	 a	 Oddělení	
klinické	 biochemie	 a	 hematologie	 ve	 výši	
8.200.000	Kč	s	podmínkou,	že	město	Tanvald	
obdrží	 od	 Nemocnice	 Tanvald,	 s.r.o.	 částku	
8.200.000	Kč	z	nerozděleného	zisku	z	minulých	
let	a		schvaluje	rozpočtové	opatření	č.	35/2012:
PŘÍJMY
OSTATNÍ	A	NAHODILÉ	PŘÍJMY	–	celkem.......	
	 	.............................................. +	8.200.000	Kč
	 VÝDAJE
	 PŘÍSPĚVKY	–	celkem
	 Provozní	 dotace	 Nemocnici	 Tanvald	 s.r.o.	
na	chod	rozšířeného	
oddělení	DIP,	DIOP,	RHB	a	NP	.........................	
	 	.............................................. +	8.200.000	Kč

IV.
K	 majetkoprávním	 záležitostem	 zastupitelstvo	
města:
1/	 na	 základě	 zveřejněného	 záměru	 rozhodlo	
prodat	 byt	 č.	 5,	 velikost	 1+3,	 Radniční	 520,	
Tanvald	 včetně	 spoluvlastnického	 podílu	
671/28335	na	společných	částech	budovy	č.p.	
515	-	520	a	stavebních	
parcelách	č.	 749/1,	 749/2,	 749/3,	 749/4,	 749/5	
a	 749/6,	 vše	 katastrální	 území	 Tanvald	 panu	
Stoianovi	a	paní	Šilhánové	za	nabídnutou	cenu	
400.000	Kč.	
2/	 na	 základě	 zveřejněného	 záměru	 rozhodlo	
prodat	 byt	 č.	 9,	 velikost	 1+3,	 U	 Lesíka	 563,	
Tanvald	 včetně	 spoluvlastnického	 podílu	
697/69835	na	společných	částech	budovy	č.p.	
562	-	567	a		stavebních
parcelách	 č.	 1209,	 1210,	 1211,	 1212,	 1213,	
a	 1214,	 vše	 katastrální	 území	 Tanvald	 paní	
Hofmanové	za	nabídnutou	cenu	501.000	Kč.	
3/	 na	 základě	 zveřejněného	 záměru	 rozhodlo	
prodat:
a/	část	pozemkové	parcely	č.	1333/1	označené	
podle	 geometrického	 plánu	 č.	 958-80/2012	
ze	dne	18.	5.	2012	jako	pozemková	parcela	č.	
1333/7	 o	 výměře	 449	m2,	 	 katastrální	 	 území		
Šumburk	 nad	 Desnou	 	 panu	 	 Kocourkovi	 za		
smluvní	cenu	56.000	Kč.
b/	 část	 pozemkové	 parcely	 č.	 602/10	 a	 část	
pozemkové	 parcely	 č.	 1989/2	 označených	
podle	 geometrického	 plánu	 č.	 1461-81/2012	
ze	 dne	 22.	 5.	 2012	 jako	 pozemková	 parcela	
č.	 602/10	díl	 „a“	o	 výměře	5	m2	a	pozemková	
parcela	 č.	 1989/2	 díl	 “b“	 o	 výměře	 41	 m2,	
vše	 katastrální	 území	 Tanvald	 manželům	
Kavalírovým	za	smluvní	cenu	11.800	Kč.
c/	část	pozemkové	parcely	č.	309/2	označené	
podle	 geometrického	 plánu	 č.	 1463-92/2012	
ze	 dne	 24.	 5.	 2012	 jako	 pozemková	 parcela	
č.	 309/2	 díl	 „a“	 o	 výměře	 804	 m2,	 katastrální	
území	 Tanvald	 manželům	 Marčíkovým	
za	smluvní	cenu	296.400	Kč.
d/	 část	 pozemkové	 parcely	 č.	 986	 označené	
podle	 geometrického	 plánu	 č.	 1470-135/2012	
ze	 dne	 12.6.2012	 jako	 pozemková	 parcela	 č.	
986/2	 o	 	 výměře	 442	 m2,	 	 katastrální	 území		
Tanvald		panu		Štrojsovi	za	smluvní	cenu		........
	 	..................................................... 85.300	Kč.
4/	 rozhodlo	 část	 pozemkové	 parcely	 č.	 426/1,	
katastrální	území	Tanvald	neprodávat.
5/	 schvaluje	 prodloužení	 termínu	 prodeje	
pozemkové	 parcely	 č.	 1492/2	 o	 výměře	
1210	 m2,	 katastrální	 území	 Tanvald,	 který	 byl	
schválen	 usnesením	 zastupitelstva	 č.	 IV/6	 ze	
dne	7.	9.	2011,	nejpozději	do	31.	8.	2012.
6/	 rozhodlo	 vykoupit	 za	 nabídnutou	 cenu	
25.000	Kč	pozemkovou	parcelu	č.	101/6	(ostatní	
plocha	–	ostatní	komunikace)	o	výměře	110	m2,	
pozemkovou	parcelu	č.	323/2	(lesní	pozemek)	
o	 výměře	 673	 m2	 a	 pozemkovou	 parcelu	 č.	
327/4	 (lesní	 pozemek)	 o	 výměře	 535	m2,	 vše	
katastrální	území	Šumburk	nad	Desnou	od:
1/		paní	Buriánkové	-	podíl	1/6;
2/		paní	Poupové	-	podíl	1/4;
3/		paní	Ryglové	-	podíl	1/4;
4/		paní	Buďárkové	-	podíl	1/6;
5/		paní	Grohsgottové	-	podíl	1/6
s	 tím,	že	veškeré	náklady	spojené	s	výkupem	
pozemků	bude	hradit	kupující,
a	schvaluje	rozpočtové	opatření	č.	33/2012:
PŘÍJMY
PŘÍJMY	KAPITÁLOVÉ	–	z	prodeje	investičního	
majetku	........................................... +	25.000	Kč
VÝDAJE
POZEMKY	–	celkem	...................... +	25.000	Kč

7/	 ruší	 své	 usnesení	 č.	 XIII	 z	 23.4.2003	
a	 rozhodlo	 stanovit	 rozsah	 rozpočtových	
opatření,	 které	 může	 provádět	 rada	 města,	
následovně:
veškerá	 rozpočtová	 opatření,	 kde	 přijímané	
finanční	 prostředky	 jsou	 poskytovatelem	
účelově	vázány	ke	konkrétnímu	využití
veškerá	 rozpočtová	 opatření	 týkající	 se	 daně	
z	příjmů	právnických	osob	hrazené	obcí
v	 rámci	 schváleného	 rozpočtu	 ostatní	
rozpočtová	opatření	do	výše		......... 200.000	Kč
8/	schvaluje	rozpočtové	opatření	č.	34/2012:
VÝDAJE	-	celkem
Rozpočtová	rezerva	.................. +	1.000.000	Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod	z	fondu	rozvoje	a	rezerv	........................	
	 	.............................................. +	1.000.000	Kč
9/	 	 schvaluje	 realizaci	 projektu	 Rekonstrukce	
hrobů	 obětí	 I.	 a	 II.	 světové	 války	 a	 schvaluje	
rozpočtové	opatření	č.	28/2012:
PŘÍJMY
Účelové	dotace
na	 rekonstrukci	 válečných	 hrobů	 obětí	
světových	válek	............................... 705.800	Kč
VÝDAJE
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	-	celkem
Pohřebnictví	–	celkem
rekonstrukce	válečných	hrobů	obětí	světových	
válek	................................................ 895.800	Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod	z	fondu	rozvoje	a	rezerv
	 	................................................. +	190.000	Kč
10/	 	 schvaluje	 opravu	 sociálního	 zařízení	
v	objektech	mateřské	školy	U	Školky	č.p.	579,	
Tanvald	 a	 Wolkerova	 č.p.	 378,	 Tanvald,	 část	
Šumburk	nad	Desnou	a	dovybavení	Mateřské	
školy	 Tanvald	 z	 důvodu	 navýšení	 kapacity	
a	schvaluje	rozpočtové	opatření	č.	29/2012:	
VÝDAJE
ŠKOLSTVÍ	-	celkem
Mateřská	škola	Tanvald	-	celkem
účelový	příspěvek	na	dovybavení	MŠ
	 	.....................................................120.000	Kč
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem
Opravy,	 údržby	 a	 rozvoj	 svěřeného	 majetku	
–	celkem
Oprava	 sociálního	 zařízení	 MŠ	 v	 č.p.	 579	
Tanvald	a	378	Šumburk	...................881.958	Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod	z	fondu	rozvoje	a	rezerv	........................
	 	...............................................+	1.001.958	Kč
11/	 	 bere	 na	 vědomí	 informace	 o	 proběhlém	
výběrovém	 řízení	 na	 akci	 Oprava	 střešního	
pláště	objektu	Základní	 školy	Údolí	Kamenice	
č.p.	 238,	 Tanvald	 a	 instalace	 vyhřívání	 žlabů	
na	části	této	střechy.
12/	 souhlasí	 s	 poskytnutím	 příspěvku	
Mikroregionu	Tanvaldsko	na	 realizaci	 projektu	
„Společná	 propagace	 a	marketing	 cestovního	
ruchu“	 ve	 výši	 13.384	Kč	 a	 s	 poskytnutím	
bezúročné	 půjčky	 Mikroregionu	 Tanvaldsko	
ve	 výši	 75.131	Kč	 na	 předfinancování	 tohoto	
projektu	 s	 tím,	 že	 k	 vrácení	 této	 částky	 dojde	
do	31.	10.	2013	a	schvaluje	rozpočtové	opatření	
č.	27/2012:
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY	-	celkem
příspěvek	 Mikroregionu	 Tanvaldska	
na	připravované	projekty	................. +	3.000	Kč
Ostatní	výdaje	celkem	.................... +	75.131	Kč
FINANCOVÁNÍ
převod	z	fondu	rozvoje	a	rezerv	........ 78.131	Kč
13/	 	 po	 projednání	 námitky	 proti	 rozhodnutí	
o	 výběru	 nejvhodnější	 nabídky	 na	 plnění	
veřejné	 zakázky	 „Výměna	 oken	 v	 objektu	
radnice,	 Palackého	 359,	 Tanvald“	 a	 námitky	
proti	rozhodnutí	o	zrušení	této	veřejné	zakázky	
rozhodlo	 zrealizovat	 výměnu	 oken	 v	 objektu	
radnice,	Palackého	359,	Tanvald.
14/	 	 po	 projednání	 zprávy	 odboru	 rozvoje	
a	 KV	 včetně	 materiálů	 předložených	 spol.	
Teplárenství	Tanvald	s.r.o.	a	 firmou	TOINSTA,	
sdružení	 projektantů	 Jablonec	 nad	 Nisou	
rozhodlo	 jít	 cestou	 obnovy	 lokálních	 zdrojů	
tepla,	 plynových	 kotlů	 v	 objektech	 města	
a	realizaci	zahájit	v	roce	2013.	
15/	 	 rozhodlo	 poskytnout	 Tělocvičné	 jednotě	
Sokol	 Český	 Šumburk,	 Český	 Šumburk	 420,	
Tanvald	účelový	příspěvek	ve	výši	100.000	Kč	
na	 odkanalizování	 objektu	 sokolovny	 Český	
Šumburk	 č.p.	 420	 a	 schvaluje	 rozpočtové	
opatření	 č.	 36/2012	 spočívající	 v	 zapojení	
prostředků	 získaných	 jako	 nadměrný	 odpočet	
DPH:
PŘÍJMY
OSTATNÍ	A	NAHODILÉ	PŘÍJMY	–	celkem.......	
	 	................................................. +	100.000	Kč
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY	 –	 celkem	 účelový	 příspěvek	
TJ	 Sokol	 Český	 Šumburk	 na	 odkanalizování	
sokolovny	..................................... 			100.000	Kč

