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Pravidelné prodejní trhy
na centrálním parkovišti
Pozor změna!
V září se budou trhy konat
mimořádně ve středu 14. 9.

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva:
Ve velké zasedací místnosti se
uskuteční ve středu 7. září od 16
hod jednání zastupitelů města.

První v republice
pro Tanvald
Jako první v ČR zakoupilo Město
Tanvald univerzální nakladač AS 900
speciálně vyvinutý ke komunálním
účelům ve Skandinávii a vyrobený u firmy
Ahlmann v Německu. Stroj má víceúčelové použití, hodí se k jarním, letním i podzimním pracím, v zimě k odklízení sněhu,
má nízkou hlučnost a ekologický provoz.
Disponuje i poměrně vysokou rychlostí
40 km/hod., takže nebude brzdou provozu.
Obyvatelé Tanvaldu již během prázdnin
tento stroj mohli vidět v akci při údržbě
a úklidu města technickými službami.
-vho-
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Čas radovánek a veselí nastane
druhý zářijový víkend v Tanvaldu.
Město ve dnech 9. až 11. září pořádá
18. ročník Tanvaldských slavností,
které opět propuknou přímo v centru
města. Ulicemi se rozline vůně
lahodných pochoutek, jež potěší
milovníky
sladkostí
i
příznivce
masitějších pokrmů. Po celý víkend
nás budou bavit kapely všech
možných žánrů, taškařice pouličních
divadel a pouťové atrakce. Na nádraží
pro nás přijede ozubnicová lokomotiva
s jídelním vozem, budeme se moci
svézt drezínou, po okolí města nás
budou vozit historické autobusy
a do minulosti nás zavede i přehlídka
auto a motoveteránů, kteří si dají sraz
v bývalém areálu ČSAD.
Na centrálním parkovišti se už
v pátek odpoledne otevře žíznivým
kolemjdoucím pivní stan. Ten zůstane
všem příznivcům chmelových nápojů
otevřen až do půlnoci. O zábavu se
postará rocková skupina The Broken
Dam. Kdo dává přednost filmové
zábavě, může zajít do tanvaldského
Kina Jas Járy Cimrmana, které
nabídne program pro malé i velké
diváky.
Trojrozměrný
animovaný
film Lví král a novou českou komedii
Muži v naději v hlavních rolích s Jiřím
Macháčkem a Bolkem Polívkou. Oba
filmy budou k vidění v pátek, sobotu
i v neděli. Lvího krále navíc děti mohou
shlédnout za zvýhodněné vstupné
s 50-ti procentní slevou. Město Tanvald
za fanoušky Lvího krále polovinu
vstupenky doplatí. 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 16
hodin.
Po oba víkendové dny centrum
města obsadí muzikanti, pouliční
divadelníci
a
trhovci.
Stánky
návštěvníkům
nabídnou
tradiční
regionální výrobky. Chuťové pohárky
podráždí vůně tradičních sejkor,
pečených uzenek nebo perníčků, oči
potěší výtvory šikovných českých

rukou, ať už v podobě
originálních šperků, dekorací,
svíček, keramiky, dřevěných
hraček, hlavolamů, bylinkových
produktů, kovářského umění
nebo třeba výrobků z ovčí
vlny. Z pódia zazní pohodová
Svijanka Ládi Petříčka, rocková
Mandragora, country Koháti
nebo taneční Hudba Tanvald.
Nejmenší pobaví divadlo ELF
s pohádkou Jezinky Bezinky.
V prostranství před bývalým
Hotelem Koruna opět zakotví
kolotoče a atrakce pro milovníky
adrenalinu všech možných
věkových kategorií. Kdo dává
přednost pomalejší jízdě, může
zavítat na tanvaldské nádraží,
odkud svou jízdu časem startuje
unikátní ozubnicová lokomotiva. Ta
svým cestujícím nabídne také jídelní
vůz a prostřednictvím LCD monitorů jim
zprostředkuje pohled dolů na koleje,
kde je vidět, jak lokomotiva zdolává
jízdu po ozubnici Abtova systému,
která kdysi vlakům umožňovala zdolání
nejstrmější železnice v Čechách.
Další zážitek cestující čeká, když
pohodlí vlaku vymění za nevšední
přepravní prostředek v podobě ruční
drezíny. Retro jízdu mimo železnice
nabídnou také historické autobusy,
které cestující zavezou po okolí
Tanvaldu a poblíž nově otevřeného
muzea obnovitelných zdrojů energie
ve vodní elektrárně na Mezivodí. A aby
toho nebylo málo, v bývalém areálu
ČSAD si v sobotu v 11 hodin dají sraz
auto a motoveteráni. Ti návštěvníkům
slavností také předvedou svou retro
jízdu městem.
Sobotní ráno bude patřit hasičům,
kteří se na Výšině před nákupním
centrem utkají O pohár starosty Města
Tanvaldu. Ve večerních hodinách
slavnosti zakončí zářivý roj ohňostroje.
Zahájení je plánováno na 21 hodin.
V neděli pódium ovládne dechová
hudba Celestýnka, Bohemia Universal
Band s hity 50. až 80. let, Divadlo

Matýsek, Domestic, bluegrassová
legenda Poutníci z Brna a nakonec
se představí nejlepší česko-slovenská
Queen revivalová kapela Peter Paul
Pačut a Queenmania. V bývalém areálu
ČSAD za viaduktem se pro změnu
představí retro přehlídka historické
hasičské techniky a kdo dává přednost
gurmánským zážitkům, může zavítat
na Výšinu do školní restaurace Eurest,
která pro návštěvníky připravila různé
kulinářské lahůdky v rámci Dne
otevřených dveří. Podrobný program
na straně 11.
-hoš-

Jízdní řády historických autobusů veteránů 10. a 11. září - jízdné zdarma

Okruh 1 - město:
Tanvald, vrátnice SEBA T, a.s. Tanvald, u Sportovní haly - Tanvald,
skokanský můstek - Tanvald, aut. nádr.
- Velké hamry, nám. - Velké Hamry,
Mezivodí (možnost prohlídky Muzea
energie) - Tanvald, vrátnice SEBA T,
a.s.
Odjezdy ze zastávky Tanvald, vrátnice
SEBA T, a.s.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
a 17 hod.
Okruh 2 – vyhlídkový na Český
Šumburk:
Tanvald, vrátnice SEBA T, a.s. Šumburk - Český Šumburk - Tanvald,
vrátnice SEBA T, a.s.
Odjezdy ze zastávky Tanvald, vrátnice
SEBA T, a.s.: 11, 13, 15 a v 16 hod.
Jízdní řád zubačky 10. a 11. září
Tanvald – Harrachov:
v 10.30
a ve 14.30 hod.
Harrachov – Tanvald: ve 12.09
a v 16.20 hod.

Zajímavosti
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Práce na terminálu již započaly

Čáp černý přilétl na Šumburk
Plachý host z houštin, lesů a mokřadů:
čáp černý
přilétává na Šumburk.
Na rozdíl od svého příbuzného čápa
bílého, je méně známý, vzácnější,
žije samotářsky a skrytě. Hnízdo si
staví
nikoliv
na
komínech
nebo ve věžích,
ale v korunách
stromů
či
na
skalách.
Začátkem srpna
před polednem
odpočíval
na střeše rodinného
domu
u šumburského
kostela. Tento
velký
černý
pták tu bývá
občas spatřen.
Čápi
obecně
to
nemají
nijak
snadné,
často doplácejí
na život v blízkosti člověka. Používáním
chemických látek v zemědělství se jim
snižuje výskyt hmyzu a dalších bezobratlých i obojživelníků, jimiž se živí.
Změnou v architektuře domů bílým
čápům ubývá i možnosti na vhodná
stanoviště pro stavbu hnízd. Čápi černí
zas přicházejí o potravu ve vysoušejí-

cích mokřadech. I když v poslední době
zas populace čápa černého vzrůstá,
patří mezi ohrožené druhy. Kromě naší
legislativy je i předmětem ochrany
CITES. (Další informace najdete na:
www.wikipedia.org)
To, že čápi
(bílí) vyhledávají blízkost lidských
obydlí, přináší od pradávna lidem
i tajuplnou
zprávu, kdy
se
traduje
pověst, že
nosí
děti.
Nejspíš to
vyplývá ze
skutečnosti,
že se čápi
vracejí
na
jaře
s obdobím plodnosti. Každopádně
v tomto případě pohled na velkého,
velmi vzácného černého opeřence
bere dech a potěší, stejně jako zjištění
že žijí, že se na svých dalekých cestách na Tanvaldsku zastavili a že jsou
tady s námi. A to je dobré znamení.

Už je to tady, prostor
okolo nádraží Českých
drah dozná po letech
výrazných
změn.
20. července totiž
byly zahájeny práce
na výstavbě dopravního terminálu Tanvald
– Šumburk. Výsledkem
bude moderní autobusové nádraží doplněné
kruhovou křižovatkou, která zpomalí
provoz a umožní bezpečný výjezd
autobusů. Během prvních týdnů se
zatím jen bouralo. Proběhla demolice
skladu ČD a demontáž 6. koleje,
kde bude stát opěrná zeď. Projekt je

financován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Severovýchod. Celkové náklady činí
74 mil. Kč, dotace bude ve výši 49 mil.
Z nového nádraží se svezeme již v září
příštího roku.
-vho-

Lída Abrahamová

ČD nasadí na trati z Liberce do Harrachova moderní vlaky

Další čtyři moderní klimatizované
motorové vozy by měly do dvou let
brázdit železnici z Liberce do Tanvaldu
a nahradit tak starší, nemoderní
a poruchové soupravy. Nové vozy
doplní již vyráběnou flotilu 16 motoráků švýcarské firmy Stadler, které se
na kolejích v Libereckém kraji objeví už
od nadcházejících jízdních řádů v roce

2012.
Na další moderní soupravy České
dráhy vypsaly veřejnou soutěž. Plánují
za ně vydat přibližně 221 a půl milionu
korun. „Nové motorové vozy budou
řešeny jako nízkopodlažní včetně bezbariérové toalety. Nabídnou přibližně
70 míst k sezení a samozřejmostí bude
také univerzální prostor pro přepravu
velkých zavazadel,
jako jsou kočárky,
kola
nebo
lyže
a sáňky. Příjemnou
atmosféru i v létě
zajistí klimatizace,“
popisuje
základní
parametry
nových
vozů
náměstek
generálního ředitele
pro osobní dopravu
Antonín
Blažek.
Na trati z Tanvaldu
do Kořenova České
dráhy počítají s rych-

lostí do 100 kilometrů
v hodině.
České dráhy plánují
do dvou let nasadit
v
Libereckém
kraji
celkem
20
nových
nízkopodlažních
motorových vozů. Část
z nich nahradí i modernizované
soupravy
Regionova, které se
přesunou na jiné výkony
v Čechách a na Moravě.
Pro mnohé cestující
na Tanvaldsku nové
vozy představují naději na méně zpoždění. „Na nové vlaky se už moc těším,
ne ojediněle se mi totiž stává, že se
kvůli poruchovým mašinám dostanu
pozdě do práce nebo nestíhám další
přípoje,“ těší se na modernější přepravu jedna ze stálých cestujících
Kateřina.
Železnici bude křižovat také vlak

se jménem Tanvald. Všech 16 nových
vozů totiž získá název podle obcí
a měst v Libereckém kraji a stěžejních
symbolů regionu. Jména Liberec,
Tanvald, Harrachov, Frýdlant, Smrk,
Jizera a Nisa už jsou vybrána. Rada
Města Tanvald již tento návrh schválila
a povolila Českým Drahám použití
městského znaku.
-hoš-

