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Revitalizace parků ve městě
 Jak jsme vás již informovali, 
město Tanvald započalo s realizací 
„Revitalizace parků v Tanvaldu“ (park 
u fontány, u pomníku TGM a u kruho-
vého objezdu). Město Tanvald uspělo se 
žádostí o získání dotace z Operačního 
programu životní prostředí a po předání 
staveniště zhotoviteli prací bylo z jeho 
strany zahájeno kácení dřevin, které 
jsou v projektu navrženy k odstranění.
 V parcích budou vybudovány zelené 
plochy s výsadbami keřů a alejových 
stromů. Dojde k úpravě cestní sítě 
a místa budou vybavena odpovídají-
cím mobiliářem. Opravu fontány jako 
architektonického prvku plánuje město 
Tanvald jako samostatný projekt. 
Jednou z možností řešení je i zacho-
vání symbolické fontány bez stříkající 
vody. Revitalizované parky budou slou-
žit jako odpočinkové a relaxační místo 
pro obyvatele a návštěvníky města. 

-red- 
Plán parku u fontány

Pozvánka
na 1. koncert THJ 2018

– Pocta Karlu Hoffmeisterovi
Křest nového klavíru

na 2. koncert THJ 2018
– Pocta Českému kvartetu

Více na str. 4 a 5

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti 
radnice se uskuteční ve 

středu 25. dubna od 16 hod. 
jednání zastupitelů města.

V pondělí 9. dubna 2018
proběhnou pravidelné 

prodejní trhy na centrálním 
parkovišti.

Sběr železného 
šrotu v Tanvaldě

SDH Tanvald Šumburk provede 
v sobotu 21. 4. 2018 od 7:00 sběr 
železného šrotu.
Pokud budete chtít hasičům věno-
vat staré železo a nechcete ho dávat 
k cestě, volejte 728 147 011, Petr Malý 
velitel SDH a dohodněte s ním konkrét-
ní místo odvozu. -red-

Den s hejtmanem
 V pátek 23. února navštívil Tanvald 
hejtman Libereckého kraje Martin 
Půta. Na tanvaldské radnici ho přiví-
talo vedení města. Dále už ho celým 
dnem provázel starosta Vladimír 
Vyhnálek. Návštěva města začala 

prohlídkou Gymnázia a Obchodní 
akademie Tanvald, Základní školy 
Tanvald, Sportovní a Střediska volného 
času Tanvald. Hejtman se seznámil 
také s výrobou v místních firmách 
4soft s.r.o. a Silroc CZ, a.s. a prohlédl 

si výtopnu společnosti Teplárenství 
Tanvald s.r.o. Poté zavítal do areálu 
Tanvaldský Špičák. Hejtmanský den 
byl završen diskuzí s občany města ve 
velké zasedací místnosti radnice.

-MěÚ-

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta a starosta Vladimír Vyhnálek diskutují s občany města. Foto Antonín Bělonožník

Zápis do mateřské školy
Společný zápis dětí do mateřské 
školy (pro MŠ Radniční, MŠ U Školky 
a MŠ Wolkerova) se uskuteční 
ve středu 9. května 2018 od 9 
do 15 hodin v budově MŠ Tanvald, 
Radniční 540.
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Třídění odpadu v Tanvaldě
 V roce 2017 došlo k nárůstu třídě-
ného odpadu, a to u všech komodit 
oproti roku 2016. Množství sebraného 
papíru, PET, skla, směsných plastů 
a nápojových kartonů se zvýšilo  
o 41,399 t, sběr kovů se zvýšil o 12,497 t 
a BIO odpadu o 9,635 t. 
 Odměny za třídění odpadu byly ve 
výši 771.148,- Kč a to od firmy EKO-
KOM a od společnosti FCC Liberec.  

Za rok 2017 se oproti roku 2016 zvýšily 
příjmy města za uvedené komodity 
celkem o 113.396 Kč.  Podrobný článek 
o třídění odpadu také naleznete na 
stránkách města www.tanvald.cz.
 V průběhu jara (dle klimatických 
podmínek) budou opět přistaveny BIO 
nádoby na místa stávajících stanovišť 
tříděného odpadu a na místa, kde 
je vyšší podíl individuální zástavby.  

Všichni občané si mohou i nadále 
chodit pro pytle na tříděný odpad (plast, 
nápojové kartony a kovy) na MěÚ 
Tanvald, odbor rozvoje a KV, nebo do 
infocentra. Po telefonické domluvě na 
tel. č. 483 369 554 je možné si objednat 
bezplatný odvoz větších elektrospotře-
bičů z domácností a také zbytkového 
odpadu, který nelze uložit do nádoby 
na směsný odpad (kusy nábytku, pod-

lahové krytiny, matrace...). 
 V celé republice se odráží růst 
výroby a spotřeby a tím i zvyšování 
produkce všech odpadů, a i přes to, že 
se množství sesbíraného komunálního 
odpadu zvýšilo, poplatek na jednoho 
poplatníka zůstává v Tanvaldě i nadále 
ve výši 500,- Kč/rok. 

-red-

Speciální cena v tombole-crosové kolo a jeho spokojená výherkyně. Foto Ateliér Smržovka Šťastný výherce hlavní ceny tomboly. Foto Ateliér Smržovka

Ze sportovního plesu na kole
 Poprvé, podruhé, potřetí..., zní to 
takřka neuvěřitelně, ale na sklonku 
loňského roku uplynulo již celých 15 
let od okamžiku, kdy se sešli v místní 
hospůdce členové TJ Tanvald z. s. 
a usnesli se, že uspořádají sportovní 
ples. A pak už to jelo jak na drátku, 
takže letos 23. února se v hale na 
Výšině tančilo již na 15. tanvaldském 
sportovním plese. A nás organizace 

pořád baví a sportovní ples je stále 
populární a sponzoři se tomboly také 
nebojí a ... prostě jedeme dál. Letošní 
tombola předčila všechny předešlé. 
Tradiční první cenu, finanční hotovost 
od firmy S-Care s.r.o. ze Semil musel 
výherce potvrdit kvalitním sportovním 
výkonem. Střelbou na basketbalový 
koš. Faktem je, že vylosovaný účastník 
uspěl, jak se říká „na první dobrou“ 

a prvním pokusem dostal míč do 
obroučky zevnitř. Nevídanou speciální 
cenu, crosové kolo v hodnotě téměř 30 
tis.Kč, věnovali společně Luboš Kouble 
(SIZ s.r.o.) a Michal Benda (Cyklo-
Benda s.r.o.). Dalších mnoho překrás-
ných cen věnovali sponzoři z blízkého 
i vzdáleného okolí, za což jim patří 
velké poděkování.
 Pro zaplněný sál tanečníků letos 

celý večer vyhrávala liberecká skupina 
Bohemia Universal Band, dobrovolní 
hasiči ze Šumburku dohlíželi na bez-
pečnost, občerstvení také klapalo. 
Tanvalďáci i přespolní se výtečně bavili 
a my s nimi. Takže za rok zase na shle-
danou na sportovním plese.  