V.
K	návrhům	na	změny	Územního	plánu	Tanvald	
ZM	 rozhodlo	 vzhledem	 k	 nedávnému	 vydání	
Územního	 plánu	 Tanvald	 a	 z	 důvodu,	 že	
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Zdeňka	Procházková		
Ludmila	Schubertová	

Jiřina	Černá	
Božena	Neumannová	

Marie	Žáková	
Věra	Endlerová	

Květoslava	Michlová		
Ladislav	Řízek	
Josef	Skalický	
Arno	Tůma	

Irena	Pohlová	
Miroslav	Hujer	
Jan	Korbelář	

Miroslav	Papírník	
Alena	Patočková	
Berta	Stehnová	
Vítek	Šrám	

Jaroslav	Zelenka

Lidmila	Jelenová	
Jarmila	Kopalová	
Emilie	Šourková	
Slavoj	Škrabálek	
Ladislav	Kolesa	
František	Bukvic	
Ľudevít	Kráner	
Marie	Drahošová	
Anna	Galbavá	

Brigita	Chvojková	
Milada	Janatová	
Jana	Jeřábková	
Václav	Lánský	
Květa	Nehillová	
Jaroslav	Nigrin	

Vítězslav	Potocký

V září 2012
oslaví narozeniny

Dodatečně blahopřejeme 
i oslavencům, kteří se 

narodili v červenci, 
a zároveň se omlouváme, 

že své jméno nenašli 
v letním čísle zpravodaje.

Srdečně

blahopřejeme

oslavencům

Pokud	si	někdo	nepřeje	být	uveden	v	TZ,	
stačí	zavolat	na	tel.:	483	369	671	
(	Pozor	na	termín	uzávěrky	TZ	!	)
Pokud	si	někdo	nepřeje	dárkový	
balíček,	ať	to	sdělí	A.	Liškové,	
telefon:	728	421	550,	event.	

jiné	člence	KPOZ.

Srdečně

blahopřejeme

oslavencům

	 Soutěž	pro	amatérské	 filmaře	Humor	
v	 amatérském	 filmu	 HAF	 2012	 má	
za	 sebou	 už	 43	 úspěšných	 ročníků	
a	před	sebou	novou	šanci	pro	začínající	
filmaře.	44.	ročník	soutěže	HAF		vypukne	
ve	dnech	5.	-	6.	října	2012	v	Kině	Jas	Járy	
Cimrmana	v	Tanvaldě.	Oficiální	zahájení	
hlavní	soutěže	se	uskuteční	6.	října	2012	
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	 24.	 září	
2012	a	je	neveřejné,	budou	vybrány	filmy	
postupující	do	hlavní	soutěže.	Do	soutěže	
se	 přijímají	 všechny	 filmy	 ve	 formátu	
MINI	 DV	 a	 DVD	 doručené	 do	 21.	 září	
2012	 na	 adresu	 Městský	 úřad	 Tanvald,	
oddělení	 kulturní	 kancelář,	 Palackého	
359,	468	41	Tanvald.	

-red-

Do konce září filmaři mohou odevzdávat
 své humorné úlovky

•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	 část	
pozemkové	parcely	č.	328/76	o	výměře	cca	50	
m2,	katastrální	území	Tanvald	v	současné	době	
neprodávat.	
•	 RM:
1/	 	 schvaluje	 Nájemní	 smlouvu	 mezi	 městem	
Tanvald	 a	 spol.	 KOVOŠROT	 GROUP	 CZ	
a.s.,	 se	 sídlem	 Papírnická	 604/3,	 Děčín	 dle	
předloženého	návrhu;
2/	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	
č.	37/2012:
Výdaje
BEZPEČNOST	 A	 OCHRANA	 OBČANŮ	
A	MAJETKU	-	celkem
Městská	policie	-		celkem	
provozní	výdaje	.................................+	6.100	Kč
ROZPOČTOVÁ	REZERVA		...............-	6.100	Kč
•	 RM	 souhlasí	 s	 užíváním	 nebytových	
prostor	 v	 DPS	 Vítězná	 614,	 Tanvald,	
Šumburk	 nad	 Desnou	 panem	 Bartošem	
za	 účelem	 příležitostného	 poskytování	
rehabilitace	a	masáží	 od	1.	 7.	 2012	 zkušebně	
do	 31.	 12.	 2012	 za	 denní	 paušální	 úhradu	
ve	 výši	 50	Kč	 a	 pověřuje	 vedoucí	 sociálního	
odboru	MěÚ	Tanvald	Mgr.	Vladimíru	Tomšovou	
organizačním	zajištěním.	
•	 RM	rozhodla:
1/	schválit	v	souladu	se	zákonem	č.	250/2000	
Sb.,	 o	 rozpočtových	 pravidlech	 územních	

rozpočtů,	 v	 platném	 znění	 příspěvkové	
organizaci	 Masarykova	 	 základní	 škola	
a	 Obchodní	 akademie	 Tanvald,	 Školní	
416	 použití	 prostředků	 investičního	 fondu	
organizace	v	roce	2012	takto:
	-	automatizace	zastínění	a	hydraulika	odvětrání	
školního	skleníku	...............................70.000	Kč
2/	 neschválit	 příspěvkové	 organizaci	
Masarykova	 	 základní	 škola	 a	 Obchodní	
akademie	Tanvald,	Školní	416	použití	rezervního	
fondu	organizace	v	roce	2012	ve	výši	12.250	Kč	
na	 zákonné	 odvody	 ze	 mzdových	 prostředků	
vyplacených	z	fondu	odměn.	
•	 RM	 rozhodla	 poskytnout	 panu	 Soldátovi,	
vedoucímu	 družstva	 fotbalistů-veteránů	
z	 Tanvaldu,	 příspěvek	 ve	 výši	 2.000	Kč	
na	pokrytí	nákladů	spojených	s	účastí	družstva	
na	 mezinárodním	 fotbalovém	 turnaji,	 který	
se	 uskuteční	 7.	 července	 2012	 v	 Lubomierzi	
v	Polsku,	a	tento	příspěvek	uvolnit	z	rozpočtové	
kapitoly	 Výdaje	 na	 spolupráci	 s	 družebními	
obcemi.	
•	 RM	 souhlasí	 s	 pokácením	 1	ks	 smrku	
nacházejícího	 se	 na	 zahradě	 Základní	 školy	
Údolí	 Kamenice	 č.p.	 238,	 na	 pozemkové	
parcele	 č.	 595/2,	 katastrální	 území	 Tanvald,		
dle	předloženého	návrhu	odboru	rozvoje	a	KV	
s	tím,	že	dřevo	bude	použito	pro	potřeby	města	
nebo	prodáno	dle	platného	ceníku.

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 27. 6. 2012

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.

v	současné	době	není	reálná	potřeba	vymezení	
nových	 zastavitelných	 ploch	 žádosti	 pana	
Matušky	 a	 Víta	 na	 změnu	 Územního	 plánu	
Tanvald	 pro	 plochy	 na	 pozemkové	 parcele	
č.	1523/4,	katastrální	území	Tanvald,	manželů	
Vikových	 na	 změnu	 Územního	 plánu	 Tanvald	
pro	plochu	na	části	pozemkové	parcele	č.		353,	
katastrální	 území	 Šumburk	 nad	 Desnou	 a		
občanského	 sdružení	 Tanvald	 21.	 století	 o.s.		
na	změnu		Územního	plánu	Tanvald		pro		plochy	

na	pozemkových	parcelách	č.	1492/12	a	1952,	
vše	 katastrální	 území	 Tanvald	 nevyhovět	
a	změny	územního	plánu	nepořizovat.

VI.
ZM	schvaluje	vstup	města	Tanvald	do	neziskové	
organizace	Sdružení	cestovního	ruchu	Jizerské	
hory.
Upraveno	pro	zveřejnění	dle	zákona	č.	01/2000	
Sb.,	o	ochraně	osobních	údajů.