Letošní závod rally přinesl déšt‘ a karamboly
Silný přívalový déšť a hned několik nehod. Takový byl závod rally
Bohemia, který přes Tanvald profrčel
první prázdninový víkend. Po závodu
dnes zbyla už jen místy „vygumovaná silnice“. Rychlostní zkouška
přes Šumburk se letos neobešla bez
komplikací. To byla pro diváky také
jediná možnost, jak si mohli závodníky
a jejich vozy prohlédnout a vyfotit, protože jinak je mohli vidět jenom v mžiku,
jak kolem nich mizí jako rychlá střela.
Jednu z technických závad na vozidle

Tanvaldský zpravodaj

2

– uražený palec, pomohl vyřešit místní
občan tím, že našel ve své garáži
palec náhradní. Závodník tak měl
štěstí, že mu auto vypovědělo službu
právě před domem tohoto zachránce.
Další snímek se zdařil proto, že jeden
ze závodníků vyletěl z ostré zatáčky
a po dvou přemetech skončil na louce
pod silnicí. Naštěstí pro něho a jeho
navigátorku, tento karambol skončil
jenom boulemi. V závodě už ale pokračovat nemohli.
-ali-
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Krimi a informace z města

Deště opět pozlobily Jizerské hory

Jak už je v našem kraji zvykem,
uprostřed léta opět uhodily silné deště.
Ač se letošní srážky ve sdělovacích
prostředcích srovnávaly s loňskými
a mnozí tvrdili, že byly slabší, opak
je pravdou. Na měrných profilech
Jizerských hor spadlo od středy
večera 20. do sobotního dopoledne 23.
července 215 – 235 mm. Je to zhruba
o 40 mm více, než při srpnových
povodních roku 2010. Rozdíl je pouze
v tom, že letošní srážky byly postupné,
takže i nárůst průtoků byl celkem
lineární. Povodňová komise Města
Tanvald byla v pohotovosti od čtvrtečního rána až do soboty, ale žádný
zásah naštěstí nebyl zapotřebí. V okamžiku, kdy se zvažovalo vyhlášení
2.stupně povodňové aktivity pro oblast
Horního Tanvaldu, srážky začaly slábnout a průtoky klesat. Naše přehrady
opět zafungovaly a dokázaly zadržet
dvoudenní vytrvalý déšť. Josefův Důl
to však měl doslova o fous. Hladina se
v pátek odpoledne zastavila pouhých
7 cm pod přepadem. Pokud by silný
déšť vydržel až do nočních hodin, tedy
srážky v úhrnech 5 mm/hod. a více,
pak by došlo k nekontrolovatelnému

odtoku přepadovým potrubím. V praxi
by to znamenalo asi tolik, že k průtoku
přibližně 60 m3/s, který ve špičce
protékal Horním Tanvaldem, by přibylo
dalších zhruba 10, později možná
i 20 m3/s, a silnice mezi Tanvaldem
a Josefovým Dolem by byla na několika místech zalita. K tomu naštěstí
nedošlo a obyvatelé přilehlých domů
mohli zůstat ve svých domovech.
Z praktického hlediska však letošní
povodeň určitý význam měla. Žádné
teoretické výpočty nemohou navodit
situaci přesně tak, jak ji připraví
sama příroda. Ověřili jsme si bez
jakýchkoliv pochybností, že kapacita
koryta Kamenice dosahuje na Horním
Tanvaldu skutečně minimálně 60 m3/s.
Druhým pozitivem pak je fakt, že vodní
díla Josefův Důl a Souš opravdu dokážou zadržet srážky v rozsahu kolem
200 mm, tedy dva dny velmi intenzívního deště, a to při běžné letní rezervě,
neboť předpověď počasí tentokrát byla
velice podhodnocena, co se srážek
týče. Při přesnější předpovědi, tedy
kdyby hrázní měli alespoň 24 hodin
na přípravu a předvypuštění, by VD
Josefův Důl a Souš dokázala odolat

minimálně další jeden den a možná
i více.
Tentokrát se tedy katastrofa
v Libereckém kraji nekonala. Naštěstí.
Přestože jsme lépe chráněni než naši
sousedé na severozápad od nás,
s obavou jsme sledovali vývoj i tam.
Zdá se, že povodňová ochrana je již
lépe cílena. Zaplaťpánbůh! Povodňové
škody totiž ve svém důsledku zaplatíme nakonec stejně všichni bez
rozdílu. Sumasumárum, léto budiž
pochváleno, přehrady též.
Václav Hošek

Pod Sluneční chatou opět stojí kaple sv. Gotharda
Před lety zničená kaple svatého
Gotharda opět stojí. Na konci srpna
byla obnovená památka pod Sluneční
chatou
slavnostně
posvěcena.
Na místě, kam kdysi mířila procesí
poutníků, nechala kapličku znovu
postavit obecně prospěšná společnost
Jizerky pro Vás.
Po řadě let, kdy lidé na zkratce
z Tanvaldu do Příchovic míjeli pouze
hromadu kamení, v níž by významnou

sakrální památku hledal jen málokdo,
se společnost Jizerky pro Vás rozhodla
vrátit místu původní krásu a mystiku. Jestli se jí to povedlo, o tom se
můžete přesvědčit osobně. Kaplička
již stojí a 27. srpna se dočkala i svého
posvěcení.
„V roce 1817 naši předkové postavili
na cestě vedoucí od kopce zvaného
U Sloupku v Českém Šumburku
kapličku a tu zasvětili právě sva-

tému Gothardovi,“ popsala památku
projektová
poradkyně
Kateřina
Preusslerová. O svátku sv. Gotharda,
který připadá na 5. května, k ní putovali lidé z blízkého i vzdáleného okolí.
Ve dvacátém století ale kapličku zničil
blesk. Při úderu vyhořelo vše dřevené
a jelikož nedošlo k opravě, kaplička se
postupně rozpadla.
Společnost Jizerky pro vás, která
sídlí v Kořenově, má v náplni činnosti
také obnovu kulturních památek.
Na záchranu jedné z nich, kapličky
sv. Gotharda, se rozhodla požádat
o grantovou podporu z programu
příhraniční spolupráce a prostřednictvím Euroregionu Nisa ve spolupráci
s Informačním centrem ze Staré
Kamienice se jí potřebné finance
na obnovu kapličky podařilo získat.
Stavba byla postavena v duchu
původního vzhledu kapličky podle
projektu architekta Jaroslava Douďi.
Sochu sv. Gotharda, umístěnou uvnitř
kaple, vytvořil polský autor Adam
Spolnik. „Obnova a vysvěcení kaple je
prvním počinem společnosti v obnově
kulturního dědictví,“ uvedla Kateřina
Preusslerová.
-hoš-

Během slavností budou dopravní omezení
Po dobu Tanvaldských slavností
(od pátku 9. do neděle 11. září) řidiče
v centru města čeká řada dopravních
omezení. Od začátku týdne se
do Tanvaldu, k hotelu Koruna, začnou
sjíždět majitelé pouťových atrakcí.
Od pátku bude uzavřeno centrální
parkoviště v Krkonošské ulici, kde se
budou připravovat stánky, pódium

a pivní stan. Poštovní ulice bude
uzavřena v sobotu a v neděli, a to
v úseku od křižovatky s Krkonošskou
ulicí až po železniční trať. Tato ulice
bude zcela uzavřena a vjezd bude
povolen pouze dopravní obsluze.
Uzavřeno bude vzhledem k umístění
stánků také přilehlé parkoviště pod
poštou. Průjezd Krkonošskou ulicí

bude po dobu slavností omezen
na
30-ti
kilometrovou
rychlost.
V sobotu dopoledne bude kvůli
hasičské soutěži uzavřen průjezd
kolem nákupního centra Výšina, kam
bude povolen vjezd pouze dopravní
obsluze. Částečně bude uzavřena
i Horská ulice.

-red-

Okénko městské policie
Došlo do redakce
Do redakce přišla stížnost či podnět
jednoho občana na nedodržování
zákazu vjezdu do Horské ulice
směrem ke kapličce a také na rychlou
jízdu
některých
řidičů
Horním
Tanvaldem poblíž školy. Podívali
jsme se na problém pěkně zblízka.
Někteří řidiči skutečně zákaz vjezdu
porušují, třebaže k vjezdu nemají
povolení. Městská policie zde dělá
namátkové kontroly přibližně 5 – 6 x
za měsíc. Při těchto kontrolách bylo
jen od letošního jara pokutováno již 12
řidičů. V kontrolách se bude i nadále
pokračovat, takže kdo ještě nebyl
odchycen, může se brzy dočkat. Co
se měření rychlosti týče, městská
policie nemá k dispozici zařízení
k měření rychlosti a v nejbližší době se
ani nepočítá s tím, že by město radar
zakoupilo. Ovšem připomínka našeho
občana nepadne do koše, neboť
jsme o tomto problému informovali
Policii ČR, která potřebné technické
prostředky k dispozici má. Možná by
opravdu stálo zato občas tam chvíli
pogrilovat, zejména když začíná další
školní rok.
Strážníci v roli zachránců
Že mají naši strážníci pořádnou
sílu v rukách, to dokázali 4.srpna
na Šumburku, kdy je požádala o pomoc
zdravotnická záchranná služba. Šlo
o to snést starší paní se zdravotními
obtížemi z vyššího patra po schodech.
Paní měla vysokou váhu a výtah nebyl
k dispozici, ale strážníci úkol zvládli
na jedničku. Pomoc přišla včas a paní
bude zase v pořádku.
Neodbytní upíři na Šumburku
Nejprve zaťukali na okno, pak
zamávali křídly a kde se vzali, tu se
vzali, už byli uvnitř a nechtěli se hnout.
Řeč samozřejmě není o upírech,
nýbrž o malých zvířátkách, která upíry
poněkud připomínají, o netopýrech.
Tlupa těchto jinak neškodných savců
se rozhodla usídlit v bytě na Šumburku
a pranic nedbala na protesty majitelky.
Nakonec musela pomoci městská
policie, která přivolala odborníky ze
záchranné stanice pro handicapované
živočichy z Liberce a ti vetřelce
bezpečně odchytili. Škoda na majetku
nevznikla a nikdo nebyl zraněn. O tom,
zda se vetřelci opět vrátí na místo činu,
vás budeme informovat v některém
z
příštích
čísel
Tanvaldského
zpravodaje.
Zloději nejen v noci chodějí
Další zloděj byl na konci července
přichycen v Penny marketu, když se
pokoušel pronést zboží v ceně 128 Kč.
Těžko říct, zda mu to stálo zato, neboť
městští strážníci pachatele zajistili
a na místě mu udělili blokovou pokutu
ve výši 1000 Kč. Až ho chytnou příště,
slušelo by se namočit zloděje v koši
do ledové Kamenice, co říkáte?
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Okénko městské policie
Vandalové opět řádí v Čechách jak
před dvěma tisíci lety
Nájezdy
barbarských
vandalů
se zaměřily na areál školky nad
fotbalovým
stadionem.
Rozum
nad tím zůstává stát, neboť se zde
nenacházejí ani zásoby vzácných
surovin, ani úrodná pole, ba ani bohatá
stáda dobytka. Jediným dobytkem
zde jsou právě dotyční vandalové,
a to výhradně v nočních hodinách.
Ve dne patrně spí po namáhavé práci
likvidace dětských houpaček. Městská
policie se připravuje na odchyt těchto
vetřelců a za tímto účelem prodloužila
služby až do nočních hodin. Možná
by stálo za úvahu i noční vypuštění
hladového psa baskervilského v areálu
školky. Jakmile se vhodné zvíře
objeví v lučanském útulku, požádáme
o jeho zapůjčení. Silně pochybuji, že
alkoholem a dalšími ingrediencemi
povzbuzení nájezdníci mu dokážou
včas utéct.
Zákaz stání neznamená připoutejte
se prosím
Nedovolené parkování před areálem
bývalé Elektropragy, které bylo
v minulosti terčem kritiky občanů, se již
řeší ve správním řízení na Městském
úřadu v Tanvaldě. Majitel vozu byl
městskou policií zjištěn a teď musí
vysvětlovat, proč nezná některé
dopravní značky, třebaže mu vyhláška
jejich znalost ukládá. A že to nebude
bezplatně, na to vemte jed.
-vho-