Za TJ Tanvald z. s.
Vladimír Vyhnálek

Sběr nebezpečného odpadu
 Město Tanvald v souladu s Pravidly 
pro mobilní sběr nebezpečných odpadů 
a ve spolupráci s firmou FCC Liberec 
provede dne 21. 04. 2018 (sobota) 
mobilní sběr nebezpečného odpadu.
Seznam stanovišť a časová rozmezí 
sběru.
TANVALD
9,00 – 9,10 hod. 
ul. Radniční u bývalých 
skokanských můstků
9,15 – 9,25 hod. 
křižovatka ul. Palackého a U Stadionu 
(parkoviště pod sportovní halou)
ŠUMBURK NAD DESNOU
9,30 – 9,40 hod. 
křižovatka ul. Popelnická a Vítězná
9,45 – 9,55 hod. 
křižovatka ul. Na Balkáně a Příkrá
10,05 – 10,15 hod. 

křižovatka ul. Vítězná a Lesní 
(u autobusové zastávky Světlá)
ČESKÝ ŠUMBURK
10,25 – 10,35 hod. 
u školy
HORNÍ TANVALD
10,55 – 11,05 hod. 
křižovatka ul. K Dubu a Kostelní
11,15 – 11,25 hod. 
křižovatka ul. Údolí Kamenice 
a Valašská (u bývalé kovárny)
ŽĎÁR
11,35 – 11,45 hod. 
u bývalé hasičské zbrojnice 
11,50 – 12,00 hod. 
u střediska TS 
 Občané města Tanvaldu mohou ve 
stanovený čas do sběrného vozu bez-
platně odevzdat zejména následující 
druhy odpadů:

- rozpouštědla (benzín, aceton, čističe  
  skvrn...)
- nzbytky barev, laků, nádoby a štětce  
  se zbytky barev
- akumulátory a baterie všech druhů
- zbytky chemikálií (kyseliny a zásady,  
  tmely, lepidla, fotoroztoky...)
- prostředky na ochranu rostlin (pesti- 
  cidy, herbicidy, insekticidy)
- olejové filtry, hadry znečištěné olejem, 
  upotřebené oleje
- zářivky, úsporné žárovky, výbojky
- rtuťové teploměry a spínače
- kosmetika
- tlakové rozprašovače
- léky
- nádoby se zbytky škodlivin
 Na sběrná místa je zakázáno 
odkládat odpad mimo stanovenou 
dobu.

 Dále upozorňujeme občany, aby 
nenosili na stanoviště elektrood-
pad. Tento je možné odevzdat vždy 
poslední sobotu v měsíci od 8,00 
do 11,00 hodin v České ulici nebo 
si objednat bezplatný odvoz vět-
ších elektrospotřebičů (televizory, 
radia, mrazáky, sporáky mikrovlnné 
trouby, myčky, pračky apod.) na tel. 
483 369 554.
 Drobné elektrospotřebiče (vysou- 
šeče vlasů, varné konvice, žehličky, 
mixéry, radia, přehrávače, kalku-
lačky apod.) je možné odkládat do 
kontejnerů na drobný elektrood-
pad. Baterie a malé akumulátory je 
rovněž možno odkládat do samo-
statného boxu kontejnerů na drobný 
elektroodpad.

-MěÚ-

Městský rozhlas již v provozu
 V zimních měsících a ještě nyní na 
jaře probíhá zkušební provoz měst-
ského rozhlasu, který je zařazen do 
varovného informačního systému pro 
případ mimořádné události. Dodavatel 
provádí úpravy systému dle požadavků 
města Tanvald, zejména s ohledem na 

hlasitost doprovodné hudby tak, aby 
zbytečně neobtěžovala obyvatelstvo. 
Proto prosíme o strpení. Všechny 
hlásiče jsou jednotlivě kontrolovány, 
ovšem budoucí spolupráce s místními 
občany je vítána. V případě závady na 
zařízení stačí jen nahlásit číslo na kra-

bici, která je umístěna pod hlásičem. 
Přemísťování samotných hlásičů na 
jiná místa není již technicky možné, 
ale připomínky obyvatel se samo-
zřejmě berou v potaz. Děkujeme za 
porozumění a věříme, že systém bude 
našemu městu přínosný. -vho-

Foto Antonín Bělonožník
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 Záměr výstavby geotermální elek-
trárny je při jednáních zastupitelstva 
města stále aktuálním, diskutovaným 
tématem, a to i přesto, že zastupi-
telstvo města 2x vyslovilo s tímto 
záměrem zásadní nesouhlas. 
Úvodem chci připomenout, že všechny 
správní úkony učiněné v této souvis-
losti jsou zveřejněny na webových 
stránkách města. Přesto bych rád 
zrekapituloval významné kroky, které 
byly ve věci výstavby GTE v Tanvaldu 
ze strany samosprávy učiněny.
 První informaci o záměru společnosti  
Entergeo, SE obdržela rada města na 
schůzi 27. 02. 2013. 
 Dne 09. 12. 2013 v zasedací síni 
MěÚ v Tanvaldu proběhlo veřejné 
projednání k řízení, „posouzení vlivu 
stavby na ŽP (EIA)“.
 Ministerstvo životního prostředí ČR 
vydalo kladné závěrečné stanovisko 
k posouzení vlivu provedení záměru na 
životní prostředí „ EIA“. 
 Na zasedání zastupitelstva města 
dne 12. 02. 2014 byla otázka záměru 
výstavby geotermální elektrárny 
v Tanvaldu široce diskutována.
 Dne 15. 04. 2014 byla doručena na 

MěÚ Tanvald petice, byla podepsána 
2116 občany, z toho 1402 občany 
s trvalým bydlištěm v Tanvaldu.
 30. dubna 2014 se konalo v sále 
městského kina zasedání zastupitel-
stva města, jehož ústředním bodem 
bylo projednání záměru výstavby 
geotermální elektrárny v Tanvaldu 
a bylo přijato jednoznačně odmítající 
usnesení následujícího znění:
1/ Zastupitelstvo města projednalo 
petici občanů Tanvaldu podle zákona 
č. 85/1990 Sb. o právu petičním, 
kterou žádají, aby bylo zabráněno 
výstavbě geotermální elektrárny 
v Tanvaldu. Petice byla doručena 
na MěÚ Tanvald dne 15. 04. 2014 
a je podepsána 2116 občany, z toho 
1402 občany s trvalým bydlištěm 
v Tanvaldu;
2/ Zastupitelstvo města projednalo 
záměr výstavby geotermální elek-
trárny v Tanvaldu a konstatuje, že 
se jedná o stavbu, jaká v ČR ještě 
nebyla realizována, a tudíž nejsou 
ani zkušenosti s realizací a provo-
zem takového zařízení. Ve smyslu 

Premiéra!
 A je to tu! Ve čtvrtek 5. dubna v 19 
hodin se můžeme těšit na premiéru 
hry Past na osamělého muže od fran-
couzského autora Roberta Thomase, 
kterou pro nás připravil tanvaldský 
soubor E. F. Burian. Ne každé město 
se může pyšnit aktivním divadelním 
souborem, který na divadelních pře-
hlídkách už nasbíral mnoho čestných 
uznání a cen. Proto se přijďte podívat 
na herce, jejichž tváře sice neznáte 
z televizních obrazovek, ale potkáváte 
je ve svém městě, zdravíte se s nimi 

a svým způsobem patříte k nim. 
Za nastudováním nové hry jsou desítky 
hodin zkoušení, výroby kostýmů, kulis 
a rekvizit a za to vše je jim jedinou 
odměnou potlesk spokojeného pub-
lika. Pro herce není nic krásnějšího, 
než pohled do zaplněného hlediště. 
Pojďme tedy do divadla  a poděkujme 
jim alespoň svou přítomností. Pro nás 
jsou to dvě příjemně strávené hodinky, 
pro soubor jediný honorář. Věřím, že 
se tanvaldské publikum nedá zahanbit 
a svůj domácí soubor přijde podpořit.