Manželé oslavili zlatou svatbu
Na	místní	radnici	si	po	padesáti	letech	
společného	 života	 zopakovali	 své	
„ano“	manželé	Hana	a	Rudolf	Švecovi	
z	Tanvaldu.	Reprízu	svého	svatebního	

dne	 oslavili	 4.	 srpna.	 K	 jejich	 zlaté	
svatbě	 jim	 přejeme	 hodně	 štěstí	
a	 mnoho	 dalších	 radostně	 prožitých	
let. -red-

Na Penny už bankomat ČSOB 
nenajdeme
Každý	 kdo	 má	 své	 peníze	 uložené	
u	 Československé	 obchodní	 banky,	
jistě	 během	 prázdnin	 zaregistroval,	
že	 bankomat	 ČSOB,	 který	 byl	
nainstalován	 na	 budově	 Penny	
marketu,	 zmizel.	 V	 současné	
době	 bankomat	 této	 společnosti	
v	 Tanvaldě	 nenalezneme.	 Nejbližší	
je	 ve	 Smržovce	 (na	 Hlavní	 ulici	 č.	
824).	 Podle	 tiskové	 mluvčí	 ČSOB	
se	 ale	 banka	 snaží	 najít	 jiné	 vhodné	
místo.	 „V	 tomto	 případě	 se	 jedná	
o	 deinstalaci	 bankomatu	 na	 žádost	
Penny,	z	důvodu	rekonstrukce	objektu.	
Do	 tohoto	 objektu	 se	 již	 nebude	
možné	 vrátit	 a	 budeme	 se	 snažit	
najít	 jinou	 vhodnou	 lokalitu.	 Obecně	
platí,	 že	 síť	 bankomatů	 každoročně	
zvyšujeme.	 Při	 posuzování	 nového	
umístění	 pro	 bankomat	 hraje	 roli	
několik	 faktorů.	 Hlavním	 kritériem	
pro	 výběr	 lokality	 je	 počet	 klientů	
ČSOB	 /	 Poštovní	 spořitelny	 v	 okolí	
předpokládané	 lokality	 a	 dále	 počet	
obyvatel	 v	 obci.	 Na	 základě	 těchto	
informací	 tvoříme	 ekonomický	 model	
provozu	 bankomatů,“	 informovala	
Pavla	Hávová	z	ČSOB.

-hoš-

Riegrova stezka je opět otevřená
Turisticky	 oblíbená	 Riegrova	 stezka	
vedoucí	 ze	 Spálova	 do	 Semil	
je	 opět	 otevřená.	 Stezka	 byla	
z	bezpečnostních	důvodů	uzavřená	už	
na	 začátku	 roku.	V	 zimě	se	 zde	 totiž	
sesunul	kus	svahu	a	turistům	na	tomto	
úseku	 hrozil	 nebezpečný	 pád.	 Zákaz	
vstupu	měl	trvat	až	do	začátku	srpna,	
ale	 stezka	 se	 nakonec	 otevřela	 již	
v	 červenci.	 Přes	 nebezpečný	 úsek	
byla	postavena	nová	lávka.

-hoš-

Pobočka VZP v Jablonci změnila 
adresu
Pobočka	 Všeobecné	 zdravotní	
pojišťovny	 se	 přestěhovala	 z	 ulice	
Budovatelů	do	nových	bezbariérových	
prostor	na	Mírovém	náměstí	v	pasáži	
Corso	 (naproti	 radnici).	 Kontaktní	
místo	slouží	lidem	nejen	z	Jablonecka,	
ale	i	z	Tanvaldska	a	dalších	přilehlých	
obcí.	Otevírací	doba	pobočky	VZP	 je	
Po,	St:	 8.00	–	17.00	hod.,	
Út,	Čt:	 8.00	–	15.00	hod.,	
Pá:			 8.00	–	14.00	hod.,
Tel:	952	231	111,	
e-mail:	podatelna@vzp.cz.

-hoš-

Závod Rally Bohemia ukončila 
tragická nehoda
Rychlostní	 zkouška	 Rally	 Bohemia,	
která	 se	 přes	 Tanvald	 měla	 jet	 15.	
července,	byla	zrušena	kvůli	 tragické	
nehodě	 posádky	 Martin	 Semerád	
–	 Bohuslav	 Ceplecha	 při	 rychlostní	
zkoušce	 Dneboh	 v	 sobotu	 14.	
července.	Při	nehodě	byl	vážně	zraněn	
spolujezdec	Bohuslav	Ceplecha,	který	
přes	 veškerou	 péči	 záchranných	
složek	 následkům	 těžkého	 zranění	
podlehl.	 Organizační	 výbor	 následně	
rozhodl,	že	rally	bude	ukončena.

-hoš-

Krátce
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1.  Od nového roku došlo ke změnám ohledně dávek. Kde si nyní mohu zažádat o příspěvek na péči a o příspěvek na mobilitu? 	
	 •	 Agenda	nepojistných	dávek	přešla	pod	Úřady	práce.	Zahrnuje	dávky	v	hmotné	nouzi,	příspěvek	na	péči	a	dávky	pro	osoby	se	zdravotním	postižením.	
	 	 Kontaktní	pracoviště	Úřadu	práce	Tanvald	se	nachází	na	adrese:	Krkonošská	350,	Tanvald.	Zde	nedošlo	k	žádným	změnám

2.  Doslechla jsem se o existenci příspěvku pro seniory. O co se jedná, má na něj nárok každý senior?
	 •	 Jedná	se	o	příspěvek	na	péči,	který	slouží	na	úhradu	sociálních	služeb.	Příspěvek	je	určen	osobám	závislým	na	pomoci	jiné	fyzické	osoby.
	 	 Více	potřebných	informací	Vám	podá	pracovnice	Úřadu	práce,	Krkonošská	350,	Tanvald.

3.  Během krátké doby propustí babičku z nemocnice do domácí péče. Na koho se mám obrátit s prosbou o pomoc a radu jak dále postupovat?
	 •	 Ještě	před	propuštěním	babičky	do	domácí	péče	je	vhodné	navštívit	sociální	odbor	Městského	úřadu	Tanvald,	kde	Vám	budou	poskytnuty	potřebné	
	 	 prvotní	informace	a	kontakty	na	zařízení	poskytující	sociální	služby	seniorům.	Pomoc	při	zvládání	péče	Vám	může	poskytnout	terénní	
	 	 pečovatelská	služba	či	osobní	asistent.

4.  Jsem krátce po propuštění z nemocnice. Potřebuji pomoci s domácností, uvařit, nakoupit. Také provést 2x týdně převazy.
	 •	 S	chodem	domácnosti	Vám	pomůže	terénní	pečovatelská	služba	nebo	osobní	asistent	(rozvoz	obědů,	nákupy,	prádlo).
	 •	 Převazy	a	případnou	aplikaci	injekcí	(proti	bolesti,	inzulín	apod.)	Vám	zajistí	domácí	zdravotní	péče,	kterou	Vám	předepíše	Váš	praktický	lékař.

5.  Starám se o otce, který měl problémy s alkoholem. V současné době potřebuje nepřetržitou péči.  Nevím jak tuto situaci řešit.
	 •	 Zde	 je	 možnost	 podat	 žádost	 do	 pobytového	 zařízení	 -	 domov	 pro	 seniory	 se	 zvláštním	 režimem,	 kde	 se	 na	 tuto	 problematiku	 zaměřují.	
	 	 Současně	je	potřebné	mít	požádáno	o	příspěvek	na	péči.	Kontakty	obdržíte	na	sociálním	odboru	Městského	úřadu	Tanvald.

6.  Pečujeme o velmi nemocného dědečka. Přejeme si, aby prožil důstojný závěr svého života v domácím prostředí. 
  Jaký typ sociální péče se zabývá toto problematikou?
	 •	 V	tomto	případě	je	možné	se	obrátit	na	domácí	hospicovou	péči,	která	Vám	pomůže	nejen	po	stránce	zdravotní,	ale	i	psychologické.	Pomoc	s	péčí	
	 	 (podávání	jídla,	hygiena,	oblékání,	donáška	jídla	apod.)	Vám	může	poskytnout	terénní	pečovatelská	služba.

7.  Žiji sama ve vzdálenější části obce. Prozatím se nechci stěhovat, ale v zimním období již hůře zvládám domácnost a chod „baráku“.
	 •	 Vhodnou	pomocí	pro	Vás	je	terénní	pečovatelská	služba.	Pokud	jste	příjemcem	příspěvku	na	péči	tak	asistent	sociální	péče	(dříve	osoba	blízká).

8.  Pečujeme dlouhodobě o nemocnou maminku, nechceme ji vytrhnout z domácího prostředí, přesto bychom si potřebovali 
  aspoň chvíli odpočinout – volný víkend, dovolená.
	 •	 Vhodným	typem	sociálních	služeb	je	odlehčovací	služba.	Potřebné	kontakty	obdržíte	na	sociálním	odboru	Městského	úřadu	Tanvald.

9.  Chtěla bych požádat o byt v domě s pečovatelskou službou a tyto služby využívat. Je nutné mít přiznaný příspěvek na péči?
	 •	 Žádost	o	pronájem	bytu	v	domech	zvláštního	určení	(dříve	DPS),	kde	je	poskytována	terénní	pečovatelská	služba	obdržíte	na	sociálním	odboru		
	 	 Městského	úřadu	Tanvald.
	 •	 Při	podání	není	nutné	pobírat	příspěvek	na	péči,	je	však	vhodné	si	o	něj	požádat.

10.  Babička má přiznaný příspěvek na péči III. stupně, využíváme pečovatelskou službu, ale již začíná být potřebná nepřetržitá péče. 
  Na koho se můžeme obrátit? 
	 •	 Doporučujeme	Vám	obrátit	se	na	pobytové	zařízení	–	domov	pro	seniory.	Zde	Vám	poskytnou	informace	o	podmínkách	přijetí.
	 	 V	případě	zájmu	Vám	základní	informace	podají	na	sociálním	odboru	Městského	úřadu	Tanvald.

Sociální služby na Tanvaldsku přehledně
Nejlépe nežil ten, 
kdo se dožil nejvyššího počtu let, 
ale ten, 
kdo život nejlépe procítil.

J.J.	Rouseau	

Vážení	občané,
určitě	jste	se	již	někdy	dostali	do	situ-
ace,	kdy	jste	potřebovali	pomoc	či	radu	
ohledně	 sociálních	 služeb,	 ale	 nevě-
děli	 jste,	 na	 koho	 se	 obrátit	 s	 Vaším	
problémem.					

Z	tohoto	důvodu	jsme	pro	Vás	a	Vaše	
blízké	 i	 známé	 připravili	 informační	
leták,	 kde	 se	 Vám	 tyto	 často	 kla-
dené	 otázky	 pokusíme	 zodpovědět	
a	pomoci	Vám	zorientovat	se	v	široké	
nabídce	sociálních	služeb	pro	seniory.	