Krimi zpravodajství
Starý zloděj dopaden
Policie už zná zloděje, který
hned v prvních dnech provozu
ukradl z cyklostezky mezi Desnou
a Tanvaldem odtokové žlaby. Žlaby
byly nalezeny u nejmenovaného
rodinného domu, kde měly posloužit
rovněž pro odtok vody, nikoliv ovšem
pro cyklisty. Žlaby byly vráceny na své
původní místo, ale majitel domu stíhán
nebude, neboť je koupil v dobré víře.
Stíhán bude naopak osmačtyřicetiletý
pachatel, který je zcizil a následně
prodal. Zatím je stíhán na svobodě,
ovšem mohl by si ten starý paprika už
dát pokoj. Krást žlaby v jeho věku, to
se přece nesluší.
Sběrné suroviny odolaly
Naopak mladík při síle musel být
dvaadvacetiletý lupič, který se v srpnu
vloupal do sběrných surovin. Když
na něj kápla hlídka agentury BESL,
měl již připravené metrové traverzy
k odnesení. Nejspíš si chtěl hodit
na každé rameno jednu. Klobouk dolů
před takovým siláckým výkonem,
ovšem hlídka neměla pro jeho počínání
pochopení a předala ho policii. Případ
se dále šetří a uvidíme, kolik mu toho
spočítají. Na kila i na měsíce.
-vho-
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Výlet po železnici z Tanvaldu až do Polska
Za zajímavým tipem na celodenní
výlet v Tanvaldu nemusíme chodit
daleko. Stačí dojít na místní vlakové
nádraží a po unikátní železniční trati,
která se může pyšnit hned několika
prvenstvími v Čechách i Evropě, se
vypravit vlakem napříč Jizerskými
horami Krkonošemi až do malebného
polského městečka Szklarska Poreba.
Tady si na své přijdou milovníci turistiky,
adrenalinových sportů, prehistorických
tvorů i muzejních expozicí.
První vlak z Tanvaldu do Polska
jezdí každý den v 8.22 hodin,
s tím, že v Harrachově si musí
cestující přesednout na polský vlak.
Nepříjemností, kterou se zatím
dopravcům nepodařilo odstranit, je
nutnost placení jízdného ve dvou
měnách. Na jízdu z Tanvaldu na hranice
v Jakuszycích si připravte české koruny
(zvýhodněná jízdenka přijde na cca 28
korun), v Jakuszycích se ale připravte,
že po vás polský průvodčí bude chtít
za jízdenku do dalších zastávek
výhradně zloté. Jízdné z Jakuszyc
do zastávky Szklarska Poreba Górna
přijde pro dvě osoby na 6,40 zlotých.
Nazpátek jsme za dvě osoby platili
7,20 zlotých, protože jízdenka platila
až do Kořenova. Cesta z Tanvaldu trvá
zhruba hodinu.
Každý železniční fanoušek by
jízdu po kolejích na polskou stranu
hor určitě neměl vynechat. V době
svého vzniku jedna z nejmodernějších
tratí v zemi, má turistům určitě co
nabídnout. Postavena byla v roce 1902
pro dopravu kvalitního hornoslezského
uhlí do místních skláren. Velkou výzvou
pro stavitele byl způsob, jak vyřešit
překonání obrovského výškového
rozdílu z údolí do Novosvětského
průsmyku, kterým vlaky šplhají přes
krkonošský hřeben. Na každé straně
hor se stavitelé nakonec rozhodli
pro jiný postup. Z města Jelení Hora
se trať vine po stráních a pomalu
v dlouhých serpentinách nabírá výšku.
Přímo z oken vlaku je nádherný výhled
na skalnaté rokle v severních svazích
Krkonoš. Z české strany od Tanvaldu
chtěli stavitelé trať naopak co nejvíce
zkrátit a prorazili přímo do hor několik
tunelů. S velkým stoupáním si pak
železničáři poradili pomocí ozubeného
hřebene uprostřed kolejí, po kterém
lokomotiva šplhá vzhůru.
Kdo si chce prohlédnout městečko,
pak udělá nejlépe, když vystoupí
na zastávce Szklarska Poreba, Górna.
Od nádraží sejdeme dolů do centra
a můžeme si prohlédnout, co nám
půvabné horské městečko nabízí.
Ačkoliv se jedná o rekreační středisko
s pouhými sedmi tisíci stálými
obyvateli, nabídka aktivit je překvapivě
pestrá. V nepřeberném množství

kavárniček, které nás ke vstupu lákají
třeba krásně vyřezávanými sochami
Krakonoše nebo trochu překvapivě
ryze
českou
postavou
Švejka,
kterého si Poláci velice oblíbili, si
můžeme po cestě chvilku vydechnout
a rozmyslet si, kam se chceme podívat
nejprve. Pro rychlé zorientování v kraji
vám poslouží několik podrobných map,
které jsou po městečku instalovány.
Jedna z nich se nachází kousek pod
vlakovou zastávkou.
Kdo má raději přírodu a výhledy,
může se vydat na nedalekou horu
Szrenicu, na jejíž vrchol je možné
vyjet dvousedačkovou lanovkou. Ta je
v provozu od pondělí do neděle od 8.30
do 16 hodin. Hora Szrenica se tyčí
ve výšce 1362 metrů a je z ní působivý
výhled do kraje. V okolí se nacházejí
vodopády Szklarky a Kamienczyka
a malebné skalní útvary s tajuplnými
názvy a fantastickými tvary. Naleznete
tu Krkavčí skály, Zlatou vyhlídku,
Mihotálek, Koňské hlavy, Tři prasátka,
Brusinkové skály, Kukaččí skály, Ovčí
skály, Ptačí hnízda, Hrob Krakonoše,

Pekelníka a mnoho dalších útvarů.
Ani v samotném městečku, které
dýchá historií a poklidnou atmosférou,
se ale nudit nebudete. Přímo v centru
města je lanový park s bobovou
dráhou, kde se mohou „vyblbnout“ malí
i velcí milovníci adrenalinových aktivit.
Bobová dráha vede mezi stromy, má
prudké zatáčky, vlny a v Polsku nejvyšší
spirálu postavenou na osmimetrových
sloupech. Naproti lanovému centru
přes silnici je odpočinkový parčík,
kde naleznete krásnou a trochu
děsivou sochu Krakonoše, tak jak ho
znázorňovaly středověké mapy. Tedy
nikoliv jako dobrotivě vypadajícího
vousáče s fajfkou, ale jako tajemné
a strašidelné stvoření, napůl jelen,
napůl okřídlený dravý pták.

Pokud máte v oblibě prehistorická
zvířata, určitě nevynechejte také
návštěvu místního dinoparku. Když
pojedete prvním vlakem do Polska
(v 8.22 z Tanvaldu), můžete si
na zastávce Szklarska Poreba, Górna
přestoupit na Jelení Horu a vystoupit
na první zastávce Szklarska Poreba,
Sr. Pokud budete končit na stanici
Górna, můžete se od benzinové pumpy
Orlen svézt zdejším dinobusem.
Novodobý pravěk se nachází v lese
plném kapradí a důvěrně dokresluje
atmosféru druhohor. V tajemných
zákoutích potom na návštěvníky
číhají realisticky vypadající dinosauři
v přirozené velikosti. Naleznete tady
masožravého predátora Albertosaura,
býložravého rohatce Centrosaura
a řadu dalších tvorů, kteří se po naší
planetě proháněli před 500 miliony let.
Dinopark je otevřený každý den od 10
do 19 a v sobotu do 20 hodin.
Ve Szklarské Porebě můžete
navštívit také Mineralogické muzeum,
které se nachází v ulici Kílinskiego 20,
a zahrnuje téměř 3000 exponátů. Mezi
nimi můžete obdivovat různé minerály
a zkameněliny z celého světa. Mimo
jiné také vzorek z kosmu – meteorit
Gibeon nebo sbírku zkamenělin
a fosílií dinosaurů. Před budovou se
nachází v Evropě ojedinělý Karbonský
les. Skládá se ze zkamenělin kmenů
a stromů Dadoxylon, které rostly asi
před 300 miliony let. Vybrat si tu také
můžete nějakou ozdůbku na krk či
na zápěstí. Vyjde vás to tu mnohem
levněji, než v obchodě s drahokamy,
který budete míjet na začátku
městečka.
Zpáteční vlaky ze Szklarské Poreby,
Górny do Tanvaldu jezdí: ve 13.07,
ve 14.38 a poslední v 19.05. Během
prázdnin je spojů více.
-hoš-
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Novinky, zajímavosti

V srpnu začaly platit novinky pro řidiče
Povinná zimní výbava od listopadu
do března, méně času pro výměnu
některých řidičáků nebo povinnost
podrobit se na výzvu policisty provedení kontroly technického stavu
vozidla, to jsou některé ze změn, které
začaly platit v pondělí 1. srpna, kdy
byla vyhlášena dosud největší novela
zákona o silničním provozu od roku
2005.
Novela zavádí povinné zimní pneumatiky na všech druzích pozemních
komunikací pro osobní i nákladní vozy
(3,5 - 12 t) od 1. listopadu do 31. března,
a to za podmínek, že se na komunikaci
nachází souvislá vrstva sněhu nebo lze
vzhledem k povětrnostním podmínkám
předpokládat, že se na komunikaci
sníh nebo námraza může vyskytovat.
U motorových vozidel s maximální
přípustnou hmotností nepřevyšující
3 500 kg budou zimní pneumatiky
povinné na všech kolech a hloubka
dezénu nebo dezénových drážek

musí činit nejméně 4 mm. U vozidel
převyšujících 3 500 kg budou zimní
pneumatiky povinné na všech kolech
a hloubka dezénu musí být nejméně
6. Výjimkou jsou případy nouzového
dojetí s rezervní pneumatikou.
Od prvního srpna je také řidič povinen na výzvu policisty zajet na STK
pro provedení kontroly technického
stavu, pokud zajížďka, včetně cesty
zpět, není delší než osm kilometrů.
V případě, že se zjistí vážná nebo
nebezpečná závada, je řidič povinen
uhradit náklady na provedení kontroly
technického stavu.
Obecní policie už nemusí informovat řidiče o měření rychlosti značkami.
Kdo přijde, v důsledku dosažení 12
bodů v bodovém hodnocení, o řidičské
oprávnění a bude o něj chtít znovu
žádat, bude se muset podrobit vyšetření dopravním psychologem. Tato
povinnost se dříve vztahovala pouze
na řidiče nákladních aut a autobusů.