Zastupitelstvo města se stavbou 
geotermální elektrárny 

v Tanvaldu nikdy nesouhlasilo

-kod-

Divadelní soubor E. F. Burian Tanvald. Foto Vlaďka Koďousková

§ 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších před-
pisů a za použití § 18 odst. 3 a 4 
a § 90 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
zastupitelstvo města, jako orgán 
chránící veřejný zájem komunity, po 
zvážení všech okolností výstavby 
a následného provozu a zejména 
z důvodu, že zamýšlená stavba má 
být umístěna prakticky ve středu 
města a jedná se o stavbu, která má 
charakter experimentu s možnými 
negativními dopady na občany, jejich 
majetek a život ve městě, rozhodlo 
s prováděním hloubkových vrtů 
a se stavbou geotermální elektrárny 
v Tanvaldu nesouhlasit.
 Zastupitelstvo města svůj nesou-
hlas opírá o skutečnost, že ve věci 
výstavby geotermální elektrárny 
v Tanvaldu proti sobě stojí veřejný 
a soukromý zájem a veřejný zájem 
musí být v tomto případě jedno-
značně upřednostněn. Veřejný 
zájem je podložen i peticí občanů.

 Dne 15. 12. 2014 byla na Městský 
úřad v Tanvaldu doručena žádost spo-
lečnosti ENTERGEO, o vydání rozhod-
nutí  o umístění stavby „Hloubkové vrty 
pro využití geotermální energie Tanvald 
– geotermální teplárna s elektrárnou“  
 Dne 29. 06. 2015 oznámil stavební 
úřad zahájení územního řízení na 
stavbu „Hloubkové vrty pro využití geo-
termální energie Tanvald – geotermální 
teplárna s elektrárnou“.
 Ve čtvrtek dne 20. srpna 2015 od 
16:00 hodin bylo svoláno v městském 
kině Jas Járy Cimrmana veřejné 
ústní jednání, na kterém občané opět 
výstavbu geotermálu v Tanvaldu jedno-
značně odmítli.
 Dne 12. 10. 2015 vydal stavební 
úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost 
o vydání územního rozhodnutí na 
stavbu „Hloubkové vrty pro využití geo-
termální energie Tanvald – geotermální 
teplárna s elektrárnou“. Proti tomuto 
rozhodnutí podala dne 26. 10. 2015 
společnost ENTERGEO, SE odvolání. 
Dne 12. 02. 2016 vydal Krajský úřad 
Libereckého kraje rozhodnutí, kterým 
zrušil rozhodnutí stavebního úřadu ze 
dne 12. 10. 2015, jímž byla zamítnuta 
žádost společnosti ENTERGEO, SE 
o vydání územního rozhodnutí na 
stavbu „Hloubkové vrty pro využití geo-
termální energie Tanvald – geotermální 
teplárna s elektrárnou“ a věc vrátil 
stavebnímu úřadu k novému projed-
nání. Stavební úřad je vázán právním 
názorem, který v rozhodnutí o odvolání 
vyslovil Krajský úřad Libereckého kraje 
a proto dne 04. 03. 2016 územní řízení 
přerušil a současně vyzval žadatele 
k doplnění podkladů.
 K uvedené fázi přerušeného územ-
ního řízení jednalo zasedání zastupitel-
stva města dne 20. 04. 2016, a přijalo 
následující usnesení.
Zastupitelstvo města Tanvald:
A) nesouhlasí s umístěním stavby 
„Hloubkové vrty pro využití geo-
termální energie Tanvald – geo-
termální teplárna s elektrárnou“, 
jako účastník územního řízení dle 
§ 85, článku 1, odstavce b) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění
B) nesouhlasí s umístěním stavby 
„Hloubkové vrty pro využití geoter-
mální energie Tanvald – geotermální 
teplárna s elektrárnou“, jako jed-
notka územní samosprávy za využití 
ustanovení § 85, článku 1, odstavce 
b) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, 
s přihlédnutím ke znění §2, odst. 2. 
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení): „Obec pečuje o všestranný 
rozvoj svého území a o potřeby 
svých občanů; při plnění svých 
úkolů chrání též veřejný zájem.“
C) ukládá starostovi města Mgr. 
Vladimíru Vyhnálkovi předložit sta-
vebnímu úřadu Městského úřadu 
Tanvald toto usnesení jako stano-
visko zastupitelů města Tanvaldu 
k územnímu řízení o umístění výše 
zmíněné stavby.
 Dne 05. 10. 2017 vydal stavební úřad 
územní rozhodnutí o umístění stavby 
„Hloubkové vrty pro využití geotermální 
energie Tanvald – geotermální teplárna 
s elektrárnou“. Proti tomuto rozhodnutí 
podalo město Tanvald odvolání(za 
pomoci právního zastoupení). 
 Dne 10. 11. 2017 stavební úřad 
veřejnou vyhláškou vyrozuměl všechny 
účastníky územního řízení o podaných 
odvoláních a zároveň je vyzval, aby se 
k podaným odvoláním vyjádřili. K poda-
ným odvoláním obdržel stavební úřad 
vyjádření společnosti  ENTERGEO, 
SE. Jelikož stavební úřad nemohl odvo-
láním vyhovět cestou autoremedury, 
postoupil je dne 05. 12. 2017 k vyřízení 
Krajskému úřadu Libereckého kraje.
Do dnešního dne (18. 3. 2018) Krajský 
úřad Libereckého kraje ve věci rozhod-
nutí nevydal. Jeho rozhodnutí nelze 
předjímat.
 Z uvedené rekapitulace jedno-
značně vyplývá, že zastupitelé 
města i já osobně v žádném případě 
výstavbu geotermální elektrárny 
nepodporujeme a neprosazujeme, 
jak je nám i některými zastupiteli 
města a občany města podsouváno. 
 Územní řízení je výkonem státní 
správy. Ze strany MěÚ Tanvald, sta-
vebního úřadu musí být postupováno 
dle správního řádu, stavebního zákona 
a zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí.
 V právním státě musí orgány veřejné 
moci, občané a právnické osoby 
zachovávat právo a jednat podle práva. 
 Zastupitelstvo města prostřed-
nictvím dvou výše uvedených 
a neustále platných usnesení svůj 
nesouhlas se záměrem výstavby 
geotermální elektrárny vyjádřilo.
 Emoce v této věci nic nevyřeší. 
Nedovolme zastupitelskou demokracii 
a právní stát demontovat, nebo někdy 
i s dobrými úmysly nepřímo popírat tvr-
zeními a přáními jednotlivců.  Chápu, 
že problematika GTE se stává před 
komunálními volbami opět žhavým 
tématem, ale snažme se zachovat 
si chladnou hlavu a zdravý rozum. 
Mohu Vás ujistit, že poškození zájmů 
města a jeho občanů jako starosta 
města nedopustím.

V Tanvaldě 18. 03. 2018
Mgr. Vladimír Vyhnálek

starosta
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Demolice „domu hrůzy“
 Koncem ledna byly zahájeny vyklí-
zecí práce domu čp. 425 v Žákově ulici. 
Po odstranění sutin dojde k urovnání 
povrchu a k jeho zatravnění. Protože 
všechny pozemky s výjimkou objektu 
č. p. 144 jsou v majetku města, vznikne 

zde velice zajímavý prostor pro případ-
nou výstavbu. Otázku využití celého 
prostoru by mělo řešit až zastupitelstvo 
města, které vzejde z podzimních 
komunálních voleb.