Pokud	 jste	 na	 svou	 otázku	 nenalezli	
odpověď,	 nabízíme	 Vám	 možnost	
navštívit	 sociální	 odbor,	 Krkonošská	
350,	 Tanvald,	 kde	 Vám	 pomohou	
hledat	řešení	Vaší	situace.

Sociální služby	 -	 jejich	
prostřednictvím	 je	 zajišťována	 pomoc	
při	 péči	 o	 vlastní	 osobu	 stravování,	
ubytování,	 pomoc	 při	 chodu	
domácnosti,	 ošetřování,	 poskytnutí	
potřebných	informací,	zprostředkování	
kontaktu	se	společenským	prostředím.
Osobní asistence	 je	 poskytována	
v	 domácím	 prostředí	 osobám	 se	
zdravotním	 postižením	 a	 seniorům,	
jejichž	 situace	 vyžaduje	 pomoc	 jiné	
osoby,	 např.:	 pomoc	 s	 nákupem,	
úklidem,	stravou,	hygienou,	doprovody.	
Službu	 můžete	 využít	 bez	 časového	
omezení	(noční	hodiny,	víkendy).
Služba	 je	 hrazena	 podle	 ceníku	
organizací.
Pečovatelská služba	je	poskytována	
v	 domácím	 prostředí	 osobám	 se	

zdravotním	 postižením	 a	 seniorům,	
kteří	 potřebují	 pomoc	 s	 nákupem,	
úklidem,	 stravou,	 hygienou.	 Službu	
můžete	 využít	 ve	 vymezeném	 čase,	
především	 během	 dne,	 v	 určeném	
čase	také	o	víkendu.	
Služba	 je	 hrazena	 podle	 ceníku	
organizací.
Domácí zdravotní péče	 je	
poskytována	klientovi	v	jeho	domácím	
prostředí	 na	 základě	 předpisu	
praktického	 lékaře.	 Péče	 je	 plně	
hrazena	ze	zdravotního	pojištění.
Domovy pro seniory (dříve domovy 
důchodců)	 jsou	 zařízení,	 kde	 jsou	
poskytovány	 dlouhodobé	 ubytovací	
služby	 seniorům,	 jejichž	 situace	
vyžaduje	 nepřetržitou	 pomoc	 jiné	
osoby.	Informace	o	umístění	poskytují	

jednotlivá	zařízení.
Domy s byty zvláštního určení pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením (dříve DPS)	 –	 jedná	 se	
o	 městské	 byty,	 které	 se	 pronajímají	
seniorovi	 či	 osobě	 se	 zdravotním	
postižením.	
Sociálně - aktivizační služby jsou	
ambulantní,	 popřípadě	 terénní	
služby,	 kterých	 cílem	 je	 podpora	
seniorů,	 rodin	 s	 nezaopatřenými	
dětmi	 do	 26	 let	 a	 osob	 s	 tělesným	
postižením		v	aktivním	prožívání	života	
a	 v	 naplňování	 	 duševních	 potřeb,	
pomoc	 při	 uplatňování	 práv,	 	 zájmů	
a	při	obstarávání	osobních	záležitostí.
Centrum denních služeb	 poskytuje	
služby	 osobám,	 které	 mají	 sníženou	
soběstačnost	 z	 důvodu	 věku,	

chronického	onemocnění,	zdravotního	
postižení	 a	 jejich	 situace	 vyžaduje	
pomoc,	dohled	jiné	osoby.	
Služba	 je	 hrazena	 podle	 ceníku	
organizace.
Příspěvek	 na	 péči	 je	 sociální	 dávka,	
kterou	 si	 klient	 hradí	 sociální	 služby.	
Příspěvek na péči má	čtyři	stupně.	
Odlehčovací	služba	pečuje	nepřetržitě	
po	 sjednanou	 dobu	 (např.	 několik	
dní,	 týden)	 o	 seniora	 a	 umožňuje	
odpočinek	osobám,	které	dlouhodobě	
o	nemocného,	seniora	pečují.	
Služba	 je	 hrazena	 podle	 ceníku	
organizací.
Domácí hospicová péče	 podporuje	
rodiny,	které	na	sebe	převezmou	péči	
o	 umírajícího	 nemocného	 v	 domácím	
prostředí.

VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ:
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u,	 kam	 jsme	 s	 přáteli	 zašli.	 Otočila	
jsem	 hlavu,	 tím	 směrem,	 kdože	
ve	 městě,	 které	 je	 mi	 velmi	 dobře	
známé,	prožíval	dětství.	Mezitím	se	už	
historky	řinuly	jak	voda	v	Kamenici	a	já	
se	v	 tom	hospodském	šramlu	snažila	
zachytit	něco	z	vyprávění	muže	sedí-
cího	 naproti	 mně	 v	 klobouku,	 Johna	
Boka.	 Impulzivního	 člověka	 a	 jak	
jsem	 poznala	 s	 velkou	 vnímavostí	
k	pokrytectví,	lží	a	aroganci,	stavící	se	
vždy	 proti	 útlaku	 a	 křivdám.	 Je	 znám	
a	uznáván	pro	své	přímé	postoje	k	dění	
ve	 společnosti.	Kandidoval	 do	 senátu	
a	 je	 předsedou	 spolku	 ŠALAMOUN,	
spolku	 na	 podporu	 nezávislé	 justice	
v	 ČR	 (www.spoleksalamoun.com).	
Jeho	hlavní	činnost	se	v

Městský úřad Tanvald,
Odbor sociální, 

Krkonošská	350,	Tanvald
Mgr.	Vladimíra	Tomšová,	
Tel.:	483	369	630
E-mail: vtomsova@tanvald.cz

Úřad práce Krajská pobočka 
v Liberci
kontaktní	pracoviště	Tanvald
Krkonošská	350,	Tanvald

Příspěvek na péči
Lenka	Drbohlavová,	DiS.
Telefon:	950	120	226

Dávky pro osoby se zdravotním 
postižením
Iveta	Halbichová
Telefon:	950	120	227

TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Dům zvláštního určení 
(Dům s pečovatelskou službou)

Vítězná	614,	
Tanvald	Šumburk	nad	Desnou,	468	41
Kontaktní osoba: 
Dagmar	Tomešová	
telefon:	483	394	260
Provozní doba:		
Po	–	Pá				6:30	–	15:00

Dům zvláštního určení 
(Dům s pečovatelskou službou)
Krkonošská	318,	Desná,	468	61
Kontaktní	osoba:	Hana	Chmelařová
Telefon: 483	384	361
Provozní doba:		
Po	–	Pá				6:45	–	15:15

Dům zvláštního určení
(Dům s pečovatelskou službou)
Velké	Hamry	629,	468	45
Kontaktní osoba:	
Věra	Šťastná,	Dana	Lejsková
Telefon: 483	387	400,	483	369	811
E-mail:	muvh@velkehamry.cz	
Provozní doba: 	Po	-	Pá				6:30	-	15:00

Dům penzion pro důchodce
(Dům s pečovatelskou službou)
Tyršova	1340,	Smržovka,	468	51
Kontaktní osoba:	
Bc.	Olga	Kahánková
Telefon: 483	382	430,	734	611	749
Provozní doba: 
Ambulantní	 forma:	Po	 -	Pá	 	 	 	8:00	–	
14:30			So	-	Ne	po	dohodě
Terénní	 forma:	Po	 -	Pá	7:00	 -	15:30,	
17:00	-	19:00	,	So	-	Ne	po	dohodě

Jana Černá - RE - Centrum
domácí péče
Horní	Rokytnice	590,	
Rokytnice	nad	Jizerou	1,	512	44
Kontaktní osoba:	Jana	Černá

Telefon:	731	920	777
E-mail:	cerny@rokytnice.com	
Provozní doba:		
Po	–	Pá				7:00	–	15:00

pí. Markéta Farkašová
(neregistrovaná služba dle Zákona 
o sociálních službách č.108/2006 Sb.)
Desná	I	/	329,	
Desná	v	Jizerských	horách,	468	61
Telefon: 723	189	165	

OSOBNÍ ASISTENCE

Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého
kraje, Jablonec nad Nisou
Spolkový	dům	Jablonec	nad	Nisou
Emilie	Floriánové	1736/8,	
Jablonec	nad	Nisou
Telefon:	483	653	218
Kontaktní osoby:	Dana	Šormová	
Telefon:	731	653	006
Mgr.	Jana	Havlová
Telefon:	731	653	053
E-mail: czpjbc@volny.cz	
Web:	www.czplk.cz

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek MěÚ Tanvald soc. 
odbor
Vždy	první	pátek	v	měsíci	9:00	–	11:00	
Kontaktní osoba:	Dana	Pisková
Telefon: 731	653	005

Rodina24
Nerudova	17,	
Jablonec	nad	Nisou,	466	01
Kontaktní osoby:	 Eliška	 Pokorná,	
Lýdie	Dorčíková
Telefon:	608	973	674,	737	332	152
E-mail:	eliska@rodina24.org,	lydie@
rodina24.org
Web:	www.rodina24.org
Provozní doba: nepřetržitě

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
(DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY)

SeniA
Dlouhá	1376/25a,	
Jablonec	nad	Nisou	1,	466	01
Kontaktní osoba:	
Zdeňka	Schromová
Telefon:	604	945	406,	736	268	837
E-mail:	
zdenkaschromova@seznam.cz	
Provozní doba:		
Po	–	Pá				7:30	–	15:30

DOMOVY PRO SENIORY

Domov důchodců
Jablonecké Paseky, p. o.
Vítězslava	Nezvala	87/14,	
Jablonec	nad	Nisou
Kontaktní osoby:	
PhDr.	Jaroslava	Fojtíková
Telefon:	483	300	854,	724	964	160

E-mail:	reditel@dd-jablonec.cz
sociální pracovnice:
Bc.	Šárka	Petříčková,	Bc.	Magdaléna	
Bílková
E-mail:	
socialni.pracovnik@ddjablonec.cz
Web:	www.dd-jablonec.cz