Od srpna se naopak ruší povinné
vyšetření neurologem.
Body za více přestupků projednávaných ve společném řízení se od novely
zákona nesčítají, ale zaznamenají se
pouze body za nejpřísněji postižitelné
jednání. Zcela nový je také přehled
bodově hodnocených protiprávních
jednání. Jejich počet se výrazně zužuje
a mění se i bodové sazby za konkrétní
jednání. Mezi hlavní změny patří
bodová tolerance překročení rychlosti
v obci až o 5 km/h a mimo obec až o 10
km/h. Řidičům, kteří se takto proviní,
bude uložena pouze pokuta bez bodů.
Bodová tolerance platí také v případě
překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby
odpočinku. Pokud to bude o méně
než 20 procent, v případě nedodržení
bezpečnostní přestávky o méně než
33 procent, bude řidiči uložena pouze
sankce podle zákona o přestupcích
bez bodů. Zrušení bodového postihu

platí také u nerespektování zákazové
nebo příkazové značky a u všech
jednobodových postihů. Zpřísněný je
naopak postih za porušení povinnosti
účastníka dopravní nehody – za něj se
nově zaznamenává 7 bodů.
Změnily se také lhůty pro povinné
výměny řidičských průkazů. Řidičské
průkazy vydané v letech 2001 nebo
2002 jsou nyní jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince příštího
roku. Řidičské průkazy vydané od 1.
ledna 2003 do 30. dubna 2004 musí
být vyměněny do konce roku 2013.
Současně také platí, že doba platnosti
se v případě, že žádost byla podána
včas, prodlužuje o dobu potřebnou
k výrobě a vydání nového řidičského
průkazu (maximálně o 20 dnů). Včas
podané žádosti budou vyřizovány
bez poplatků. Za pozdně podanou
žádost se už řidiči správnímu poplatku
nevyhnou.
-hoš-

Závěrečná zpráva o projektu Vzduchoplavec Kráčmera
Po
prázdninovém
odpočinku
se vracím k hodnocení projektu
Vzduchoplavec Kráčmera u nás na ZŠ
Tanvald, Sportovní 576. Do projektu
jsme vstupovali se zkušenostmi
z Krajiny za školou i z jiných menších

projektů, kterých se jako škola účastníme. Kráčmera z nich byl zatím asi
nejnáročnější, obsahoval velké množství úkolů a seminářů nejen pro žáky,
ale i pro učitele. Byly velmi kvalitní
a přínosné, ale bylo velmi náročné

je propojit a zkoordinovat s dalšími
povinnostmi a aktivitami školy. Díky
spolupráci s vedením školy i všemi
pedagogy naší školy se to nakonec vše
podařilo a až na malé drobnosti, které
ještě dotáhneme do konce v září, jsme
všechny povinnosti i výstupy splnili.
Na projektu jsme pracovali v průběhu celého školního roku. Bylo docela
těžké udržet aktivitu a motivaci žáků
po celou tuto dobu. Období nadšení
při přípravě scénáře, na hereckém
semináři, při přípravě a natáčení ČT
1 nebo našeho filmu, střídala období
slabšího zájmu. Nejtěžší bylo dotáhnout vše do konce. Při závěrečné
přípravě a realizaci Dne s Kráčmerou
pro žáky 5.-6. tříd , jehož součástí
byla i vernisáž výstavy a promítání
televizního i našeho filmu v Městském
kině Jas, vydrželi ti nejsilnější a nejstatečnější Kráčmerovci. Nakonec
vše dobře dopadlo, prezentace naší
práce, promítání i výstava v Městském

kině Jas měly docela velký ohlas. Ti,
kteří u projektu vydrželi, se dozvěděli
hodně nových informací, vyzkoušeli
si práci v týmu i spoustu nových aktivit a činností. Nejvíce bych za práci
pochválila Jakuba Kozáka, Patrika
Hulapa, Zbyňka Kadeřávka, Kačku
Vavřínovou a Danku Lehotaiovou.
Já osobně u projektu oceňuji nejen
rozmanitost činností, ke kterým se
žáci jinak běžně nedostanou, ale i rozmanitost metod, které jsou v nabídce
- workshopy, e-learning, spolupráce
s televizním štábem, samostatná prezentace výsledků. Líbí se mi možnost
přitáhnout děti nenásilnou formou
ke sledování místních zajímavostí
a historie, protože vztah k místu, kde
žijeme, považuji za velice důležitý.
Ráda jsem se
v rámci projektu
seznámila s podobně smýšlejícími
lidmi, a pokud se objeví nějaká další
možnost spolupráce, ráda se s našimi
žáky zapojím.
Ivana Müllerová

Medaile z Mistrovství ČR historických kol opět do Tanvaldu
Letošní Mistrovství České republiky
historických kol se konalo v polovině
června ve Velké Bíteši na Moravě.
Po delší době byl do programu zařazen i distanční závod na 15 km, poté
následovala tradiční časovka a jízda
elegance. A právě na silniční závod
jsem se obzvlášť těšil, už i proto, že
neúčast pravidelného vítěze pana
Josefa Zimovčáka, známého svými
heroickými výkony na tratích světových
závodů Tour de France, Giro di Italia
a Vuelta, slibovala naději na jedno
z předních umístění.
Bohužel, šance na medaili byly
zhaceny již při startu. Pořadatelé
ohlásili slavnostní start na náměstí
Velké Bíteše s tím, že ostrý start
bude asi o 0,5 km dále na výpadovce
na Velké Meziříčí. Očekával jsem,
že se tam celý peloton, čítající přes
sto lidí na vysokých i nízkých kolech

a drezínách, zastaví, seřadí podle
kategorií a pak teprve odstartuje
závod. Nic takového se však nestalo,
já jsem byl v té chvíli na konci volně
jedoucího pelotonu a když jsme ještě
s několika dalšími jezdci zjistli, že už
se vlastně závodí, bylo čelo závodu
v nedohlednu.Snažil jsem se ještě
stíhací jízdou čelo dojet,ale v silném
protivětru se mi podařilo dostat pouze
na čtvrtou pozici, kde jsem zůstal až
do konce závodu.
Další disciplínou byla časovka
na tzv. Bítešskou míli, což je blíže
nedefinovaná, tamní délková míra,
čítající cca 700 m. Časovka vedla uličkami města Velké Bíteše po rozličných
druzích povrchu, od dlažebních kostek,
přes asfalt až po přejezd jednoho zpomalovacího pásu. V tomto závodě se
dařilo lépe, podařilo se mi vybojovat
stříbrnou medaili.

Na závěr závodu vždy bývá jízda
elegance, tzn. slavnostní promenáda
jezdců na jejich velocipedech v dobovém oblečení. Letos nebyly poprvé
vyhlašovány výsledky, ale
každý
účastník dostal umělecky provedený
diplom za účast v jízdě elegance.
Zájemce o historická kola mohu
informovat, že v roce 2013 se
v České republice koná tzv. IVCA
rallye, (International Veteran Cycling
Asociation) což je takové neoficiální
mistrovství světa v jízdě na historických kolech. Závod se koná ve Veselí
na Moravě, jeho součástí je kromě
časovky a jízdy elegance i tzv. Century,
jízda na 100 mil (160 km). Jelikož mojí
zatím nejdelší denní ujetou vzdáleností
na vysokém kole je 120 km, je to pro
mě výzva a rád bych tento závod
absolvoval v plné délce.

Petr Rykr
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald
konaného dne 15. 6. 2011
• ZM bere na vědomí činnost rady města
v období od 27. 4. 2011 do 8. 6. 2011.
• ZM bere na vědomí informace o činnosti
finančního a kontrolního výboru.
• ZM bere na vědomí informace o činnosti
společností s majetkovou účastí města:
1) Nemocnice Tanvald s.r.o. včetně návrhu
nové koncepce nemocnice v Tanvaldě,
o které se bude jednat s Libereckým krajem
a zdravotními pojišťovnami v souvislosti
s připravovaným rušením akutních lůžek.
2) TABYS s.r.o. Tanvald
3) Teplárenství Tanvald s.r.o.
• K majetkoprávním záležitostem ZM:
1/ ruší své usnesení č. IX/3 z 20.4.2011
a na základě zveřejněného záměru
rozhodlo prodat část pozemkové parcely
č. 1932/5 (ostatní plocha) označené dle
geometrického plánu č. 1404-102/2010 ze
dne 13.8.2010 jako pozemková parcela
č. 1932/11 (ostatní plocha) o výměře 133
m2, pozemkovou parcelu č. 1932/6 (ostatní
plocha) o výměre 1229 m2 a pozemkovou
parcelu č. 1951 (ostatní plocha) o výměře
468 m2, vše katastrální území Tanvald,
zastavěné tělesem silnice č. III/29046a
a pozemkovou parcelu č. 2588 (ostatní
plocha) o výměře 2251 m2, katastrální
území Šumburk nad Desnou, zastavěnou
tělesem silnice č. III/29048, Libereckému
kraji za účelem narovnání majetkoprávních
vztahů za smluvní cenu 163.240 Kč.
2/ na základě zveřejněného záměru
rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č.
1808/5 (ostatní plocha) o výměře 1127 m2
a pozemkovou parcelu č. 1812/1 (ostatní
plocha) o výměře 296 m2, vše katastrální
území Tanvald firmě Desenská teplárenská
společnost s r.o., se sídlem Žďár 159, Tanvald
za účelem narovnání majetkoprávních
vztahů za smluvní cenu 147.600 Kč.
3/ rozhodlo neprodat pozemkovou parcelu
č. 1492/12 (ostatní plocha) o výměře 2448
m2, katastrální území Tanvald.
4/ schvaluje výkup
a/ části pozemkové parcely č. 1684/7,
katastrální území Tanvald označené podle
geometrického plánu č. 1424-68/3/2011
ze dne 6. 5. 2011 jako pozemková parcela
č. 1684/15 o výměře 305 m2, katastrální
území Tanvald za účelem narovnání
majetkoprávních vztahů za cenu 100 Kč
za 1 m2 s tím, že na pozemkové parcele
č. 1684/15, katastrální území Tanvald
bude zřízeno věcné břemeno odpovídající
právu chůze a jízdy ve prospěch vlastníka
pozemkové parcely č. 1713/8, rodinného
domu č.p. 4, Žďár, Tanvald na stavební
parcele č. 714, vše katastrální území Tanvald
a jeho právních nástupců.
b/ části pozemkové parcely č. 1684/1,
katastrální území Tanvald označené podle
geometrického plánu č. 1424-68/1/2011
ze dne 6. 5. 2011 jako pozemková parcela
č. 1684/12 o výměře 259 m2, katastrální
území Tanvald za účelem narovnání
majetkoprávních vztahů za cenu 100 Kč za 1
m2 s tím, že v kupní smlouvě bude uveden
závazek města Tanvald umožnit uložení
vedení elektrické energie přes pozemkovou
parcelu č. 1684/12, katastrální území Tanvald
z trafostanice umístěné na tomto pozemku
pro plánovanou výstavbu rodinných domů
na pozemkové parcele č. 1684/1, katastrální
území Tanvald.
5/ rozhodlo nevyhovět žádosti o snížení
kupní ceny za prodej pozemkové parcely
č. 966/3, katastrální území Tanvald a trvat
na ceně schválené usnesením zastupitelstva
města č. IV/1d ze dne 16. 2. 2011.
6/ ruší své usnesení č. IX/8 z 20. 4. 2011
a souhlasí s poskytnutím příspěvku
Mikroregionu Tanvaldsko na realizaci
projektu
„Doprovodná
turistická
infrastruktura
Tanvaldska“
ve
výši
247.653 Kč a s poskytnutím bezúročné
půjčky Mikroregionu Tanvaldsko ve výši
3.054.388 Kč na předfinancování tohoto
projektu s tím, že k vrácení této částky dojde