-red-

Foto Vlaďka Koďousková

Krimi okénko 
Městská policie:

725 095 123, 483 394 575
Policie ČR: 158

Poláci odjeli rozčarovaní
Závěr výletu pokazil polským návštěv-
níkům dosud neznámý pachatel, který 
v noci vycucnul naftu z jejich autobusu, 
zaparkovaného ve Žďáře. Nechal 
pouze na dně, tak akorát na dojetí 
k čerpací stanici. Škoda činí sedm a půl 
tisíce, ale ještě větší škoda je na poka-
ženém dobrém dojmu, který si turisté 
odvezli z Tanvaldska. Proto zbystřete, 
pokud vám někdo bude nabízet levnou 
naftu. Třeba to bude právě tenhle 
zloděj.

Máš-li máslo na hlavě, neprovokuj
Lidská hloupost skutečně nezná mezí. 
Mladý řidič se nabídl svému otci, že mu 
vyzvedne vůz z autoservisu. Na tom by 
ještě nebylo nic zvláštního, hodný syn, 
jenž ctí svého otce, řeknete si možná, 
leč má to svůj háček. Mladík měl toho 
času „papíry v čistírně“, respektive byl 
mu vysloven zákaz řízení. A co čert 
nechtěl, po pár metrech ho zastavila 
policejní hlídka. A proč? Pan řidič 
neřidič nepovažoval za nutné připoutat 
se bezpečnostním pásem, a tak na 
sebe upoutal nechtěnou pozornost. 
A teď si ten zákaz nepochybně o něco 
prodlouží a pokuta ho nemine. Nu, 
mlsat se dá kdykoliv, jen je zapotřebí 
nemlaskat při tom příliš hlasitě.

Facebook, náš drahý velký bratr
Postěžoval si mi policejní náčelník, 
že poslední dobou se mezi lidmi příliš 
rozmáhá válčení na facebooku. Lidé si 
mezi sebou nadávají, vyhrožují, léčí si 
vzájemně své bolístky a komplexy, pak 
přijdou na policii a brečí: „Ten mě urazil, 
sprostě mi nadával, je to vůl, zavřete ho 
na sto let.“ A spousta lidí se pak musí 
zabývat doslova zbytečnostmi. Ruku 
na srdce, milí lidičkové, nebylo by lépe 
vyříkat si s tím druhým všechno pěkně 

postaru z očí do očí, i kdyby na to třeba 
i nějaká ta facka padla? Ono takhle 
zblízka to nakonec stejně tak ostré 
nebývá, to jen ty anonymní sociální sítě 
svádějí k tomu, aby se na nich jeden 
nakrucoval, ukazoval své vědomosti 
a svaly bez rizika, že za to nějakou 
schytá. Lidé facebooku svěří někdy 
doslova všechno, a to není dobře. 
I tady platí „mlčeti zlato“, možná právě 
tady především. Facebook je dobrý 
sluha, ale sloužit bychom mu neměli. 
A nikdy nezapomínejte, že je tu taky 
tlačítko blok. Nač se hádat s pitomcem, 
když je možné zablokovat ho. Nervy 
má přece každý jen jedny. 
A na závěr malá perlička:
Pan A se baví s pánem B na facebooku 
a kouká na to půlka republiky.
Pan A: „Dám si baštu, gulášek s knedlí-
kem, potom kouknu na zprávy a skočím 
si na pivínko ke Třem sluncím. Už se 
na vás kamarádi těším. Posedíme, 
zapaříme, domů půjdem až ráno. “
Pan B: „Zrovna se kochám našimi 
obrázky po dědovi. To je moje záloha 
na stáří. Manželka zrovna peče buchty 
s tvarohem, pak si spolu dáme kafíčko 
a večer jdeme do divadla na Fausta. 
To bude nádhera. Taky večer pose-
díme, ale místo piva si dáme vínečko. 
Moc se na to těším.“
A poučení:
Policie ČR zjistila, že na pana A je 
vyhlášeno celostátní pátrání, takže 
hned po zprávách si ho vyzvedli 
u Tří sluncí. Ani pivo nestihnul a ke 
své družce, jak on říkal domů, se 
ani ráno nevrátil. Pana B mezitím 
vykradli bytoví zloději a kromě obrazů 
odnesli i televizi, video a nějaké ty 
šperky po babičce. Zachránilo se jen 
to, co měla na sobě paní B v divadle. 
A zbytek buchet dorazili, kafe v termo-
sce taky domlaskli. Ať žije facebook.

-vho- 

Pozvánka na 1. koncert THJ 
2018 – Pocta Karlu Hoffmeisterovi 

a křest nového klavíru
 Slavnostní zahajovací koncert se 
uskuteční v pátek 13. dubna od 19.00 
hodin a bude mu předcházet od 18.30 
vernisáž výstavy dětských prací, které 
byly nejúspěšnější v soutěži vyhlášené 
Střediskem volného času pod titulem 
„Má vlast“.
 Ke klavírnímu recitálu jsme pozvali 
přední českou klavíristku Jitku 
Čechovou, kterou jsme požádali, aby 
svým uměním pokřtila nový klavír, 
který sama ve firmě Petrof vybrala, 
a navíc se spolu se svým mužem 
Janem Páleníčkem velmi zasloužila 
o to, aby Tanvald tento vynikající nástroj 
získal. Největší dík však patří štědrému 
donátorovi, který si přeje zůstat v ano-
nymitě. Bez něho by Tanvald klavír 
neměl.
 Jitka Čechová přispěje výběrem 
programu i k oslavě 100. výročí vzniku 
Československé republiky.
 Co jiného, než hudba Bedřicha 
Smetany by měla na tomto koncertě 
kralovat?
 Repertoár Jitky Čechové je sice velmi 
široký, ale jeho těžiště představují díla 
českých autorů – Bedřicha Smetany, 
Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, 
Bohuslava Martinů, o čemž svědčí její 
nahrávky, např. v roce 2014 dokončila 

kompletní nahrávku klavírních děl 
Bedřicha Smetany (8 CD), z nichž na 
tomto koncertě zazní vybrané skladby.
A komu jinému by měla být vzdána 
pocta než umělci, který celý život 
zasvětil právě české hudbě? Byl jím 
Karel Hoffmeister (1868 – 1952), 
významný klavírista, pedagog, profesor 
klavírní hry. Od roku 1923 byl rektorem 
Pražské konzervatoře. K jeho žákům 
patřili např. Josef Páleníček, František 
Rauch, Jindřich Jindřich aj.  Významné 
jsou i jeho monografie o životě a díle B. 
Smetany nebo A. Dvořáka.

Česká klavíristka Jitka Čechová

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238 (Horní Tanvald)

  PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

- POHÁDKOVÁ TŘÍDA –

 školní rok 2018/2019

Pro děti s odkladem školní docházky.

                                                  
Výchovně – vzdělávací program bude zaměřen na:
• logopedickou péči (náprava a rozvoj řeči)
• rozvoj dovedností nutných pro úspěšný start 
 v 1. třídě základní školy (uplatněni programu Maxík, 
 metody Elkonin….)

Jedná se o přípravnou třídu pro následnou docházku 
do běžné základní školy .
Termín přihlášek je do 31. května 2018.
Závaznou podmínkou pro přijetí  je doporučení 
pedagogicko – psychologické poradny  
(tel. pro objednání  602 102 833).