Domov důchodců 
Velké Hamry, p. o.
Velké	Hamry	600
Kontaktní osoba: Jitka	Semencová
Telefon:	483	368	711
E-mail:	ddvhamry@volny.cz
sociální pracovnice: 
Bc.	Viera	Langrová,	
Bc.	Jana	Vitáková,	Bc.	Jana	Patková
Telefon:	483	368	717,	483	368	718	–	
Bc.	Viera	Langrová
E-mail: socialni1.ddvhamry@volny.cz
Web:	www.dd-velkehamry.cz

Domov důchodců 
Rokytnice nad Jizerou
Dolní	Rokytnice	291,	
Rokytnice	nad	Jizerou	512	44
Kontaktní osoba:	Helena	Housová
Telefon:	481	553	311
E-mail:	reditel@ddrokytnice.cz
Sociální pracovnice:	Bc.	T.	Šístková,	
Bc.	L.	Chlumková
Telefon:	481	553	073,	481	553	075

Penzion pro seniory ATRIUM	
(neregistrovaná služba dle Zákona 
o sociálních službách č.108/2006 Sb.)
Tř.	Generála	Svobody	312/9,	
Liberec	13,	46014
Kontaktní osoba: 
Mgr.	Bohuslav	Hanel
Telefon:	485	253	815,	733	225	207
E-mail: 
komunikace@domovatrium.cz

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Hospicová péče sv. Zdislavy, 
o. p. s.
Horská	1219,	Liberec	460	14
Kontaktní osoba:	Ing.	Marie	Rissová
Telefon:	734	435	145
E-mail:	info@hospiczdislavy.cz
Web:	www.hospiczdislavy.cz

Nemocnice s poliklinikou 
v Semilech Respitní péče	
3.května	421,	Semily	513	31
Kontaktní osoba:	Bc.	H.	Hejduková
Telefon:	481	661	410
E-mail: vedeni@nemsem.cz
Web: www.nemsem.cz

Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého
kraje, Jablonec nad Nisou
Spolkový	dům	Jablonec	nad	Nisou
Emilie	Floriánové	1736/8,	
Jablonec	nad	Nisou
Telefon:	483	653	218

Kontaktní osoby:	Dana	Šormová	
Telefon: 731	653	006
Mgr.	Jana	Havlová
Telefon: 731	653	053
E-mail:	czpjbc@volny.cz
Web:	www.czplk.cz

Penzion pro seniory ATRIUM	
(neregistrovaná služba dle Zákona 
o sociálních službách č.108/2006 Sb.)
Tř.	Generála	Svobody	312/9,	
Liberec	13,	46014
Kontaktní osoba:	
Mgr.	Bohuslav	Hanel
Telefon:	485	253	815,	733	225	207
E-mail: 
komunikace@domovatrium.cz

SOCIÁLNĚ - AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA

Rodina24
Nerudova	17,	
Jablonec	nad	Nisou,	466	01
Kontaktní osoby: 
Eliška	Pokorná,	Lýdie	Dorčíková
Telefon:	608	973	674,	737	332	152
E-mail:	eliska@rodina24.org,	lydie@
rodina24.org
Web:	www.rodina24.org
Provozní doba:		nepřetržitě

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE

Hospicová péče sv. Zdislavy, 
o. p. s.
Horská	1219,	Liberec	460	14
Kontaktní osoba:	Jana	Vohlídalová
Telefon:	604	697	318
E-mail:	info@hospiczdislavy.cz
Web:	www.hospiczdislavy.cz

Smržo-medic s.r.o.
(neregistrovaná služba dle Zákona 
o sociálních službách č.108/2006 Sb.)
Tyršova	1340,	Smržovka
Telefon:	483	382	210,	776	792	055
E-mail: sestrazhordana@seznam.cz
Web:	www.doktorzhor.cz

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Smržo-medic s.r.o.	
(neregistrovaná služba dle Zákona 
o sociálních službách č.108/2006 Sb.)
Tyršova	1340,	Smržovka
Telefon:	483	382	210,	776	792	055
E-mail:	sestrazhordana@seznam.cz
Web:	www.doktorzhor.cz

Další organizace s celokrajskou 
působností naleznete v Katalogu 
poskytovatelů sociálních služeb 
http://datovecentrum.info/ .

  KONTAKTY:
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Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald

Novinky z infocentra
Rozhledny opět v prodeji
Pokud	 chcete	 udělat	 svým	 blízkým	
radost	 krásnou	 knihou	 nebo	 hledáte	
poutavou	 publikaci	 do	 vaší	 knihovny,	
po	 které	 rádi	 sáhnete	 i	 v	 budoucnu,	
skvělým	 tipem	 je	 kniha	 Marka	
Řeháčka,	 Jana	 Pikouse	 a	 Petra	
Kurtina	 Příběhy Jizerskohorských 
rozhleden.	Kniha,	po	které	se	doslova	
„zaprášilo“,	je	opět	v	nabídce	tanvald-
ského	 infocentra.	 Barevná	 publikace	
čtenáře	 zavede	 do	 světa	 krásných	
staveb,	 které,	 jak	 se	 zde	 dočtete,	
krajinu	Jizerských	hor	zásadně	odlišují	
od	 divoké	 severské	 přírody	 ovládané	
strašlivými	mocnostmi.	Cena:	299	Kč.

Kalendáře na rok 2013
Přelom	 roku	 je	 sice	 ještě	 daleko,	
ale	 to	 neznamená,	 že	 si	 už	 nemů-
žete	 dopředu	 zakoupit	 kalendář.	
Ostatně	 po	 stolních	 kalendářích	
s	 dobovými	 pohlednicemi	 a	 texty	

Kláry	 Hoffmanové	 je	 velká	 sháňka,	
takže	 se	 vyplatí	 je	 kupovat	 dopředu.	
Nakladatelství	 BUK	 tentokrát	 vydalo	
kalendář	 s	 názvem	 Jizerky a lidé 
2013.	Tentokrát	se	zde	můžeme	dočíst	
o	tom,	kde	se	pěstovalo	extrémní	lyžo-
vání	 (skákání	 na	 lyžích	 přes	 jedoucí	
vlak),	 kdo	 se	 zajímal	 o	 okultismus	
a	 alchymii	 na	 Velké	 Jizeře,	 kdo	 byl	
prvním	 českým	 starostou	 Šumburku	
nad	 Desnou	 nebo	 která	 Smržovačka	
sbírala	 medaile	 v	 sáňkařském	 sportu	
ve	 40.	 letech	 minulého	 století.	 Cena:	
95	Kč.
Velké nástěnné kalendáře
Liberecký	 kraj	 (Foto	 Milan	
Drahoňovský).	 Na	 velkém	 nástěn-
ném	 kalendáři	 fotografa	 Milana	
Drahoňovského	 nalezneme	 známá	
místa	 našeho	 kraje.	Černou	Studnici,	
Trosky,	 Ještěd,	 Dlaskův	 statek	
u	Turnova,	jilemnické	náměstí	a	další.
Cena:	139	Kč.

-red-

	
Program centra „Maják“ od září 2012
Najdete	 nás	 v	 budově	 spojené	 s	 Mateřskou	 školou	 a	 ordinacemi	 lékařů	
na	 sídlišti	 Výšina	 v	 Tanvaldě,	 v	 ulici	 U	 Školky,	 č.p.	 579,	 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	A.	
Rusnáková	–	cena	30	Kč/rodič+dítě
Úterý: 9:00 – 12:00 Relaxační masáže	–	nutné	objednat,	mobil:	603304550	
–	Anita	Rusnáková
Úterý od 15.00 hod. pro děti ve věku 2 – 5 let “HUDEBNÍ HRÁTKY“
	 (rozvoj	 hudebního	 vnímání,	 program	 s	 písněmi,	 rytmizace,	 pohyb,	 rozvoj	
řeči,	 podpora	 sociálních	 vztahů)	 Cena	 50	 Kč/lekce	 (45	 min.),	 zvýhodněné	
předplatné	800	Kč/5	měsíců
Kontakt:	Ing.	Věra	Vacková	-	723	573	080
Středa: 8:00 – 12:00 Dopolední hlídání dětí od 3 let včetně výtvarno-
keramických dílen, pohybových her 
informace	na	čísle:	774	825	085	
Podvečer:  18:30	–	19:30	zdravotní	cvičení	pro	ženy	v	prostorách	MDC	Maják
Čtvrtek 9:00 - 12:00 Dopolední program pro rodiče s dětmi s A. 
Rusnákovou,	téma	zaměřená	na	EKO	
Co	Vás	čeká:	pohybové	hry,	 ruční	práce	na	 rozvoj	 jemné	motoriky,	 říkadla	
s	 pohybovým	vyjádřením,	 povídání,	 poznávání,	 početní,	 překážková	dráha,	
pohádka																		
Odpoledne 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,		specializovaný	pedagog
 Pátek: 8:00 – 12:00 Dopolední hlídání dětí od 3 let včetně výtvarno-
keramické dílny, pohybových her,	info	na	tel:	774	825	085
Odpoledne 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,	specializovaný	pedagog	

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
	
Dále MDC Maják uvádí pro děti ve věku 2 – 10 let, jejich prarodiče 
a rodiče seriál výletů	“S babičkou do přírody“
• v neděli, 2. 9., naučná stezka Vodopády Jedlové	
Trasa	je	dlouhá	7	km,	odjezd	vlakem	z	Tanvaldu	zast.	v	8.22	hod.	do	Josefova	
Dolu,	Svačinu	a	dobrou	náladu	s	sebou	!	
• v sobotu, 15. 9., Riegrova stezka 
Trasa	je	dlouhá	6	km,	odjezd	vlakem	z	Tanvaldu	hl.nádraží	v	8.27	hod.	do	Semil
Svačinu	a	dobrou	náladu	s	sebou!
V sobotu 21. 9. 2012 - Sobotní rodinné odpoledne	 –	 	 odpoledne	 plné	
her	a	pouštění	draků	ukončené	grilováním	na	zahradě	u	MDC	Maják.		Draka	
a	dobrou	náladu	sebou.	Startovné	20	Kč/dítě