do 31. 12. 2011 a schvaluje rozpočtové
opatření č. 11/2011:
Výdaje
OSTATNÍ VÝDAJE
půjčka Mikroregionu Tanvaldsko......................
. ........................................... +3.054.388 Kč
PŘÍSPĚVKY - celkem
příspěvek
Mikroregionu
Tanvaldsko
na
projekt
Doprovodná
turistická
infrastruktura Tanvaldska......... + 247.653 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z fondu rozvoje a rezerv....................
. ............................................+3.302.041 Kč
7/ v návaznosti na své usnesení č. IX/12
z 20.4.2011 souhlasí s celoplošnými
opravami místních komunikací:
a/ úsek komunikace, která odbočuje z ulice
Popelnická kolem objektů č.p. 508, 539
k dětskému hřišti na sídlišti Šumburk;
b/ úsek komunikace ve Žďáře (od odbočky
ze žďárské silnice u autobazaru přes les);
c/ ulice Vančurova (od křižovatky se
Smetanovou ulicí po objekt č.p. 36);
d/ ulice U Herty;
e/ ulice Raisova v úseku od křižovatky s ulicí
U Herty po křižovatku s ulicí Brumberská
a ulice Brumberská od křižovatky s ulicí
Raisova k čp. 310
a schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2011:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Silnice a místní komunikace celkem.......................
....................................................... + 1.955.000 Kč
v tom: celoplošné opravy částí MK.........................
....................................................... + 1.955.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z fondu rozvoje a rezerv.+1.955.000 Kč
8/ v návaznosti na své usnesení č. IX/13
z 20. 4. 2011 rozhodlo z předložených
nabídek akceptovat nabídku firmy STAVES
s.r.o. divize Olomouc a zakoupit nakladač
AS 900 Ahlmann za nabídkovou cenu
1.810.910 Kč bez DPH a schválit rozpočtové
opatření č. 25/2011:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár –
celkem.................................... + 2.174.000 Kč
pořízení nakladače s otočným výložníkem...
. ............................................. 2.174.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z fondu rozvoje a rezerv....................
. ............................................ +2.174.000 Kč
9/ v návaznosti na své usnesení č. IX/11
z 20. 4. 2011:
a/ bere na vědomí informace o výběrovém
řízení na realizaci projektu plynofikace
Horní Tanvald, III. etapa;
b/ schvaluje spolufinancování přípojek
k tomuto plynovodnímu řadu městem ve výši
50% ceny jedné přípojky, maximálně však
ve výši 20.000 Kč včetně DPH na jednu
přípojku;
c/ schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2011:
Výdaje
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – celkem
plynofikace Horního Tanvaldu, III. etapa –
celkem .................................... + 230.000 Kč
plynovodní přípojky Horní Tanvald, III. etapa
. .................................................176.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA....... - 406.000 Kč
10/ schvaluje Dohodu o splátkách mezi
městem Tanvald a panem Z.G. dle
předloženého návrhu.
• ZM věcně projednalo podání pana
B.B. ze dne 23. 2. 2011, 29. 3. 2011,
22. 4. 2011, 6. 5. 2011, 19. 5. 2011, 5. 6. 2011
a 12. 6. 2011 na činnost společnosti TABYS
s.r.o. a jednání jejího statutárního zástupce
a zaměstnance a dále na způsob vyřizování
jeho podání radou města. Zastupitelstvo
města tato podání a způsob jejich vyřízení
radou města bere na vědomí.
• ZM ukládá radě města zajistit ve spolupráci
s petičním výborem
návrh na úpravu
a vybavení plochy ve Žďáře nacházející
se na pozemkové parcele č. 1492/12,
katastrální území Tanvald, pro veřejnost.

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 29. 6. 2011
RM přidělila bezbariérovou dvougarsoniéru
č. 6, Vítězná 593, Tanvald, část Šumburk nad
Desnou na dobu určitou do 30. 6. 2012.
• RM neprodloužila nájemní smlouvu na byt
uzavřenou na dobu určitou do 30. 6. 2011
s nájemcem v bytě Železnobrodská 94,
Tanvald, s nájemcem v bytě U Lesíka 563,
Tanvald a nájemcem v bytě Železnobrodská
261, Tanvald.
• RM bere na vědomí informaci odboru
rozvoje a KV ohledně zrušení komunikace
na pozemkové parcele č. 1492/5, katastrální
území Tanvald za objektem bývalé prodejny
potravin č.p. 90, Žďár a ukládá odboru
rozvoje a KV zajistit opravu části komunikace
na pozemkové parcele č. 1943, katastrální
území Tanvald za účelem jejího zprůjezdnění
a instalaci potřebného dopravního značení
nejpozději do poloviny roku 2012.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 27/2011:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na výkon přenesené působnosti.... 1.150.000 Kč
VÝDAJE
VNITŘNÍ SPRÁVA – celkem
Vnitřní správa (radnice) - celkem
personální výdaje.........................- 1.150.000 Kč
personální výdaje hrazené z dotace na výkon
přenesené působnosti.................... 1.150.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod z fondu rozvoje a rezerv...- 1.150.000 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 28/2011:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na činnost odborného lesního hospodáře .........
.....................................................+ 122.989 Kč
VÝDAJE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – výkon státní správy
– celkem
činnost odborného lesního hospodáře................
.....................................................+ 122.989 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 29/2011:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na veřejně prospěšné práce od úřadu práce......
........................................................ 847.862 Kč
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár – celkem
personální výdaje na VPP – platy.........636.322 Kč
personální výdaje na VPP – sociální
zabezpečení..................................... 155.537 Kč

personální výdaje na VPP – zdravotní pojištění.
......................................................... 56.003 Kč
• RM rozhodla poskytnout paní K. V., která
provozuje útulek Azyl-pes,
Krásný Les 3,
Frýdlant v Čechách, příspěvek na provoz ve výši
1.000 Kč a tento uvolnit z rozpočtové rezervy.
• RM bere na vědomí odstoupení Pohybového
centra,
s.r.o.,
zastoupeného
jednatelem
MUDr. Pavlem Šírem od pronájmu nebytových
prostor v 1.N.P. objektu č.p. 350, ul.
Krkonošská, Tanvald a rozhodla pronajmout
nebytové prostory v 1.N.P. objektu č.p. 350,
ul. Krkonošská, Tanvald o celkové výměře
99,76 m2 MUDr. Radce Ducháčkové s účinností
od 1. 8. 2011.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č.30/2011
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Opravy, údržba a rozvoj majetku svěřeného
PO – celkem
Základní umělecká škola................. + 30.000 Kč
Rozpočtová rezerva.......................... - 30.000 Kč
• RM rozhodla pronajmout část pozemkové
parcely č. 1958/1 (ostatní plocha) o výměře
43 m2, katastrální území Tanvald manželům
J. a V. H. a V. H. za účelem zajištění přístupu
do dvojgaráže ev. č. 120 Tanvald a možnosti
parkování jejich vozidel, na dobu neurčitou
s tříměsíční
výpovědní lhůtou za nájemné
ve výši 9,00 Kč /m2/rok.
• RM souhlasí s uzavřením Pojistné smlouvy
o havarijním pojištění vozidel – PARTNER H59
mezi městem Tanvald a pojišťovnou Kooperativa
pojišťovna a.s., agentura Severní Čechy
Liberec, na období od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2014
za celkové roční pojistné ve výši 154.438 Kč.
• RM souhlasí s pokácením 2 ks smrků
nacházejících se v blízkosti objektu č.p. 529532, Radniční ul., Tanvald, na pozemkových
parcelách č. 328/55 a č. 328/56, 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 ukládá odboru rozvoje a KV vypracovat
ve spolupráci s petičním výborem návrh
na úpravu a vybavení plochy ve Žďáře
nacházející se pozemkové parcele č. 1492/12,
katastrální území Tanvald.
• RM věcně projednala a bere na vědomí sdělení
ke stížnosti a stížnost ze dne 16. 6. 2011 a dále
stížnost ze dne 19. 6. 2011 podané panem B.B.
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.

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 20. 7. 2011
• RM vydává záměr na prodej bytu č. 554/57,
o velikosti 1 + 1, Sportovní 554, Tanvald včetně
spoluvlastnického podílu 37/3175 na společných
částech domu a stavební parcele č. 984, katastrální
území Tanvald současnému nájemci.
• RM vydává záměr na prodej bytu č. 8,
vel. 1+2, byt běžný, Radniční 507, Tanvald
včetně spoluvlastnického podílu 526/27574
na společných částech budovy č.p. 503-508
a stavebních parcelách č. 750/1, č. 750/2, č.
750/3, č. 750/4, č. 750/5, č. 750/6 a č. 1492, vše
katastrální území Tanvald dle schválených pravidel
veřejné soutěže. Základní cena pro podání žádosti
je 462.134 Kč. Termín pro podání žádosti je
nejpozději do 2. 9. 2011 do 14.00 hodin.
• RM bere na vědomí informaci odboru rozvoje
a KV o tom, že na základě vydaného záměru
nebyla
podána žádná žádost o pronájem
prodejního stánku umístěného v Krkonošské ulici,
u podchodu pro pěší, pod tratí ČD, na pozemkové
parcele č. 2753, katastrální území Šumburk nad
Desnou.
• RM po opětovném projednání rozhodla nájemní
smlouvy na byty uzavřené na dobu určitou
do 30. 6. 2011 s nájemci:
1/ paní H.M.
2/ paní H.R.
prodloužit na dobu určitou do 31. 12. 2011.
• RM rozhodla zrušit své usnesení č. 291/19/2010
ze dne 15. 11. 2010.
• RM vydává záměr na prodej pozemkové
parcely č. 1492/2 (orná půda) o výměře 1210 m2,

katastrální území Tanvald panu za účelem stavby
rodinného domu.
• RM vydává záměr na prodej pozemkové
parcely č. 308/20 (zahrada) o výměře 43 m2,
katastrální území Tanvald za účelem narovnání
majetkoprávních vztahů.
• RM vyjadřuje souhlas se zateplením objektu
školní restaurace EUREST, U Stadionu 589,
Tanvald.
• RM projednala žádost občanského sdružení
ROMA TANVALD, se sídlem Krkonošská 339,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou o zajištění
prostor pro činnost tohoto občanského sdružení.
Rada města konstatuje, že objekt čp. 1309,
ul. Hlavní, Smržovka je pronajat občanskému
sdružení Liberecké romské sdružení. V objektu
je provozováno Nízkoprahové centrum pro děti
a mládež, je zde zázemí pro terénní sociální
pracovníky a část objektu slouží pro krizové
ubytování. Rada města doporučuje občanskému
sdružení ROMA TANVALD spolupracovat
s občanským sdružením Liberecké romské
sdružení.
• RM souhlasí s pokácením 2 ks javorů
nacházejících se na pozemkových parcelách
č. 370/1 a č. 370/6, 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 schvaluje panu Petru Polákovi, starostovi
města, služební cestu do obce Lubomierz
v Polsku, která se uskuteční dne 12. 8. 2011.

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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O  Z N  Á  M  E  N  Í
o veřejném projednání návrhu
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako
příslušný orgán územního plánování dle § 7, odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů oznamuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 a § 22 stavebního zákona
konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Zásad územního
rozvoje Libereckého kraje, který je návrhem opatření obecné povahy. Veřejné
projednání se bude konat
v pondělí dne 12. září 2011 v 10:00
v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje
U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Dokumentace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, která je návrhem
opatření obecné povahy s odůvodněním v souladu s ustanovením § 171 - § 174
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obsahujícím
i vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území je vystavena
k veřejnému nahlédnutí
a) na webových stránkách kraje www.oupsr.kraj-lbc.cz
b) v listinné podobě na uvedených místech:
Krajský úřad Libereckého kraje - vstupní hala a odbor územního plánování
a stavebního řádu
Městský úřad Česká Lípa - úřad územního plánování
Městský úřad Frýdlant - oddělení územního plánování a regionálního rozvoje
Městský úřad Jablonec nad Nisou - oddělení územního plánování
Městský úřad Jilemnice - oddělení územního plánování
Městský úřad Nový Bor - odbor stavebního úřadu a úřad územního plánování
Městský úřad Semily - Riegrovo nám. 63, vestibul
Městský úřad Tanvald - odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Městský úřad Turnov - 1. patro budovy radnice
Městský úřad Železný Brod - odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Nejpozději při veřejném projednání, může každý uplatnit své připomínky, dotčené
obce a zástupce veřejnosti námitky s jejich odůvodněním a současně musí vymezit
území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se
nepřihlíží.
Dle ustanovení § 39 odst. 2. stavebního zákona mohou námitky proti návrhu zásad
územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce s Libereckým krajem
sousedící (dále jen dotčené obce) a zástupce veřejnosti ve smyslu § 23 stavebního
zákona).
Podle § 6 odst. 6 stavebního zákona je k podání námitek obce proti návrhu zásad
územního rozvoje v samostatné působnosti příslušná rada obce a v obcích, kde se
rada nevolí, zastupitelstvo obce.
V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky
uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která
je uplatňuje.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání svá stanoviska k uplatněným
připomínkám a námitkám.