Dotazy zodpovíme na tel. čísle  483 394 085  (p. Špráchal) 
 nebo e-mailem – reditel@zshortan.cz                                                                                                                  
Je možné domluvit i návštěvu školy.
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Pozvánka na 2. koncert THJ 2018
– Pocta Českému kvartetu

 Již po čtrnácté uspořádala naše 
mateřská škola tradiční „školkovský 
maškarbál“, kterého se zúčastňují 
nejen děti, ale i jejich rodiče, prarodiče 
(samozřejmě všichni v maskách) 
tentokrát v Sokolovně na Českém 
Šumburku. Kromě tance a tomboly (ve 
které u nás vyhrávají všichni), nechy-

běly soutěže nejen pro děti, ale i pro 
dospěláky. Všichni jsme si to moc užili.
 Tímto bychom chtěli poděkovat 
Chlumeckým za to, že nám umožnili náš 
„školkovský maškarbál“ v Sokolovně 
uskutečnit a za výborné buchty, které 
nám napekli. Díky moc.
Jiřka Pecháčková, VOP MS Tanvald, Wolkerova  

Školkovský maškarbál 
- MŠ Tanvald, Wolkerova

Masky řádily na Horním Tanvaldě
 Maškarní karneval je oblíbená 
zábava, kterou si v mnoha školách zpří-
jemňují zimní čas. Ve škole na Horním 
Tanvaldě pořádáme maškarní karneval 
každý rok, ale aby to bylo výchovné 
a přesto zajímavé, volíme různá témata 
karnevalových her. Proběhly karnevaly 

na téma zimní sporty, pohádky, lidské 
tělo. Letošní karneval měl v názvu 
"Máme rádi zvířata". Děti si užily zvířecí 
detektivní kancelář, poznávaly zvířata 
podle zvuku, zahrály si zvířecí divadlo, 
vyzkoušely opičí dráhu, hádaly zvířata 
po hmatu a další. Lenka Machová

 Na druhém koncertě, který proběhne 
v pátek 27. dubna, se nám představí 
Klavírní kvarteto Josefa Suka. Je 
pojmenované podle houslisty Josefa 
Suka (1929 – 2011), jedné z největších 
osobností houslové generace 20. 
století, vnuka skladatele Josefa Suka 
a pravnuka Antonína Dvořáka.
 Pod názvem Klavírní kvarteto Josefa 
Suka vystupuje soubor od r. 2014. 
V roce 2017 vyšlo souboru nejnovější 
kvartetní CD u vydavatelství Supraphon 
s hudbou J. Suka a A. Dvořáka, které 
se hned vzápětí setkalo s velmi pozitiv-
ními ohlasy kritiků doma i v zahraničí. 
Soubor debutoval v r. 2016 na nejvý-
znamnějším českém festivalu „Pražské 
jaro“ a nadále koncertuje v prestižních 
koncertních síních nejen v Čechách, 
ale i na Slovensku, v Rakousku, 
Španělsku, Itálii, Německu. Soubor 
natáčel živě do italského, rakouského 
i českého rozhlasu, absolvoval turné po 
Japonsku atd. 
Na koncertě uslyšíme klavírní kvartety 
Mozarta, Suka a Dvořáka.

Pocta Českému kvartetu patří právem. 
České kvarteto působilo v letech 1892 
– 1934. Představovalo první stálý 

profesionální komorní soubor v čes-
kých zemích. Svou uměleckou úrovní 
si záhy získalo mezinárodní věhlas 
a stalo se světově úspěšným.

Zakládajícími členy byli:
Karel Hoffmann – první housle
Josef Suk – druhé housle
Oskar Nedbal – viola
Otto Berger – violoncello
Za čtyřicet let svého působení se 
obsazení Českého kvarteta proměňo-
valo, ale přesto odehrálo na čtyři tisíce 
koncertů v Evropě i jinde ve světě. 
Interpretační úrovní a mezinárodními 
úspěchy bylo České kvarteto jedním 
z nejvýznamnějších komorních sou-
borů své doby.
Libuše Vedralová předsedkyně festiva-
lového výboru THJ

Klavírní kvarteto Josefa Suka.

Co se děje v mateřských 
školách v Tanvaldu

 K dětem patří pohádky. Nejinak 
tomu je i v našich mateřských školách. 
Do školek zavítalo Petrpaslíkovo 
divadlo s loutkovou pohádkou Když 
šla vrána do světa. Využili jsme 
i nabídky kulturní kanceláře Tanvald 
a navštívili divadelní představení Čert 
a Káča v kině Jas J. Cimrmana. V malé 
herce se proměnily děti při dramatizaci 
různých pohádek přímo ve školkách. 
Že pohádky mohou být v jiných, např. 
knižních podobách se přesvědčily děti 
z MŠ Wolkerova při návštěvě Městské 
knihovny Tanvald. 
 Únor byl také časem karnevalů 
a Masopustu. Karnevalové veselí si 
užily děti z MŠ Radniční a MŠ U Školky 
ve svých školkách, MŠ Wolkerova 
v Sokolovně Český Šumburk společně 
s rodiči. V MŠ Wolkerova si Masopust 
také děti připomněly pečením pravých 
masopustních koblih, na kterých si pak 
společně pochutnaly.
 V období, kdy venku bylo méně 
sněhu, než bývá v zimě zvykem, se děti 
v MŠ U Školky a v MŠ Wolkerova díky 
rodičům proměnily na celý den v malé 
sněhuláčky ve „Sněhuláčkové školce“.

 Ani na zvířátka v zimě nezapo-
mínáme. Děti z MŠ Radniční a MŠ 
U Školky šly zvířátkům přilepšit do lesa 
ke krmelci. Ve všech školkách proběhl 
kurz pořádaný spolkem ČČK Jablonec 
nad Nisou pod názvem Doktorů se 
nebojíme, ve kterém byly děti hravou 
a věku přiměřenou formou seznámeny 
se základy první pomoci a na jehož 
závěru všichni dostali diplom a drobný 
dárek. Na Velikonoce se chystají děti 
z MŠ Wolkerova ve SVČ Tanvald, kde 
díky p. L. Kadeřábkové a p. D. Humlové 
získaly základy práce s keramickou 
hlínou při výrobě velikonočního zajíčka.
 Rodiče předškolních dětí ze všech 
tří školek měli možnost přihlásit děti do 
plavecké školičky v Jablonci nad Nisou, 
kam jezdíme společným autobusem 
a která začala v únoru a bude trvat 
až do května (10 lekcí). Škoda, že ne 
všichni tuto možnost využili, protože se 
zde děti učí především zdolávat strach 
z vody, některé dokonce i plavat.
 Jak je vidět, ve všech školkách se 
stále něco děje, o činnosti a akce není 
nouze.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Tanvald

Foto archiv MŠ

Foto Lenka Machová

Předškoláci v ZŠ Tanvald, Sportovní
 V polovině března navštívili naši 
školu předškoláci z MŠ Radniční a MŠ 
U školky. Prohlédli si školu, sportovní 
halu a tělocvičnu. V prvních třídách 
viděli, co vše už se jejich kamarádi od 

září naučili. Společně si vyrobili veliko-
noční drobnosti a zazpívali si. Věříme, 
že se jim u nás líbilo. Na budoucí prv-
ňáčky se těšíme 3. dubna u zápisu do 
1. tříd. Vedení ZŠ Tanvald, Sportovní

Foto archiv MŠ

Den otevřených dveří
na ZŠ Tanvald, Sportovní 576

 Rádi bychom pozvali rodiče i žáky 
5. tříd na Den otevřených dveří na naší 
škole. Zájemci o výuku ve sportovních 
třídách budou moci zhlédnout výuku 
tělesné výchovy a ukázky celoročních 
aktivit našich sportovních tříd. Společně 
si prohlédneme školu a nahlédneme do 
výuky ostatních předmětů. Rádi zodpo-
víme Vaše dotazy.