Mateřské a dětské centrum Maják

Ohlédnutí za příměstským táborem DDM 
Ulita Tanvald „Toulavé boty 2012“

Na	 začátek	 prázdnin	 jsme	 pro	 děti	
připravili	 8	 výletů	 v	 blízkém	 i	 vzdá-
lenějším	 okolí	 Tanvaldu.	 Byli	 jsme	
na	 rozhledně	 Nisanka	 a	 u	 pramene	
Nisy,	na	Grabštejnu,	ve	Vysokém	nad	
Jizerou,	v	Klokočských	skalách	a	 jes-
kyni	Postojna,	a	po	loňském	nezdaru,	
kdy	 nás	 strom	 na	 kolejích	 vrátil	
z	Velkých	Hamrů	zpět	do	Tanvaldu,	se	
nám	letos	již	podařilo	„dobýt“	zříceninu	
hradu	Kumburk	a	mohli	jsme	se	z	jeho	
vyhlídky	 rozhlédnout	 po	 kraji.	 Počasí	
nám	přálo,	takže	i	rozhled	byl	parádní.	
Měli	 jsme	 připraveny	 i	 turistické	
trasy	 v	 Českém	 ráji,	 ale	 museli	 jsme	
na	poslední	 chvíli	 tyto	výlety	nahradit	
kvůli	velkým	změnám	jízdního	řádu	ČD	
na	 trase	Železný	Brod-Turnov.	Strávili	
bychom	 s	 dětmi	 přes	 dvě	 hodiny	
na	nádraží	v	Brodě	a	Turnově	a	naplá-
novanou	 trasu	 bychom	 ani	 nestihli	
projít.	Takže	místo		Trosek,	Valdštejnu	
a	 Šťastné	 země	 v	 Radvánovicích	
jsme	 navštívili	 v	 Liberci	 ZOO,	 dětský	

koutek	 v	Lidových	sadech	a	 lunapark	
v	 Babylonu.	 Na	 trase	 Jablonec	 n.N.	
–	 Liberec	 nás	 	 pro	 změnu	 čekala	
celý	 týden	 výluka	 a	 náhradní	 auto-
busová	 doprava,	 takže	 igelitové	
sáčky	a	Kinedryl	byly	v	pohotovosti…	
V	Babylonu	na	děti	čekalo	překvapení	
v	podobě	zmrzlinového	poháru,	kterým	
jsme	 letošní	 „Toulavé	 boty“	 zakončili.	
Na	náš	příměstský	tábor		se	přihlásilo	
34	 dětí,	 které	 se	 účastnily	 různého	
počtu	 výletů	 dle	 vlastního	 výběru.	 	 8	
dětí	 absolvovalo	 všechny	 trasy	 a	 zís-
kaly	 tím	 pádem	 velkou	 keramickou	
„Toulavou	botu“.	Některým	dětem	tato	
odměna	unikla	jen	o	vlásek-	nezúčast-
nily	se	jednoho	nebo	dvou	výletů	kvůli	
nemoci.	Dokonce	byly	i	slzičky	a	touha	
jít	na	výlet	i	s	horečkou,	jen	aby	v	poko-
jíčku	visela	kýžená	„Toulavá	bota“.	Ale	
ten,	komu	letos	nemoc	znemožnila	tuto	
trofej	získat,	se	může	těšit	již	na	příští	
prázdniny,	 neboť	 „Toulavky“	 zase	
budou!

Pro  školní rok  2012 - 2013  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),	košíkaření	(pletení	z	pedigu,	od	10	let),	
divadelní,	dívčí	klub	(	pro	děti	od	9	let)
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.

Kroužky začínají pracovat od 1.října 2012.	

	 Zápis	do	kroužků	keramiky	v	Tanvaldě,	do	výtvarně-keramického	kroužku	
pro	předškoláky	a	prvňáky,	výtvarného	kroužku	speciál	a	kroužku	košíkaření	
proběhne	s	platbou:	v	pondělí	10.	9.	od	16:00	pro	děti,	které	tyto	kroužky	již	
navštěvovaly,	v	úterý	11.	9.	od	16:00	pro	nové	zájemce.
Do	ostatních	kroužků	se	přihlašujte	během	měsíce	září,	kdy	budou	upřesněny	
dny	a	časy	konání	jednotlivých	kroužků.	Informace	na	tel:	483	394	301.
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Vstupné	zahrnuje	zákonný	příplatek	1	Kč	do	Státního	fondu	kinematografie.
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, inzerce

Den otevřených dveří ve školní restauraci SCOLAREST
NEDĚLE  - 9. 9. 2012

Polévka	 	 	 15,-	Kč
Hlavní	jídlo	 	 62,-	Kč
Moučník		 	 15,-	Kč
Salát	zeleninový,	ovocný	 15,-	Kč																																																												
Nápoj		0,2	l	 	 10,-	Kč

Provozní	doba:		11,00		-		13,00		hodin			

JÍDELNÍ  LÍSTEK

Polévka: 										
1.	Hovězí	vývar	s	játrovou	rýží	
	 a	nudlemi																																											
2.	Gulášová																									

Hlavní jídlo:
1.	Svíčková	na	smetaně,	houskové	knedlíky																																																				
2.	Smažená	ryba,	vařené	brambory,	
	 bramborová	kaše
3.	Doudlebská	směs,	smažené	
	 bramboráčky,	dušená	rýže									
4.	Kynuté	knedlíky	s	borůvkami
																				
Moučníky:	 Míša	řezy
	 	 	 Višňové	řezy
Saláty:	 	 Zeleninový
	 	 	 Ovocný

ŠR  Scolarest  zve  všechny  
z  Tanvaldu  a  okolí  na 
tradiční  nedělní  oběd

 VÝUKA ANGLIČTINY pro Tanvald a okolí, 

překladatelské služby 

http://northvalleyaj.webnode.cz 

+420 728 144 451 

     Na setkání s Vámi se těší     Mgr. Jana Draganová 

Odvoz  
a likvidace 

fekálií. 
Tel: 777 822 890 

Zájezd	 na	 jeden	 z	 nejpohádkovějších	
zámků	 Čech	 poblíž	 Mladé	 Boleslavi	
pořádá	 v	 září	 KPOZ	 spolu	 s	 Kulturní	
kanceláří	MěÚ	pro	tanvaldské	seniory.	
Zájezd	se	uskuteční	20.	září.	Přihlášky	
a	 bližší	 informace	 od	 30.	 srpna	 v	 IC	
Tanvald.	 Všichni	 přihlášení	 musí	 mít	
zaplaceno	 nejpozději	 tři	 dny	 před	
odjezdem	 nebo	 bude	 jejich	 místo	
obsazeno	jiným	zájemcem.
Novorenesanční	zámek	Nový	Stránov	
leží	 v	 obci	 Jizerní	 Vtelno	 poblíž	
Mladé	 Boleslavi.	 Návštěvníky,	 kteří	
jej	 v	 posledních	 letech	 objevili,	 bývá	

označován	 za	 jeden	 z	 nejpohádko-
vějších	 zámků	 Čech.	 Návštěvníky	
zde	 čeká	 prohlídka	 interiérů	 nebo	
mohou	 vystoupat	 na	 gotickou	 hradní	
věž	 s	 nádhernou	 vyhlídkou	 do	 údolí	
řeky	Jizery	a	na	okolní	hrady	a	zámky	
(Bezděz,	 Trosky,	 Krnsko,	 Starý	
Stránov,	Mladá	Boleslav).	Za	krásného	
počasí	jsou	vidět	i	Krkonoše	a	Jizerské	
hory.	V	expozicích	zámku	právě	probí-
hají	 výstavy	 fotografií	 Jany	 Pokorné	
a	 obrazů	 Krále	 Miroslava	 a	 Doležala	
Bohumila. -red-

Soshiki	 –	 škola	 bojových	 umění	
a	sportů	Tanvald	pořádá	nábor	nových	
adeptů	 od	 8	 let	 v	 září	 a	 říjnu,	 úterý	
a	 pátek	 od	 17.00	 na	 ZŠ	 Sportovní,	
vchod	u	Eurestu.

Autor	 kultovní	 knižní	 série	 Mládí	
v	hajzlu,	Američan	C.	D.	Payne	přijede	
v	září	do	České	republiky!	S	projektem	
scénického	 čtení	 LiStOVáNí	 navštíví	
ve	dnech	9.	až	17.	září		2012	20	českých	
a	 slovenských	 měst.	 Po	 všech	 před-
staveních	 bude	 následovat	 beseda	

autora	 a	 samozřejmě	 autogramiáda	
jeho	knih,	které	budou	navíc	na	místě	
ke	koupi.	Ve	čtvrtek	13.	září	spisovatel	
navštíví	také	náš	kraj.	v	9	hodin	bude	
v	Liberci	 v	Krajské	vědecké	knihovně	
a	v	11.30	v	Tanvaldě	v	Kině	Jas. -red-

Zájezd pro tanvaldské seniory 
na zámek Nový Stránov

Pro milovníky 
bojových sportů

Autor Mládí v hajzlu zamíří i do Tanvaldu
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Závody brazilské ju-jitsu (bjj) v Praze 