Informace z města, společenská rubrika

Malé ohlédnutí
za příměstským
táborem DDM
Tanvald

„Toulavé boty 2011“
Začátek prázdnin nás v Domě dětí
a mládeže Ulita v Tanvaldě zastihl
připravené. Sbalili jsme batůžky,
nezapomněli jsme na velkou svačinu
a pro jistotu i pláštěnku, nazuli jsme
turistickou obuv a vyrazili s dětmi
na pestrou škálu výletů, které jsme
pro ně nachystali v rámci již tradičního
příměstského tábora „Toulavé boty“.
Pláštěnku jsme letos vybalili z batohu
jen jednou a jen na chvilku, protože
počasí nám přálo. Nebyly ani lijáky
ani velké vedro, ale počasí tak akorát
vhodné k turistice. Jen v noci před
naším výletem na Kumburk nám
bouřka způsobila menší komplikace,
když kvůli ní vrátili náš vlak, sotva
jsme vyjeli, z Velkých Hamrů zpět
do Tanvaldu s tím, že na trati leží
strom. Rychle jsme tedy přesedli
na vlak do Liberce a místo Kumburku
jsme navštívili lunapark v Babylonu.
Děti neprotestovaly. Při našich
toulkách krásnou českou přírodou
jsme navštívili Vyhlídku ve Smržovce,
Borecké
skály,
Bílé
kameny

V září 2011
oslaví narozeniny
Ježková Marie
Ulvrová Ladislava
Fejklová Ludmila
Jankovský Václav
Potužáková Helena
Sochorová Jarmila
Kotlant Jaroslav
Petříčková Libuše
Špidlenová Vlasta
Zahradníková Marie
Herák Michal
Hušek Jiří
Jeřábková Irena
Procházková Ludmila
Püschel Richard
Srdečně
blahopřejeme
oslavencům,
kteří se
narodili
v září
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.

Adresa pro zasílání námitek a připomínek je:

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
U jezu 642/2a, 461 80, Liberec 2
Současně prosíme o zaslání připomínek a námitek i v elektronické formě na adresu:
vera.sedlackova@kraj-lbc.cz.
Pro zjednodušení podání námitek a připomínek můžete využít formuláře na webové
stránce www.oupsr.kraj-lbc.cz
RNDr. Kateřina Lauermannová
vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Ke kořenům evropské kultury

….se vydali v uplynulém školním
roce
studenti
sexty
gymnázia
v Tanvaldě. „Kořeny evropské kultury“
je název projektu, který zpracovává
Podještědské gymnázium v Liberci.
Naše gymnázium spolu s dalšími třemi
školami v Libereckém kraji se účastní
jako partnerská škola.
V rámci projektu vznikl zajímavý
a metodicky výborně připravený
učební text, který může být využíván
zejména jako doplňkový materiál při
hodinách dějepisu, občanské výchovy
nebo výtvarné výchovy. Úkolem
sextánů bylo podílet se na vytváření
regionálního portfolia, tedy zmapovat
v našem regionu památky spojené
s antickou a křesťanskou tradicí.
Studenti se vydávali s fotoaparátem

do okolí, aby pořídili vlastní fotodokumentaci a vyhledávali informace
v knihovnách i na internetu. S výsledky
jejich „bádání“ se budete moci seznámit na stránkách Podještědského
gymnázia.
Projekt rozhodně neměl za cíl vytvořit kompletní a detailně zpracovaný
přehled památek Tanvaldska. Důležitý
je přínos této práce pro samotný badatelský tým. Začali jsme se pozorněji
dívat okolo sebe a dozvěděli jsme se
mnoho zajímavého o kostelech, kapličkách, sochách a pomníčcích, kolem
nichž jsme většinou dříve procházeli,
aniž bychom znali jejich příběhy.
Dokonce jsme v našem městě vypátrali i stopy antické kultury. Na průčelí
budovy našeho gymnázia najdeme

prvky klasické řádové architektury,
která má kořeny ve starověkém Řecku.
Naše poděkování patří panu
faráři Ajchlerovi za ochotnou pomoc
při shromažďování informací a paní
Líbě Novotné, jejíž kniha „Tanvaldsko
mezi zemí a nebem“ nám byla velkou
oporou.
Jary

Omluva

V letním čísle zpravodaje byl pod
snímky varhaníka Pavla Černého
chybně napsán autor. Krásné snímky
z posledního koncertu Tanvaldského
hudebního jara nám poskytnul Pavel
Jakub Hnídek. Tímto se za vzniklou
chybu omlouváme.
-red-

v Jitravě, Malou Skálu a Kopaninu.
S trochou historie se děti seznámily
na zámku Lemberk, na zřícenině
hradu Frýdštejna, a největšího
vynálezce a génia Járu Cimrmana
poznali v Nouzově u jeho nejnižší
rozhledny. Párkrát jsme neodolali
a oblažili jsme naše mlsné jazýčky
v cukrárně. Tábor jsme zakončili
„houpačkovým“ výletem do Šťastné
země v Radvánovicích. Našeho
tábora se zúčastnilo 32 dětí, z toho 6
dětí získalo velkou keramickou botu
jako upomínku na tento tábor za účast
na všech výletech. Malé keramické
botičky, které jsme rozdávaly každý
den za správně zodpovězenou otázku
k danému výletu si odnesly všechny
děti. Tak se budeme těšit zase
na příští rok na „Toulavé boty 2012“!
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V říjnu opět vypukne festival humoru
Podzimní Tanvald opět ožije smíchem. 8. října proběhne třiačtyřicátý
ročník Mezinárodního festivalu HAF
2011 - Humor v amatérském filmu.
Uzávěrka pro zasílání filmů je 23. září.
Pro letošní ročník jsou vypsány tyto
kategorie: filmy humorné a satirické
do 15 minut, filmy s neomezenou
tematikou do jedné minuty (Minuta
film) a parodie na reklamu do tří minut.
Soutěž, jejímž pořadatelem je Město
Tanvald, prezentuje amatérské nezávislé, neprofesionální filmy a slouží
k podpoře amatérské filmové tvorby
v tuzemsku i v zahraničí. Do soutěže budou zařazeny filmy zaslané
na adresu Městského úřadu Tanvald.
Na festival HAF se každoročně vrací
desítky
spokojených
soutěžících

i návštěvníků. Tanvaldské kino, které
svým vybavením patří mezi nejlepší
jednosálová kina v zemi, umožňuje
kvalitní promítání filmů v digitální kvalitě dle současných hollywoodských
standardů DCI. Humorných děl začínajících i zkušenějších filmařů se už
7. října dočkají studenti tanvaldských
škol, kteří z příspěvků vyberou vítězný
snímek na Cenu mladého diváka. Loni
se o přízeň poroty i diváků ucházelo
celkem 29 filmů. Kromě poroty mohou
o výsledcích festivalu rozhodovat
i sami diváci, kteří prostřednictvím
anketních lístků vyberou vítěze Ceny
diváka. V loňském roce nás autoři
překvapili výrazně temnější tvorbou.
Uvidíme, co nám předvedou letos.
-hoš-

FILMOVÉ TIPY NA ZÁŘÍ
Po ženách v pokušení přichází Muži v naději
Film Jiřího Vejdělka Ženy v pokušení přilákal
do českých kin jen během prvních deseti dní
od premiéry 1,2 milionu diváků. Stejný úspěch
slibuje i nejnovější Vejdělkova komedie Muži
v naději, kterou mohou diváci v Tanvaldě shlédnout poprvé během Tanvaldských slavností. Může
být nevěra základem šťastného manželství? Ano,
tvrdí Bolek Polívka v roli bonviána Rudolfa, který
svou divokou teorii uplatňuje v každodenní praxi. Jiří Macháček coby Bolkův
cudný zeť nejprve této teorii odolává, ale jak to dopadne, když se do toho
zamotá hříšná Eva Vica Kerekesová, o tom se můžete přijít osobně přesvědčit
9., 10. a 11. nebo 16. a 17. září do tanvaldského Kina Jas Járy Cimrmana.
O humorné situace a nečekané zvraty nebude nouze.
Lví král 3D
Poslední opravdu proslulá Disneyovka se vrací
na plátna kin. Tentokrát si ji milovníci nesmrtelného animovaného příběhu budou moci vychutnat
ve 3D. Snímek diváky zavede do barvité zvířecí
říše, kde přísně a spravedlivě vládne lví král Mufasa
a promyšleně intrikuje jeho bratr Scara. Jak se
s nástrahami proradného strýčka popere Mafasův
syn a následník trůnu Simbu a jestli se mu podaří
zvrátit záhubu, kterou Scara celé říši přináší, o tom již samotný film. Na plátnech tanvaldského kina ho můžete spatřit od 9. až do 11. září. Příjemným
překvapením je pro diváky také cena představení, která bude poloviční. Místo
160 korun za něj zaplatí pouze 80 korun. Polovinu vstupného za diváky zaplatí
Město Tanvald.

Den otevřených dveří ve ŠR Eurest Tanvald
Neděle 11. 9. 2010
11,00 – 13,00 hod.

Polévka:
1. Slepičí vývar s masem a nudlemi
2. Dršťková
Hlavní jídla:
1. Hovězí maso, omáčka smetanový křen, houskové knedlíky
2. Svatohorská uzená kýta,
bramborové knedlíky, dušené zelí
3. Kuřecí prsa smažená v sýrovém
těstíčku, vařené brambory
4. Směs starého fořta,
smažené bramboráčky
Moučníky
Saláty  
Ceník:
		
		
		

polévka. . . . . . . . . . .  15 Kč
Hlavní jídlo . . . . . . . .  62 Kč
Moučník, salát. . . . . .  15 Kč
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ŠKOLNÍ  RESTAURACE
EUREST  ZVE  VŠECHNY
Z TANVALDU A OKOLÍ NA  
TRADIČNÍ NEDĚLNÍ OBĚD

Za nákupy do Polska
I po prázdninách Město Tanvald
připravilo pro všechny zájemce
zájezdy za nákupy do polského
města Jelení Hora. První zájezd se
uskuteční 13. října. Cena zájezdu
zůstává na 110 korunách. Odjíždí se
v 8 hodin z centrálního parkoviště.
Přihlašovat, se můžete už teď,
v infocentru Tanvald. Další zájezdy
se uskuteční 10. listopadu a 8.
prosince.

Městská knihovna Tanvald
Výstavy v knihovně
Výstavní sálek   19. 9. - 29. 9. 2011
„Život není pohádka……život je hledání“ – výstava školního projektu, Hájkové
Lenky, Pauliny Mazur a Simony Šilhánové, studentek Gymnázia Tanvald,
ve formě článků, anket, reportáží a rozhovorů. Témata projektu jsou: válka
a armáda, terorismus, dárcovství krve, charita, otroctví, poruchy příjmu
potravy.
19. 9. 2011 a 26. 9. 2011 od 17.00 hod se uskuteční promítání a následná
beseda na jednotlivá témata projektu ve výstavním sálku.
Krakonoš, Krabat - znáte je?
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 2011. Práce můžete zasílat i do naší
knihovny. Bližší informace naleznete u nás v knihovně.
Jdeme do háje
Po celý měsíc bude ve výstavním sálku instalována výstava školního projektu
Gymnázia Tanvald „Les aneb jdeme do háje“
Co přinese Týden knihoven
První týden v říjnu 3. - 9. 10. proběhne v naší knihovně 15. ročník Týdne
knihoven tentokrát pod názvem „Kraj ČR – kraj knihoven“.
Program:
• amnestie dlužníků
• prodej vyřazených knih a časopisů
• vystavení průkazu pro nové členy zdarma
• povídání a soutěže pro žáky základních škol na téma „Pověsti a pohádky
našeho kraje“
Vyhlašujeme literární soutěž pro děti a mládež do 19-ti let „Z našeho kraje“.
Téma můžete zpracovat formou povídky nebo pohádky. Maximální rozsah
jsou 4 strany formátu A4. Práci můžete doplnit vlastní ilustrací. Uzávěrka je
20. 2. 2012. Hotové práce odevzdávejte osobně v knihovně nebo zasílejte
na adresu: Městská knihovna Tanvald, Krkonošská 350, 468 41 Tanvald.
Nezapomeňte uvést jméno, věk, tel. spojení a název školy.
V průběhu měsíce března budou výherci dle věkových kategorií odměněni
(datum bude ještě upřesněn). Všechny práce budou vystaveny ve výstavním
sálku po celý měsíc. A následně se souhlasem jednotlivých autorů povídek
a pohádek budou zařazeny do našeho knižního fondu.

Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
Nabídka kroužků DDM Ulita Tanvald
Pro školní rok 2011 - 2012 nabízíme dětem
a mládeži činnost v těchto kroužcích:
Sport - florbal, basketbal, plavání (bazén v Gymnáziu), volejbal dívky,
		
volejbal chlapci, lyže běh, turistika (Tanvald, Desná), stolní tenis,
		
taneční, aerobik + zumba, šachy
Estetika – výtvarně-keramický pro předškoláky a prvňáky, výtvarný speciál
		
(různé výtvarné techniky - pro děti od 10 let), výtvarný, keramický
		
(Tanvald, Desná), 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 (začátečníci i pokroč.)
Přírodověda – rybářský (od 9 let – proběhne formou kurzu v únoru a březnu)
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 3.října 2011.
Zápis do kroužků keramiky v Tanvaldě a do výtvarně-keramického pro předškoláky a prvňáky se koná v pondělí 12. 9. 2011 od 15.00 pro děti, které již tyto
kroužky navštěvovaly a v úterý 13. 9. 2011 od 15.00 pro nové zájemce. Zápis
bude probíhat s platbou. Do ostatních kroužků se zájemci mohou přihlašovat
během měsíce září 2011, kdy také budou upřesněny dny a časy, ve kterých se
budou kroužky konat.
Bližší informace obdržíte v Domě dětí a mládeže Tanvald, tel.č. 483 394 301.
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Mateřské a dětské centrum Maják
Akce MDC Maják na září
Zápis do výtvarno-keramického* kroužku pro školkové děti od 3 let.
Přihlášky zasílejte na e-mail: mdc.majak@gmail.com.
Úhrada kroužku bude v pátek 16.9. od 15 hod v prostorách MDC Maják
Kroužky budou probíhat
- v Tanvaldě ve čtvrtek od 15:00 - 16:30
- v Desné se upřesní den a hodina dle potřeb rodičů a dětí
- cena kroužku 700 Kč/pololetí/dítě
Od září bude v MDC Maják pravidelný program:
- každé pondělí  9:00 - 11:30 tematické dopoledne dle dětských říkanek včetně
dílny, zdravotního cvičení pro rodiče s dětmi na míčích.
Vstupné 40 Kč/rodič+dítě.
- ve středu  9:00 - 11:30 dopolední program s dílnou a cvičením.
Vstupné 40 Kč/rodič+dítě*
- ve čtvrtek 8:00 - 11:30 dopolední hlídání dětí od 3 let včetně výtvarnokermické dílny a pohybových her pro děti (svačinu a pití sebou) pohodlné
oblečení a přezůvky. Cena za dopoledne 150 Kč/dítě. Pololetní předplatné
1200 Kč/dítě.
Od září bude v Desánku pravidelný program každé:
- úterý 12:00 - 15:30 odpolední hlídání dětí od 3 let včetně výtvarno-kermické
dílny a pohybových her pro děti (svačinu a pití sebou) pohodlné oblečení
a přezůvky. Cena za dopoledne 150 Kč/dítě. Pololetní předplatné 1200 Kč/
dítě.
- pátek 9:00 - 11:30 tématické dopoledne dle dětských říkanek včetně dílny.
Vstupné: 40 Kč/rodič+dítě.
V případě zájmu otevřeme výtvarný kroužek pro dospělé v podvečerních
hodinách - případní zájemci se hlaste na e-mail: mdc.majak@gmail.com den
a hodiny se upřesní dle potřeb zájemců.
Akce:  
v sobotu 17. 9. 2011 od 15 hod - Podzimní rodinné odpoledne
- s sebou: draka a dobrou náladu
- kde: na hřišti u lesíka, budou připraveny soutěže pro děti, později se
přesuneme na zahradu za Majákem na grilování
- účastnický poplatek 25 Kč/dítě v ceně je uzenka
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

Taneční kurzy pro mládež v Desné
Kdo by chtěl nasbírat zkušenosti
a jistotu na tanečním parketu, může
se přihlásit do podzimních Tanečních
kurzů pro mládež, které se uskuteční
v Kulturním domě Sklář v Desné
od 9. září. Účastníci se naučí více
než desítku nejznámějších světových
tanců včetně současných stylů:
walz, tango, čaču, valčík, blues,
rock´n´roll, sambu, salsu a další.
Začátek kurzu je 9. 9. v 18.30 hodin.
Kurzovné: 1500 Kč. V letošním roce
se účastníci mohou těšit i na bonus
v ceně: discolekci. Celkem je čeká 14
lekcí – 10 vyučovacích, 1 discolekce,

2 prodloužené a slavnostní věneček.
Vyučujícím je profesionální učitel
tance, absolvent konzervatoře a bývalý
sportovní
tanečník
mezinárodní
třídy Josef Svoboda a Lenka
Petrová. Přihlášky zájemci naleznou
na webových stránkách Města
Desná www.mesto.desna.cz. Další
informace získáte také na telefonním
čísle: 483 383 019, 483 383 730 nebo
737 248 434, případně e-mailem na:
desenske.noviny@seznam.cz.
Svoz autobusem z Tanvaldu a Desné
je zajištěn.

Smržovka hostí dožínkové slavnosti
Krajské dožínkové slavnosti se
uskuteční v sobotu 3. září na Smržovce.
Bohatý
program
slibuje
třeba
vystoupení českého zpěváka Martina
Maxy, kapely Bohemia Universal Band

nebo třeba Jilemského spolku paní
a dívek. Začátek slavností je v 9 hodin
v areálu lesoparku u Parkhotelu.
-red-

Zájezd pro seniory na Karlovu korunu
Komise pro občanské záležitosti
a Kulturní kancelář Města Tanvald
pro své občany v září pořádá zájezd
na zámek Karlova koruna v Chlumci
nad Cidlinou. Termín zájezdu je

22. září. Cestou jsou plánovány
zastávky: Hořice, Lázně Bělohrad
nebo Nový Bydžov. Přihlášky můžete
podávat v IC Tanvald.

-red-

Zermatt maratón
Po loňské hodně tvrdé zkušenosti
na Zermatt maratónu jsem na stránkách TZ sliboval, že se na tento
závod ještě jednou vrátím. A tak jsem
již od listopadu 2010 začal hledat
potencionální běžce z okolí Tanvaldu,
schopné a především ochotné absolvovat tento přetěžký maratón. Podařilo
se mně přesvědčit k účasti veteránské
běžce z Jiskry Tanvald. Je ale pravdou, že jiní než veteránští maratónci
už v Tanvaldě téměř nejsou! Kdo tedy
na počátku července do Zermattu
odjel?
Kvarteto zkušených maratónců Jiskry Tanvald ve složení Josef
Průcha, Miloslav Bém, Václav Dumek
a Mojmír Hojač doplněné o dalšího
veterána Jana Zahulu z ČD Tanvald.
Všichni jsme se dle možnosti snažili
co nejlépe připravit na tento závod,
ale skutečnost nás ohromila. Závod
42 kilometrů 195 metrů dlouhý a převýšení mezi startem v St. Niklaus
a cílem na Riffelbergu téměř 2.000
metrů a k tomu ještě několik seběhů.
Délka a převýšení prověřily skutečně
všechny běžce a to včetně těch
elitních. Časy v tomto horském maratónu se počítají skutečně na hodiny
a rozdíly jsou opravdu velké. Závod
byl opět hodně tvrdý, ale oproti loňsku
příznivé počasí, skvělá atmosféra
a pohledy na alpské velikány včetně
majestátního Matterhornu nám byly
odměnou za tu velkou dřinu. Výsledky,
které uvádím na konci článku, nejsou
tak důležité jako v jiných závodech,
i když u některých borců je s obdivem,

jak jim to v jejich věku běhá. Důležité
ale je, že nám zůstal v mysli ten neskutečný zážitek a pocit, že jsme to ještě
dokázali uběhnout. Naši radost trochu
kalí skutečnost, že Václav Dumek
ve Švýcarsku onemocněl chřipkou
a závodu se nemohl účastnit.
Výsledky tanvaldských běžců:
Jan Zahula
kategorie M-M60
4. místo
Miloslav Bém
kategorie M-M55
7. místo
Josef Průcha
kategorie M-M50
82. místo
Mojmír Hojač
kategorie M-M50
91. místo
Josef Průcha
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Handicapovaní budou opět soutěžit v autokempu.
Po velice vydařené loňské soutěži handicapované mládeže se letos koná již
2. ročník pod názvem „O pohár Města
Tanvaldu“. Startují čtyřčlenná družstva a disciplíny zůstávají ve stejném
rozsahu jako vloni, opět tedy nechybí
oblíbená stavba kostek nebo zdolávání
horolezecké stěny, při nichž se závodníci báječně vyřádí. Soutěž se koná
v pátek 2. září od 9.30 v tanvaldském
autokempu, občerstvení zajištěno.

Nejzazší přihlášky je možno odeslat
ještě 1. září k rukám paní Synovcové,
e-mail: slunicko.zdena@tiscali.cz,
mobil: 604 607 982.
Za pořadatele, nejen soutěžit, ale
přijít se i jen tak podívat, vás srdečně
zvou Vladimír Vyhnálek, předseda TJ
SEBA, Zdena Synovcová za Sluníčko
a Milan Kozák za hlavního sponzora
ABB.

-vho-

Na úvod v derby dělba bodů
Fotbalisté Jiskry Tanvald vstoupili
do nového ročníku okresního přeboru
se střídavými úspěchy. V derby se
Smržovkou si v úvodu snadno tvořili
šance, ale stejně snadno je i zahazovali. Ve vyložené pozici dvakrát minuli
branku a jednou zachránil gólman
hostí. Zato Smržovka využila hned
první možnosti a domácí se začali
trápit. V poslední minutě první půle je
Smržováci mohli dorazit, ale rovněž
trestuhodně spálili. Druhá půle se
nesla ve znamení převahy domácích
a přinesla alespoň vyrovnání. Tanvald
střídal světlé momenty s těmi horšími

a jeho hra vypadala dost upracovaně.
Věřme, že se Jiskra opět rozjede tak,
jako v závěru jara. Potenciál na to má.
Po uzávěrce došel do redakce výsledek druhého kola OP, v němž tanvaldští fotbalisté zvítězili na hřišti rezervy
Držkova celkem suverénně 4 : 1
po solidním výkonu. Tento výsledek
naznačuje, že letos by Jiskra mohla
tahat za delší konec provazu než vloni.
V září se na tanvaldském pažitu
můžeme těšit 10. na Pěnčín B a 24.
na Albrechtice. Přijďte povzbudit
v hojném počtu, třeba se to odrazí
i v počtu branek do soupeřových sítí.
-vho-

Rekreační sporty
Oddíl rekreační sporty TJ Jiskra 13.
června pořádal přebor ve sportovní
gymnastice předškoláků a mladších
žákyň a žáků. Děkujeme rodičům,

Krystyna zve od rána
do večera na poezii
a čtení knížky Naše město.
Prodej ručně vyřezávaných soch.
Krystyna Černá

trenérům a rodičům za pomoc. Starší
žákyně se každý rok zúčastňují okresních přeborů ve SG, kde dosahují pravidelně výborných výsledků. Mimo dětí
zajišťujeme též 2x za týden cvičení
žen (pondělí, čtvrtek) a mužů (pondělí,
úterý). Přesný rozpis je ve skříňce
před sportovní halou.