Datum konání: pátek 20. dubna 2018
Čas konání: 9.00 -11.00 hod.
 2. května 2018 od 9.00 hod 
proběhne výběr děvčat a chlapců 5. tříd 
z oblasti Tanvaldska, kteří mají zájem 
od školního roku  2018/19 navštěvovat 
na naší škole třídu s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy.

Těšíme se na Vás!!
Ředitelství školy
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 14. 02. 2018   

*RM1/  souhlasí s vyřazením automobilu ŠKO-
DA OCTAVIA COMBI 1,6, RZ 3L8 5272, VIN 
TMBJX41U9A8859762, pořízeného v roce 
2010, včetně zvukového a světelného zařízení 
TESLA, pořízeného v roce 2005, prodejem Obci 
Bílovice nad Svitavou, IČ 00281581 za dohod-
nutou cenu 70.000 Kč;
2/ schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tan-
vald a Obcí Bílovice nad Svitavou o prodeji au-
tomobilu ŠKODA OCTAVIA COMBI 1,6, RZ 3L8 
5272 dle předloženého návrhu.
Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva 
města Tanvald konaného dne 14. 02. 2018
I.
*ZS bere na vědomí informace o činnosti rady 
města v období od 06. 12. 2017 do 24. 01. 2018.
II.
*ZS bere na vědomí informace o činnosti 
kontrolního výboru, finančního výboru a škol-
ského výboru.
III.
*ZS bere na vědomí informace o činnosti 
společností s majetkovou účastí města:
1 Nemocnice Tanvald s.r.o.
2 Teplárenství Tanvald s.r.o.
3 TABYS s.r.o. 
IV.
K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo 
města: 
1) na základě vydaného a zveřejněného zá-
měru rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 
218/11  (zahrada) o výměře 169 m2 v katas-
trálním území Tanvald panu Š. za dohodnutou 
cenu 69.400 Kč.
2) rozhodlo navýšit Základní škole Tanvald, 
Sportovní 576 příspěvek na provoz o 45.000 Kč 
a schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018:
Běžné výdaje
Odbor ekonomický
Základní škola Tanvald, Sportovní 576  
+ 45.000 Kč
Financování 
Převod hospodářského výsledku z minulých let   
+ 45.000 Kč
3) schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018 
spočívající ve vrácení nedočerpaných prostřed-
ků účelové neinvestiční dotace na volbu prezi-
denta republiky do státního rozpočtu:
běžné Výdaje
Odbor ekonomický 
+ 18.641 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
+ 18.641 Kč
4) v souvislosti s pořízením nového koncertního 
klavíru do městského kina schvaluje  
 rozpočtové opatření č. 9/2018:
KAPITÁLOVÉ Výdaje
klavír Petrof P 284 Mistral   
1.717.200 Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
+ 1.717.200 Kč
V.
*ZS rozhodlo zadat zpracování projekto-
vé dokumentace na realizaci parkoviště  
v ulici Palackého u č. p. 552 a chodníku v ulici 
Radniční, v úseku od zastávky BUS po křižovat-
ku s ulicí Pod Špičákem, a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 8/2018:
KAPITÁLOVÉ Výdaje
parkoviště v ul. Palackého u objektu č. p. 552 
80.000 Kč
chodník v ul. Radniční od zastávky BUS 
pokřižovatku s ul. Pod Špičákem  
48.000 Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
+128.000 Kč
VI.
*ZS rozhodlo zadat zpracování projektové do-
kumentace na rekonstrukci vzduchotechniky ve 
školní restauraci č. p. 589, ul U Stadionu, Tan-
vald a schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018: 
KAPITÁLOVÉ Výdaje
rekonstrukce vzduchotechniky v objektu č. p. 
589, ul. U Stadionu     
78.650 Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
+ 78.650 Kč
VII.
*ZS ve věci poskytnutí dotací z rozpočtu města 
organizacím v roce 2018:
1/ schvaluje poskytnutí neinvestičních dotací 

z rozpočtu města Tanvald na činnost a provozní 
výdaje organizacím v roce 2018 takto:
1) Tělovýchovná jednota Jiskra Tanvald, z.s.  
ve výši 170.000 Kč
2) TJ Tanvald, z.s. ve výši  170.000 Kč
3) MDC Maják, z.s. ve výši 85.000 Kč
4) Spolek zdravotně postižených, z.s. ve výši 
45.000 Kč
5) Oblastní charita Most, c.o. ve výši 30.000 Kč   
6) Klub bojového umění Karate Tanvald, z.s.  
ve výši 20.000 Kč
7) Tenis TANVALD, z.s  ve výši 20.000 Kč
8) DH-FR racing Tanvald, z.s. ve výši 20.000 Kč
9) Most k naději, z.s. ve výši 20.000 Kč
10) Roma Tanvald, z.s.  ve výši  10.000 Kč
11) Romany art workshop, z.s. ve výši 10.000 
Kč
12) Klub bojového umění Karate Tanvald, z.s. 
na uspořádání mezinárodního karatistického 
semináře ve výši 5.000 Kč.
13) Tenis TANVALD, z.s  na uspořádání turnaje 
neregistrovaných tenistů ve výši 1.500 Kč
14) DH-FR racing Tanvald, z.s. na uspořádání 
závodů Bobovka cup 2018 ve výši 5.000 Kč
15) Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald, 
příspěvková organizace na provoz školního ba-
zénu v budově gymnázia a OA ve výši 800.000 
Kč. 
16) Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald, 
příspěvková organizace na krajem nepokryté 
výdaje na provozní činnost budovy gymnázia a 
OA ve výši 100.000 Kč.
17) MotorGate, z.s. na opravu historického au-
tobusu Chavdar ve výši 5.000 Kč
2/ schvaluje poskytnutí investiční dotace z roz-
počtu města Tanvald TJ Tanvald, z.s.
na nákup rolby na úpravy běžeckých lyžařských 
tratí ve výši 150.000 Kč
3/ schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2018:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ   
nerozdělené dotace                 - 1.666.500 Kč
dotace TJ Jiskra Tanvald, z.s.    170.000 Kč
dotace TJ Tanvald, z.s.    170.000 Kč
dotace MDC Maják, z.s.      85.000 Kč
dotace Spolku  zdravotně postižených, z.s.  
                                                            45.000 Kč
dotace Oblastní charitě Most, c.o.       30.000 Kč
dotace Klubu bojového umění Karate Tanvald, 
z.s.         20.000 Kč
dotace Tenis TANVALD, z.s.         20.000 Kč
dotace DH-FR racing Tanvald, z.s.     20.000 Kč
dotace Most k naději, z.s.                    20.000 Kč
dotace Romě Tanvald, z.s.                  10.000 Kč
dotace Romany art workshop, z.s.     10.000 Kč
dotace Klubu bojového umění Karate Tanvald, 
z.s. 
na uspořádání mezinárodního karatistického 
semináře                                              5.000 Kč
dotace Tenis TANVALD, z.s   
na uspořádání turnaje neregistrovaných tenistů 
ve výši                           1.500 Kč
dotace DH-FR racing Tanvald, z.s.   
na uspořádání závodů Bobovka cup 2018  
5.000 Kč
dotace Gymnáziu a OA Tanvald, příspěvková 
organizace 
na provoz školního bazénu v budově gymnázia 
a OA      800.000 Kč
dotace Gymnáziu a OA Tanvald, příspěvková 
organizace na krajem
nepokryté výdaje na provozní činnost budovy 
gymnázia a OA     100.000 Kč
dotace MotorGate, z.s.na opravu historického 
autobusu Chavdar                          5.000 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
investiční dotace TJ Tanvald, z.s. na nákup 
rolby na úpravy běžeckých lyžařských tratí 
150.000 Kč
VIII.
*ZS bere na vědomí informaci o skutečných 
nákladech města na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu za poplatníka a rok 2017.
IX.
*ZS rozhodlo schválit stavební akci „Stavební 
úpravy objektu č. p. 589 Tanvald“ a dále schválit 
navýšení finančních prostředků na jeho realiza-
ci rozpočtovým opatřením č. 12/2018: 
KAPITÁLOVÉ Výdaje
Stavební úpravy objektu č. p. 589   
+ 2.988.558 Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z minulých let 