Medaile z MČR historických kol opět pro Tanvald

Pohár běžce Tanvaldu aneb Maškova vánočka

Pozvánka na závody ve skoku na lyžích 
a severské kombinaci v Desné

Letošní	 MČR	 historických	 kol	 bylo	
netradičně	 rozděleno	 na	 dvě	 části.	
První	se	uskutečnila	již	koncem	května	
v	 ulicích	 města	 Brna	 v	 rámci	 akce	
„Brno-město	 uprostřed	 Evropy“.	 Trať	
„jízdy	proti	chronometru“,	tedy	časovky,	
se	 startem	 i	 cílem	na	hlavním	brněn-
ském	 náměstí	 -	 Nám.	 Svobody,	 byla	
poněkud	 dobrodružná.	 V	 zatáčkách	
ohraničena	 plůtky	 v	 pravých	 úhlech	
a	okořeněná	přejezdem	 tramvajových	
kolejí	 v	 zatáčce.	Právě	 to	 se	mi	 stalo	
osudným,	 když	 v	 závodě	 plášťových	
(nízkých)	 kol	 mi	 při	 přejezdu	 kolejí	
podsmeklo	zadní	kolo.	K	pádu	naštěstí	

nedošlo,	ale	toto	zdržení	mě	odsunulo	
na	čtvrté	místo,	jen	s	minimální	ztrátou	
na	místo	třetí	-	0,3	vteřiny.
V	 časovce	 vysokých	 kol	 jsem	 obsa-
dil	 páté	 místo,	 se	 shodnou	 ztrátou	
na	 borce	 přede	 mnou	 -	 0,3	 vteřiny	
a	 na	 medailovou	 pozici	 chybělo	 4,4	
vteřiny.
	 Silniční	 závod	 se	 jel	 druhý	 den	
v	 parku	 Na	 Lužánkách,	 díky	 střídání	
různých	 povrchů	 to	 byl	 spíše	 cyklo-
kros,	od	asfaltu,	přes	dlažební	kostky	
až	 po	 písčité	 parkové	 cesty.	 Zvláště	
pro	 nás,	 jezdce	 na	 vysokých	 kolech	
nic	 příjemného.	 V	 závodě	 vysokých	
kol	jsem	obsadil	5.	místo,	když	v	tomto	
závodě	 k	 všeobecnému	 překvapení	
nezvítězil	 známý	 Josef	 Zimovčák,	
navíc	 ověnčený	 čerstvým	 titulem	
mistra	světa	v	 jízdě	na	vysokém	kole,	
ale	borec	z	Holic,	Jiří	Valenta.
	 Druhá	 část	 Mistrovství	 se	 konala	
24.	června	ve	Velké	Bíteši.	Tam	 jsem	

po	zdravotních	problémech,	(pro	pořá-
dek	připomínám,	že	nebyly	způsobeny	
nadměrným	požíváním	onoho	dobrého	
moravského	 moku)	 silniční	 závod	
nedokončil.	 Částečnou	 satisfakcí	 mi	
však	 byla	 časovka	 nízkých	 kol,	 kde	
jsem	 obsadil	 2.	 místo,	 což	 v	 součtu	
s	 umístěním	 z	 Brna	 znamenalo	 zisk	
stříbrné	medaile	 	v	celkové	klasifikaci	
MČR.	 V	 časovce	 vysokých	 kol	 jsem	
pak	dojel	 čtvrtý,	 přesto	 	 v	 konkurenci	
několika	mistrů	světa	spokojený.
	 Dalším	vrcholem	sezóny	pro	mě	pak	
byla	účast	na	 letošní	Tour	de	France,	
když	jsme	byli	pozváni	se	s	vými	histo-

rickými	 koly	
do	 malého	
francouz-
ského	
městečka	
Allouville-
Bellefosse,	
abychom	 se	
tam	 zúčast-
nili	 jízdy	
motocyklo-
vých	a	auto-
mobilových	
veteránů	
a	 posléze	
průjezdu	
slavné	
„staré	dámy“	
(jak	 je	 tento	
závod	 často	
nazýván)	

tímto	 městečkem.	 Naposledy	 tudy	
Tour	 projížděla	 před	 patnácti	 lety	
a	 pro	 obyvatele	 to	 je,	 myslím,	 že	
nepřeháním,	 něco	 jako	 státní	 svátek.	
My	jsme	se	svými	veterány	měli	veliký	
úspěch,	 když	 jsme	 v	 dobovém	 oble-
čení	napomohli	k	nádherné	atmosféře	
dne	 průjezdu	 závodu.	 Měli	 jsme	 tu	
čest	 se	osobně	setkat	 s	Raymondem	
Poulidorem,	 slavným	 francouzským	
cyklistickým	 závodníkem,	 došlo	
i	na	rozhovor	a	natáčení	pro	francouz-
skou	televizi.
	 Když	 hovořím	 o	 vrcholu	 sezóny,	
tak	 tím	 absolutním	 bude	 účast	
na	 Mistrovství	 světa	 historických	 kol,	
které	se	koná	v	příštím	 roce	v	České	
republice,	 ve	 Veselí	 nad	 Moravou.	
Jeho	součástí	 je	kromě	časovky	i	tzv.	
Century-silniční	závod	na	100	mil,	tedy	
160	 kilometrů.Tak	 končím	a	 jdu	 na	 to	
trénovat.

Petr	Rykr

Pozvánka na Druhou podzimní sportovní zábavu 
Příjemné,	 nekuřácké	 prostředí	
sportovní	 haly,	 populární	 kapela	
Koneckonců	 z	 Jilemnice,	 výborná	
pověst	pořadatelů	z	TJ	SEBA	Tanvald,	
profesionální	 vystupování	 f.	 LEDO	
a	 netradiční	 soutěže,	 to	 byly	 hlavní	
atributy,	 které	 na	 podzim	 loňského	
roku	 proměnily	 1.	 podzimní	 sportovní	
zábavu	v	obrovský	úspěch	pořadatelů	
a	 daly	 základ	 pro	 založení	 tradice	
podzimních	 zábav	 v	 Tanvaldě.	 Druhý	

ročník	 se	 připravuje	 na	 19.	 11.	 2012	
za	 stejného	absazení	 hlavních	aktérů	
zábavy	minulé.	Lístky	budou	v	prodeji	
od	 10.	 září	 v	 tanvaldském	 infocentru	
za	částku	99	Kč	(stoly	jsou	číslovány),	
nebo	na	místě	v	den	konání	za	119	Kč.		
Věříme,	že	opět	dojde	k	vytvoření	neo-
pakovatelné	atmosféry,	jako	tomu	bylo	
v	minulém	ročníku.	Na	setkání	s	Vámi	
se	těší	pořadatelé	z	TJ	SEBA	Tanvald.

Vladimír	Vyhnálek,	TJ	SEBA	Tanvald

	 Pořadatelé	 z	 TJ	 SEBA,	 DDM	
a	 Gymnázia	 Tanvald	 opět	 připravují	
pro	 nejmladší	 sportovní	 nadšence	
z	 řad	 dětí	 předškolního	 a	 mladšího	
školního	 věku	 náročnou	 soutěž,	
POHÁR	 BĚŽCE	 TANVALDU.	 Tento	
seriál	 závodů	 je	 v	 letošním	 ročníku	
složen	 z	 osmi	 částí:	 dvou	 závodů	
v	 přespolním	 běhu	 (podzimní	 a	 jarní	
maratónský),	atletickém	trojboji	(sprint,	
hod	 míčkem,	 skok	 daleký),	 	 běhu	
na	lyžích	(krátké	a	dlouhé	tratě),	běhu	
do	 vrchu,	 závodu	 v	 alpském	 lyžování	
(slalomu)	 a	 cyklokrosu	 (pouze	 kate-
gorie	 1.	 -	 5.	 třída).	V	 každém	závodu	
prvních	patnáct	závodníků	získá	pohá-
rové	body	(	20	-	1	bod).		Součet	bodů	

z	nejlepších	šesti	závodů	(v	kat.	do	4	
let	 z	 tří	 závodů)	 rozhodne	 o	 vítězích	
tohoto	populárního	seriálu	závodů.	
	 Letošní	ročník	je	rozšířen	o	katego-
rii	 do	 ročníku	 2009,	 tedy	 na	 15	 kate-
gorií.	Pět	kategorií	pro	předškolní	děti	
a	deset	kategorií	pro	děti	navštěvující	
první	stupeň	ZŠ.	
V	 letošním	 roce	 se	 jedná	 o	 třináctý	
ročník	 těchto	závodů,	kterým	chceme	
přilákat	co	nejvíc	mládeže	ke	sportovní	
činnosti.	Velké	poděkování	patří	panu	
Maškovi	a	 jeho	firmě	Maškovo	pekař-
ství	 za	 13	 let	 trvající	 podporu	 těchto	
závodů.

Za	pořadatele	Vladimír	Vyhnálek

	 Ve	 dnech	 28.	 -	 29.	 9.	 2012	 se	
uskuteční	Mistrovství	 české	 republiky	
ve	 skoku	 na	 lyžích	 žactva	 a	 dorostu	
a	RKZ	v	severské	kombinaci.	Závody	
začínají	 v	 pátek	 28.	 9.	 v	 16:30	
na	nejmenším	můstku	K	8	a	pokračují	
postupně	až	po	můstek	K	60,	 kde	se	
bude	 skákat	 za	 umělého	 osvětlení.	
V	sobotu	se	začíná	opět	od	nejmenšího	
můstku	K	8	od	8:30	až	po	můstek	K	60.	
Odpoledne	proběhne	2.	část	severské	
kombinace,	tedy	běh.	Páteční	program	
bude	 doplněn	 ve	 večerních	 hodinách	

o	slavnostní	ohňostroj.
	 V	 sobotu	 od	 18:00	 se	 uskuteční	
ve	skokanském	areálu	v	Desné	setkání	
bývalých	 závodníků,	 funkcionářů,	
trenérů,	 rodičů	 a	 přátel	 Desenského	
lyžovaní.	 Pozváni	 budou	 T.	 Goder.,	
J.	 Samek,	 M.	 Matoušek,	 R.	 Vrána,	
J.	 Svoboda	 a	 další	 významní	 lidé	
Desenského	lyžování.
Na	všechny	akce	jste	srdečně	zváni.

Patrik	Chlum
Vedoucí	trenér	oddílu

	 Dne	 16.	 6.	
2012	 jsme	 se	
zúčastnili	 posled-
ních	 závodů	 před	
nadcházejícími	
prázdninami,	
které	 se	 konaly	
v	 Praze.	 Závody	
byly	 i	 s	 meziná-
rodní	 účastí	 týmu	
až	z	dalekého	slo-
venského	Martina.	
Naši	školu	v	tomto	
otevřeném	 turnaji	
zastupovali.	 Anna	
Patková,	 Denisa	 Prousková,	 Natálie	
Fejfarová,	 Filip	 Očenáš,	 Jaroslav	
Filipovský	 a	 Aleš	 Kopáňko.	 Menší	
problémy	 se	 objevily	 při	 registraci	
Aleše	Kopáňka,	který	 	 ve	své	věkové	
kategorii	 13	 let	 neměl	 v	 hmotnostní	
kategorii	 soupeře.	 Protože	 však	 přijel	
zápasit	bylo	po	vzájemné	dohodě	tre-
nérů,	 ředitele	 turnaje	a	 rodičů	dohod-
nuto,	 že	 nastoupí	 ve	 dvou	 zápasech	
proti	hmotnostně	lehčímu,	ale	o	4	roky	

staršímu	 soupeři.	
I	 když	 se	 pral	
statečně	 projevila	
se	 technická	
převaha	 jeho	
soupeře.	 Naproti	
tomu	 děvčata	
Natalie	 Fejfarová	
a	 Denisa	
Prousková,	 si	
zazávodila	ve	své	
váhové	 kategorii,	
ale	 i	 v	 kategorii	
o	hmotnost	vyšší.	
Toto	se	jim	vypla-

tilo	a	přesto,	že	nedosáhli	na	metu	nej-
vyšší,	 získali	 každá	 jednu	 bronzovou	
a	 jednu	 stříbrnou	 medaili.	 Vynikající	
zápasy	 předvedl	 Filip	 Očenáš,	 který	
v	 kategorii	 s	 velmi	 silným	 obsaze-
ním	 vybojoval	 krásné	 druhé	 místo.	
Anna	 Patková	 a	 Jaroslav	 Filipovský	
tentokráte	na	medaile	nedosáhly,	zku-
šenosti	 k	 dalším	 zápasům	 však	 jistě	
nasbírali.	