Za oddíl „Rekreační sporty“
H. Hujerová, Mgr

Máte doma horko jako v sauně ???
Nabízíme Vám:

•
•
•
•
•

Předokenní rolety SunStop
Protisluneční fólie na okna budov i automobilů
Předokenní rolety a interiérové roletky
Vertikální i horizontální žaluzie, Japonské posuvné stěny
Bezpečnostní a ochranné fólie

Zpracování cenové nabídky zcela zdarma.

Iva Melicharová, Velké Hamry 613, 468 45  Velké Hamry
Tel.: 732 579 336, www.imdfolie.cz, info@imdfolie.cz

ZAVEDENÁ OBCHODNÍ FIRMA HLEDÁ
4 SPOLUPRACOVNÍKY PRO OBLAST LBC+JBC.
JEDNÁ SE O ZPROSTŘEDKOVATELSKOU ČINNOST,
NE PODOMNÍ PRODEJ.    KONTAKT: 775 149 363
Tanvaldský zpravodaj
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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 kategorie 1. - 5. třída). V každém závodu
prvních patnáct závodníků získá pohárové 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 kategorii do 4 let, tedy na 16 kategorií. Šest
kategorií pro předškolní děti a deset
kategorií pro děti navštěvující první
stupeň ZŠ.
Mimo
tradičních
VÁNOČEK
a POHÁRŮ se soutěží i o tanvaldského Lyžníka. Tento titul (a pamětní
triko) získá každý závodník, který se
zúčastní třech zimních závodů, které
organizuje TJ SEBA Tanvald. A to bez
ohledu na umístění.
V letošním roce se jedná o dvanáctý
ročník těchto závodů, kterým chceme
přilákat co nejvíc mládeže ke sportovní
činnosti.			
Za pořadatele
Vladimír Vyhnálek

Tanvaldští sportovci zvou na zábavu
Že tanvaldští sportovci z oddílu TJ
SEBA netrpí nedostatkem nápadů,
dokazují již tradiční sportovní plesy,
které se konají pravidelně v únoru,
ovšem zábava uprostřed podzimu, to
nemá konkurenci. V pátek 21. října
se v hale na Výšině koná její první
ročník. K tanci a poslechu hraje
skupina Koneckonců, společenský
oděv není vyžadován. Vstupenky jsou

v ceně takřka lidové, v předprodeji
v Infocentru za 99 a na místě za 119 Kč.
Občerstvení zajišťuje firma Špidlen,
jako tradičně se bude i soutěžit o hodnotnou cenu a jako překvapení je připraven „Půlnoční řev.“ Bližší informace
poskytne ing. Kozák a mgr.Vyhnálek.
Přijďte, neprohloupíte. I sportovní ples
měl kdysi svůj první ročník a přece
příští rok už napíše devítku.
-vho-

Až se zima zeptá …

Pohoštění na Farmě
u Honzy Blashkeho.
Přijďte i vy.
Honza s Romankou

Maškova vánočka opět s Lyžníkem

Kvalitní letní příprava je prvotním předpokladem úspěchu v zimním, závodním období. Jeden z nejúspěšnějších
lyžařských oddílů v rámci ČR, TJ
SEBA Tanvald, zahájil začátkem srpna
přípravu ve „vysokohorském“ prostředí
slovenských Roháčů. Každodenní tůry
po nejvyšších vrcholcích (s převýšením přes 1000m), doplněné večerním
pobytem v termálních koupalištích bylo
příjemným zpestřením vytrvalostního
tréninku. Dalším centrem přípravy se

Odvoz
a likvidace
fekálií
Tel.: 777 822 890

koncem srpna stala Lyžařská chata
v Krkonoších. Zde už na závodníky
všech kategorií z TJ SEBA Tanvald
čekaly speciální tréninkové jednotky
zaměřené na vytrvalost a rychlostní
vytrvalost. A protože počasí bylo
na letošní prapodivné léto výborné,
jsou dány velké předpoklady k navázání na úspěchy let minulých.
Velké poděkování patří trenérům

Pokračování na straně 12

Nová sběrna drobných
krejčovských oprav
(místo zrušené „horní Švadlenky“)
je nyní ve firmě M-tex.
Provádíme výměny zipů u bund,
kalhot, riflí, zkracování oděvů atd.
Dodací lhůty 3 dny – max. týden.
Opravy pro vás bude
zhotovovat Hana Knopová.
Větší krejčovské zakázky po dohodě
na tel: 483 395 040 nebo 724 758 999.

Chcete se něco dozvědět o teple
v Tanvadě?

Navštivte webové stránky

www.teplotanvald.cz
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Dne 31. května tohoto roku bylo opět uskutečněno losování klientských
karet v lékárně U Aesculapa. 1. místo a částku 5 000,- CZK vyhrála paní
Malíková z Jiřetína, 2.místo a částku 3 000,- CZK vyhrál pan Štryncl
z Tanvaldu a 3.místo a částku 2000,- CZK vyhrál pan Mattern z Harrachova.
Všem výhercům blahopřejeme
Váš lékárník PharmDr. Milan John

Norské putování

Jako každý rok i letos jsme vyrazili
koncem června pod záštitou DDM Ulita
Tanvald za hranice putovat po horách.
Tentokrát padla volba až na dalekou
Skandinávii,
konkrétně
norské
národní parky Rondane, Jotunheimen
a okolí největšího světového fjordu
– Sognefjordu. Nejprve jsme jeli
trajektem do Švédska, kde jsme, jak
se později ukázalo, viděli na dlouho
dobu naposledy slunce. Počasí nám
opravdu nepřálo a skutečně slunečné

dny jsme měli pouze dva. Hned první
tůru jsme si všichni hrábli na dno
svých sil. Vystoupili jsme na nejvyšší
horu NP Rondane - Rondslottet a to
za neprůhledné mlhy, a jak někdo
vtipně poznamenal, 120% vlhkosti.
Další den jsme si prošli úžasnou Trolí
stezku a následně jsme se přesunuli
do NP Jotunheimen. Zde jsme nejprve
vystoupili na nejvyšší horu Norska
Galdhøpiggen a poté na Glittertind.
Údajně nejhezčí trek v Norsku
po hřebenu Besseggen jsme dlouho
oddalovali kvůli počasí, takže když
se jednoho večera mraky roztrhaly,
tak jsme neváhali a vyšli jsme. Tma
nás netrápila, protože Jotunheimen
leží poměrně vysoko na severu, takže
opravdová noc je tam pouze na 2-3
hodiny. Při této tůře jsme přeci jen
zmokli, ale nikdo nelitoval a výhled
na dvě nad sebou položená jezera
rozdílné barvy jsme si vychutnali
bez davů v zádech a se zapadajícím
sluncem v očích. Další den jsme vyjeli
k již zmíněnému Sognefjordu a poté už
přišel čas na návrat, při kterém jsme
se ještě zastavili na Holmenkollenu
u nového skokanského můstku. Celá
akce se podle nás nesmírně povedla,
nejen díky skvělé partě, ale především
díky řediteli DDM Jiřímu Žantovi,
který plánování a přípravě věnoval
mnoho času a entuziasmu a který
nám následně v Norsku dělal báječné
zázemí. Tímto mu proto všichni
děkujeme.

Zajistěte budoucnost Vašich
dětí s novým Dětským programem
České spořitelny
Poradíme Vám s finančním řešením,
které poroste s Vaším dítětem.
–
–
–
–

Naučíme Vaše dítě hospodařit.
Ideální řešení kapesného.
Bezpečný limit na platební kartě.
Okamžitá kontrola účtu rodiči.

Navíc jsme pro Vaše děti připravili soutěž v malování
na téma, jaké byly prázdniny „Léto jako malované“.
Každý, kdo do 23.9.2011 přinese obrázek na pobočku
České spořitelny Tanvald, Krkonošská 654, tel.: 956 734 250
nebo na pobočku Smržovka, T.G.Masaryka 600, tel.: 956 734 540
bude odměněn dárkem. Nejhezčí dílka budou vystavena
v prostorách této pobočky.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Za „domečkovskou“ partu
Martin a Vojta Šedý.
Tanvald _ 161x115mm.indd 1

10.8.2011 15:24:10
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Až se zima zeptá …
Pokračování ze strany 10
Heleně a Petru Beranovým, Karlu
Kasperovi a Ireně Balážové za obětavost a ochotu se věnovat mladým
adeptům lyžařského sportu. Dále je
nutné poděkovat všem sponzorům
a rodičům za pomoc při organizaci
a realizaci jednotlivých akcí TJ SEBA
Tanvald.
			
Vladimír Vyhnálek,
předseda TJ SEBA Tanvald

JaVC  SLUNCE

Nabízím služby odborného lesního hospodáře při správě Vašeho lesního majtku.

Nabízíme kompletní lesnické práce:

Tel.: 603 316 157, e-mail: verkamolacova@tiscali.cz,
www.centrumslunce.webnode.cz

VÝUKA JAZYKŮ a PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY NA VŠECH TYPECH ŠKOL
ZAJIŠTĚNA V JABLONCI n.N., LIBERCI, TANVALDU

Individuální domluva termínů – vaše požadavky přijímáme již před zápisem
• Ve skupině maximálně 4 studenti • Pro všechny věkové kategorie
• Výuka je zajištěna i pro mateřské školy
ZÁPIS: JABLONEC n.N.  12. a 13. ZÁŘÍ v PROSTORÁCH  UHUL
(zelená budova lesní správy naproti Parkovišti Spolkového domu),
JUNGMANOVĚ ULICI od 14:00 do 17:00, ČAS LZE PO DOHODĚ UPRAVIT
V TANVALDU   14. a 15. ZÁŘÍ od 9:00 do 17:00 Ve Slunné ulici

• Těžba dřeva včetně rizikového kácení
• Přibližování dřeva – železný kůň,
traktor UKT, SLKT, lanovka
• Vyvážení a odvozy
• Výkup dřeva – za nejvyšší ceny
• Štípání palivového dříví štípačkou
• Pěstební činnost
• Frézování pařezů
• Kácení v zástavbách a parcích
šetrným způsobem
• Zajištění dotací

Tel.: 602 457 860
e-mail: libornevyhosteny@lesoprace.cz
www.lesoprace.cz

LIBEREC NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !
Krbová kamna
Prity K1
výkon až 9 kW,
výhřevnost až 135 m³,
horní vývod kouřovodu
∅ 120 mm, rozměry:
v 76 x š 45 x h 40 cm

4.990,-

Sporák
výkon až 9 kW,
výhřevnost až 180 m3,
kouřovod zadní
i horní ∅ 150 mm,
velké topeniště,
rozměry:
v 82 x š 66 x h 40 cm

14.490,-

Kachlová krbová kamna
Treviso s teplovodním
výměníkem
regulace výkonu 3,5 až 10,7 kW,
účinnost 85%!, palivo: dřevo,
ekobrikety, uhelné brikety,
terciální spalování, výměník
objem/ výkon = 17 l/ 5,7 kW,
horní kouřovod ∅ 150 mm,
rozměry: v 110 x š 75 x h 48 cm

29.650,-

PŘIPRAVTE SE NA TOPNOU SEZÓNU ! ŠIROKÝ VÝBĚR TOPIVA
ZA TRVALE NEJLEPŠÍ CENY V NAŠEM CENTRU !!!

Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 9. 2011 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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