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 28.02.2018 

*RM vydává záměr na prodej bytové jednotky 
č. 555/25, vel. 1+2, byt běžný, ulice Sportov-
ní, Tanvald včetně spoluvlastnického podílu 
287/19410 na společných částech budovy čp. 
555 a stavební parcele č. 1047 v katastrálním 
území Tanvald dle schválených pravidel veřejné 
soutěže. Základní cena pro podání žádosti je 
650.000 Kč. Termín pro podání žádosti je nej-
později do 10. 04. 2018 do 11.00 hodin.
*RM vydává záměr na prodej bytové jednotky 
č. 558/41, vel. 1+1, byt běžný, ulice Větrná, Ta-
nvald včetně spoluvlastnického podílu 31/2525 
na společných částech budovy čp. 558 a sta-
vební parcele č. 1208/2 v katastrálním území 
Tanvald dle schválených pravidel veřejné soutě-
že. Základní cena pro podání žádosti je 300.000 
Kč. Termín pro podání žádosti je nejpozději do 
10. 04. 2018 do 11.00 hodin.
*RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy 
na byt č. 1, Poštovní 135, Tanvald na dobu urči-
tou do 30. 04. 2018.
*RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy 
na byt č. 39, Větrná 558, Tanvald na dobu urči-
tou do 30. 04. 2018.
*RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 6/2018 na reali-
zaci akce „Dětské hřiště v lokalitě Tanvald, ulice 
Vítězná – šéfmontáž“ mezi městem Tanvald 
a společností TR Antoš, s.r.o., se sídlem Na 
Perchtě 1631, Turnov dle předloženého návrhu.
*RM doporučuje zastupitelstvu města ponechat 
pozemkovou parcelu č. 729/7 (trvalý travní po-
rost) v katastrálním území Tanvald v majetku 
města.
*RM doporučuje zastupitelstvu města:
a) souhlasit s výkupem:
1/  části pozemkové parcely č. 264/1 (lesní po-
zemek) v katastrálním území Tanvald, označené 
podle geometrického plánu č. 1718-351/2017 
ze dne 21. 11. 2017 jako pozemková parce-
la č. 264/6 (lesní pozemek) o výměře 114 m2, 
za účelem narovnání majetkoprávního vztahu 
u stavby parkoviště v ulici Palackého Tanvald;
2/ části pozemkové parcely č. 264/4 (lesní poze-
mek) v katastrálním území Tanvald, označené 
podle geometrického plánu č. 1718-351/2017 
ze dne 21. 11. 2017 jako pozemková parcela 
č. 264/7 (lesní pozemek) o výměře 878 m2, za 
účelem vybudování parkoviště pro osobní auto-
mobily u čp. 552, Palackého, Tanvald, od Lesů 
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 
za kupní cenu ve výši 178.000 Kč;
b) schválit rozpočtové opatření:
KAPITÁLOVÉ Výdaje
pořízení části ppč. 264/1 a 264/4, k. ú. Tanvald 
+ 118.000 Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z minulých let               
+ 118.000 Kč
*RM schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci „Sta-
vební úpravy objektu č. p. 589“ mezi městem 
Tanvald a firmou SATO Tanvald s.r.o., se síd-
lem Krkonošská 199, Tanvald dle předloženého 
návrhu. 
*RM:
1/ schvaluje zřízení věcného břemene ve pro-
spěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 
874/8, Děčín IV – Podmokly  a uděluje právo 
provést stavbu podle předloženého návrhu 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcné-
ho břemene a Smlouvy o právu provést stavbu 
č. IP-12-4015976/VB/1, akce JN, Tanvald, Spor-
tovní, p. č. 1648 - kNN, SR, SS týkající se stav-
by zařízení distribuční soustavy na části pozem-
kových parcel č. 375/80, č. 375/86, č. 375/99, 
č. 375/98 v katastrálním území Tanvald;
2/ schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a Smlouvu o právu pro-
vést stavbu č. IP-12-4015976/VB/1, akce JN, 
Tanvald, Sportovní, p. č. 1648 - kNN, SR, SS tý-
kající se stavby zařízení distribuční soustavy na 
části pozemkových parcel č. 375/80, č. 375/86, 
č. 375/99, č. 375/98 v katastrálním území Tan-
vald podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje vypracování projektové doku-
mentace a energetického auditu na projekt 
„Realizace energetických úspor v objektu radni-

ce č. p. 359, Tanvald“ a doporučuje zastupitel-
stvu města schválit rozpočtové opatření:
KAPITÁLOVÉ Výdaje
Realizace energetických úspor v objektu radni-
ce č. p. 359, Tanvald      
230.000 Kč
Financování
Převod hospodářského výsledku z minulých let 
+ 230.000 Kč
*RM schvaluje:
1/ poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu 
města Tanvald na činnost a provozní výdaje or-
ganizacím v roce 2018 takto: 
1) Základní škola Tanvald, Údolí Kamenice 238, 
p. o. ve výši 25.000 Kč
2) Občanské sdružení D. R. A. K., Liberec ve 
výši 25.000 Kč
3) ČRS MO Tanvald na nákup materiálu na roz-
šíření líhně a sádek ve výši 30.000 Kč
2/ schvaluje poskytnutí peněžitých darů z roz-
počtu města Tanvald následujícím subjektům 
v roce 2018 takto: 
1) J. Moravcová ve výši 8.000 Kč
2) Honební společenstvo Velké Hamry ve výši 
3.000 Kč
3) 1. ZO ČSZ Tanvald ve výši 6.000 Kč
4) 3. ZO ČSZ Tanvald ve výši 6.000 Kč
5) JIZERKY PRO VÁS obecně prospěšná orga-
nizace, Kořenov ve výši 10.000 Kč
6) Asociace rodičů a přátel zdravotně postiže-
ných dětí ČR, o. s. Klub Jablonec n. N. ve výši 
12.000 Kč
7) Tělocvičná jednota Sokol Český Šumburk, 
z. s. ve výši 10.000 Kč
8) SOSHIKI, klub bojových umění a sportů Tan-
vald, z. s. ve výši 20.000 Kč
9) Myslivecký spolek Tanvald, z. s. ve výši 
15.000 Kč
10) Nadační fond severočeských olympioniků 
Jablonec nad Nisou ve výši 3.000 Kč
11) SDH Tanvald, Horní Tanvald ve výši 15.000 
Kč
12) ŠSK při Gymnáziu Tanvald ve výši 20.000 
Kč
13) ŠSK a CS ZŠ Tanvald, Sportovní 576 ve 
výši 20.000 Kč
14) Klub českých turistů Tanvald ve výši 15.000 
Kč
15) Centrum Lira, z. ú. Liberec ve výši 10.000 Kč
16) Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením v České republice, o. s., Sluníčko ve 
výši 10.000 Kč
17) ČRS MO Tanvald ve výši 5.000 Kč
18) SDH Tanvald, Šumburk ve výši 20.000 Kč
19) FOKUS Liberec, o. p. s ve výši 5.000 Kč
20) Český svaz včelařů, o. s. Tanvald ve výši 
6.000 Kč. 
21) V. Potocký ve výši 6.000 Kč
22) ČMMJ, z. s. Okresní myslivecký spolek ve 
výši 1.000 Kč
3/ schvaluje uzavření Veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu 
města Tanvald č. 19/2018 – č. 21/2018 mezi 
městem Tanvald a organizacemi uvedenými 
v bodě 1/ dle předložených návrhů;
5/ schvaluje uzavření Darovacích smluv o po-
skytnutí peněžitých darů č. 1/2018 – 22/2018 
mezi městem Tanvald a organizacemi uvedený-
mi v bodě 2/ dle předložených návrhů.
*RM vydává Program pro poskytování účelo-
vých dotací z rozpočtu města Tanvald „Podpora 
projektů na odkanalizování nemovitostí pro rok 
2018“ podle předloženého návrhu.
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na 
zpracování výškopisu a polohopisu pro pro-
jekt „Revitalizace území ulice Horská – Spor-
tovní, Tanvald“ a provést rozpočtové opatření 
č. 14/2018:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ  
+ 20.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA   
- 20.000 Kč
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dne 28. 02. 2018:
13. Náměty, připomínky, diskuze
14. Závěr