Aleš		Nigrin

JAZYKOVÉ KURZY  
V TANVALDU 

němčina: kurzy, doučování, 
příprava ke zkouškám

ruština: kurzy pro začátečníky
jazyky.tanvald@seznam.cz			

Tel: 723 283 079

Nabízím k pronájmu byt 
 3+1 na Výšině. 

Měsíční nájemné:	2	000,-	Kč	
+ služby (voda,	elektřina, plyn,	

topení aj.)	
Požaduji vratnou kauci	ve výši 	

17	000,-	Kč.	
Tel: 603 196 055	

Pronajmu prostory  
pro skladování 

nebo lehkou výrobu  
v Tanvaldu 100–150 m2. 

 

      Tel: 777 676 788 

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.  

Petr Rykr na trati časovky ve Velké Bíteši
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Neštěstí nechodí jen po horách

Jarní výlet do Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi
	 Výlet	pro	seniory,	pravidelně	na	jaře	
pořádaný	Komisí	pro	občanské	záleži-
tosti	a	Kulturní	kanceláří	MěÚ	se	sice	
konal	 už	 26.	 června,	 ale	 vzpomínky	
na	 něj	 ještě	 nevybledly.	 Jak	 by	 taky	
mohly,	 když	 cílem	 byl	 nejen	 půvabný	
zámek	 v	 Brandýse	 nad	 Labem,	 ale	
také	bazilika	sv.	Václava	s	kostelem	sv.	
Klimenta	ve	Staré	Boleslavi.	Těmi	nás	
provedla	průvodkyně,	která	nám	řekla	
tolik	zajímavostí	z	doby	života	svatého	

Václava,	 jako	by	událostí	 té	historicky	
významné	doby	byla	sama	účastna.
	 Hezké	 počasí,	 dobré	 jídlo	 a	 poho-
dová	jízda	(dobře	zásobeným)	autobu-
sem	s	panem	Malým	přispěly	ke	skvělé	
náladě.
	 A	kdo	rád	poznává	krásy	naší	vlasti,	
může	 se	 přihlásit	 na	 další	 zájezd	 pro	
seniory,	 který	 se	 uskuteční	 v	 září.	
Informace	v	Tanvaldském	zpravodaji.

-ali-

	 Vůz	 převrácený	 na	 bok	 na	 dohled	
od	 restaurace	U	Dubu,	 těžce	 zranění	
cestující,	olej	vytékající	do	řeky,	pár	dní	
nato	 dívka	 bezmocně	 ležící	 v	 korytě	
Kamenice	mezi	Tanvaldem	a	Velkými	
Hamry,	jako	by	se	s	neštěstími	doslova	
roztrhl	pytel.	Ale	nebojte	se,	to	naštěstí	
jen	 cvičili	 hasiči	 z	 profesionální	
jednotky	 v	 Tanvaldě	 a	 spolu	 s	 nimi	
i	 dobrovolné	 sbory.	 Ono	 není	 nadto	
občas	si	vyzkoušet	záchranu	lidí,	když	
nejste	ve	stresu	a	nejde	o	život.	Těžko	

na	 cvičišti,	 lehko	 na	 bojišti,	 řekl	 by	
k	 tomu	 ruský	 klasik	 a	měl	 by	pravdu.	
Dost	 možná,	 že	 právě	 ve	 chvíli,	 kdy	
čtete	 tyto	 řádky,	 už	 naši	 hasiči	 zasa-
hují	u	skutečného	případu,	zachraňují	
skutečné	lidské	životy	a	leckdy	přitom	
riskují	 svoje.	 Držme	 jim	 přitom	 palce	
a	 važme	 si	 jich,	 vládou	 počínaje	
a	obyčejnými	 lidmi	konče.	Zaslouží	si	
to.	V	příštím	čísle	si	o	našich	hasičích,	
těch	 profesionálních	 i	 dobrovolných,	
řekneme	více. -vho-

Mistrovství Evropy v trialu je za námi
	 Čtvrtý	 díl	 letošního	 šestidílného	
seriálu	 Mistrovství	 Evropy	 v	 trialu	 je	
minulostí.
Za	vydařeného	 letního	počasí	se	nej-
lepší	 trialisté	 Evropy	 všech	 věkových	
a	 výkonnostních	 kategorií	 představili	
v	areálu	Tanvaldská	kotlina	a	na	kop-
cích	přilehlého	Špičáku.
	 Z	 pohledu	 pořadatelského	 to	 byl	
skvělý	 týden	 zakončený	 vynikajícím	
víkendem.
	 Ze	 strany	 jezdců,	 zástupců	 národ-
ních	 motocyklových	 federací,	 mezi-
národních	 komisařů	 i	 zahraničních	
návštěvníků	 jsme	 vyslechli	 spoustu	
kladných	ohlasů	a	pochval.
	 I	 když	 víme,	 že	 je	 ještě	 několik	
drobností,	které	můžeme	vyladit,	bylo	

to	 vydařené	 Mistrovství	 Evropy	 koru-
nované	 vynikajícím	 druhým	 místem	
Martina	 Křoustka	 v	 elitní	 kategorii	
Championship	 a	 výborným	 čtvrtým	
místem	Martina	Matějíčka	v	juniorech.
	 Velkou	 radost	 nám	 udělala	 taky	
účast	dalších	domácích	jezdců,	včetně	
těch,	 kteří	 nepomýšlejí	 na	 přední	
příčky,	ale	jedou	pro	radost	ze	svezení.
	 Díky	 všem	 sponzorům,	 partne-
rům,	 pořadatelům,	 městu	 Tanvald,	
Libereckému	 kraji	 a	AČR	za	podporu	
a	 spolupráci	 a	 těšíme	 se	 při	 dalším	
trialu	v	Tanvaldě	naviděnou.	
	 Všechny	výsledky,	foto	a	video	repor-
táže	najdete	na	www.trialtanvald.cz

Michal	Tůma	–	Trialsport	Tanvald

Centrum Slunce Mgr. Věra Homoláčová 
Tel: 603 316 157 verkahomolacova@tiscali.cz	

*pořádá kurzy anglického a německého jazyka 
*kurzy lze navštěvovat v termínech, které se předem sjednávají 
*výuka se uskutečňuje pro jednotlivce i pro skupiny v max. počtu 4 lidí 
*všechny věkové kategorie 
*úroveň jazyka je zajištěna: pro začátečníky, pokročilé, školáky (doučování ve 
škole), přípravě na maturity a zkoušky KTK, PET, FCE, státnice	
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Přesné tvárnice 
a příčkovky
hladké, š 500 nebo 625 mm,
v 250 mm, tl. 50 – 365 mm

Vjedete dovnitř se svým osobním automobilem 
včetně přívěsného vozíku nebo malou dodávkou 
do zastřešené haly.

Nakupujete přímo do vozu. S výběrem a nakládáním 
– také pomocí vysokozdvižného vozíku vám rádi 
pomůžeme. Odpadá tím vícenásobná manipulace.

U výjezdu namarkuje pokladní nákup přímo 
z vašeho automobilu a vy můžete pohodlně odjet.

2. Naložit 3. Odjet

Fasádní polystyren 
EXTRAPOR 70 F Fasádní
50 x 1000 x 500 mm, 5 m2 nebo
100 x 1000 x 500 mm, 2,5 m2

1. Vjet dovnitř

Značkové suché maltové 
směsi
balení 25 kg, v sortimentu: betonový 
potěr, zdící malta, univerzální omítka 
a zdící malta, jednovrstvá omítka, 
jádrová omítka, vápenný štuk, 
samonivelačný potěr, zdící malta 
na pórobeton

PŘI ODBĚRU CELÉ 
PALETY 1 BALENÍ 

ZDÍCÍ MALTY 
ZDARMA !

 vyrobeno 
v Německu
 vyrobeno
v Německu

Zateplení šikmé 
střechy Domo
balení v rozměrech 80 x 1200 x 9000 mm 
až 200 x 1200 x 3500 mm, vhodné pro 
jakékoli tepelné, zvukové, nezatížené 
izolace, 

D
 ≤ 0,039 Wm-1K-1

LIBEREC
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !

Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 (u Globusu) • tel.: 489 204 111-2 • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100

Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 9. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.  • www.bauhaus.cz

SOUČINITEL TEPELNÉ 
VODIVOSTI 0,032 Wm-1K-1
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Speciálně jen pro vás

CEMENT
ZDARMA

v !

(platnost kupónu do 30. 9. 2012 včetně; 
1 pytel/ 1 kupón/ 1 osoba/ 1 den)

S TÍMTO KUPONÉM PŘI 
NÁKUPU NAD 400,- Kč 

V DRIVE-IN ARENA
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JAROSLAV ZEMAN
ŘEDITEL DETOA ALBRECHTICE S.R.O.

VÁS ZVE  NA II. ROČNÍK TVŮRČÍ SOUTĚŽE
TÝDEN ČESKÉ HRAČKY

přihlášky a více informací na
www.detoa.cz

TÝDEN ČESKÉ HRAČKY
JIZERSKÉ HORY

24. 9. - 29. 9. 2012 - II. ročník