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

+ 2.988.558 Kč
X.
*ZS ve věci spolupráce s Odborem pro sociální 
začleňování Úřadu vlády ČR rozhodlo ukončit 

tuto spolupráci v souladu s čl. VII. odst. 5 Me-
moranda o spolupráci mezi Odborem pro soci-
ální začleňování Úřadu vlády ČR a obcí Tanvald 
uzavřeného dne 04. 08. 2016. 
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V dubnu 2018
oslaví životní jubileum

Srdečně

blahopřejeme

oslavencům

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

Libuše Pražáková
Charlotte Kubečková

Jan Kohlberger
Anna Frivaldská
Věra Havelková

Petr Melena
Jiří Nesvadba
Ema Kroupová

Petr Nový
Jiří Pražák

Anežka Blažková
Hana Kovářová

Jiří Lamač
Miroslav Haba

Jiřina Karásková
Ludmila Šebková
Jana Hofmanová

Josef Szostok
Jaroslav Svoboda

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D. 

Vás zve na
autorské čtení s místní 
spisovatelkou a lidovou 

vypravěčkou
Klárou Hoffmanovou 

Pospíšilovou.
Místo konání: Dům pro seniory 
Šumburk n. Desnou 593 Tanvald

Datum konání:
úterý 17. 4. 2018 v 15 hodin

Na setkání se těší Klára 
Hoffmanová Pospíšilová

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Vás zve na 
Přivítání jara... 

Veselé čtení v podání členky DS E. 
F. Burian Tanvald Dany Hozdové a 

hudební vstupy dětí z Majáku.
Místo konání: MDC Maják, 

U Školky 579, Tanvald Výšina
Datum konání:

tentokrát v netradičním termínu
19. dubna 2018 od 15 hodin

Srdečně zveme
Senior Klub II Tanvald Výšina

Zlatá svatba
 Manželé Pavol a Mária Lackovi 
oslaví v sobotu 28. dubna 2018 
v obřadní síni Tanvaldské radnice 
zlatou svatbu.
 Hodně zdraví, lásky, spokojenosti 
a pohody do dalších společných let 
přejí děti Pavel a Marie s rodinami.

Vážení spoluobčané, 
7. 3. 2018 uplynulo 168 let od narození 
T. G. Masaryka.
Ne každé město se může pyšnit jeho 
bystou. Portrétem prezidenta, na kte-
rého se všichni politici rádi odvolávají, 
ale žádný z nich nemá jeho charizma 
a důstojnost.
Jsem ráda, že jsem svou bílou chryzan-
témou vzdala čest tomuto státníkovi.

Mgr. Věra Anderová

Japonsko
země vzdálená

 Senior klub Šumburk připravil na 
20. února další akci. Bylo to zajímavé 
vyprávění doplněné filmem, které 
přivezl Vláďa Brok. Díky němu jsme se 
mohli svézt japonským rychlovlakem 
Šinkanzen, navštívit Tokio, zúčastnit se 
přivítání prvňáčků ve škole pojaponsku 
a trochu poznat město Toyama. Čas 
vyměřený pro přednášku rychle uběhl 
a zbylo toho ještě hodně, o co by se 
s námi pan Brok rád podělil.
 Akci navštívilo 35 diváků a kromě 

členek Senior klubu se o ně starali již 
tradičně Petr Malý a Tomáš Malý, za 
což jim patří velký dík. 
 Senior klub Šumburk slibuje další 
pokračování zajímavého putování po 
Japonsku s Vláďou Brokem. 
 Všechny informace o akcích Senior 
klubu Šumburk získáte v TZ a na 
webových stránkách města v okénku 
Aktuality a podokénku Aktuality 
seniorů.

-ali-

Unie pečujících z. s.
Vás zvou na

Odbornou konferenci pro pečující
– ÚSKALÍ PEČUJÍCÍCH

Přednášet Vám budou:

Dagmar Šléglová
- o truchlení, zármutku a formách 

pomoci a péči o pozůstalé 

PhDr. Lukáš Karnet
- člověk se zdravotním postižením a 

společnost, 
člověk s postižením v rodině od 

narození po stáří

Alena Kejzarová 
- o potřebách pečujících a dopadech 

péče na pečující rodinu, změny v 
životě rodiny a jednotlivce

Zdeněk Choura
- pomoc pečujícím o blízkého 

s demencí 

Místo konání:
Středisko volného času Tanvald

(dříve dům dětí a mládeže)

Datum konání: úterý 24. dubna 
2018 od 13 do 17 hodin

Konference je určena pro pečující
a odbornou i laickou veřejnost.

POZVÁNKA
 Krajská rada seniorů Libereckého 
kraje a město Tanvald 
pořádají
1. krajské sportovní hry seniorů 
Libereckého kraje dne 30. května 
2018 na Městském stadionu Tanvald 
Výšina
Vítězný tým bude mít možnost 
reprezentovat Liberecký kraj na 
Mezinárodních sportovních hrách seni-
orův Olomouci 16. – 19. 7. 2018
Soutěže se mohou zúčastnit 8 členné 
týmy – ženy, muži nebo smíšené seni-
orské týmy ve věkových kategoriích
nad 60 let a nad 70 let v následujících 
disciplínách: 
ŠIPKY – hod 5 šipkami do terče na 
vzdálenost 3 m
UPRAVENÝ PETANG – hod 3 koulemi 
na cílovou čáru na vzdálenost 5 m
HOKEJ – střelba florbalovou holí 
5ti míčky do malé branky na vzdálenost 
8 m

KROUŽKY – hod 3 kroužky na vzdále-
nosti 3 m na kužel
KOLEČKO – převoz břemen na 
kolečku na čas na vzdálenost 2 x 12 m 
GOLF-SNAG – střelba golfovou holí 5 
míčky na terč ve vzdálenosti 5 m
RAKETA – běh s míčkem na tenisové 
raketě na čas na vzdálenost 2 x 12 m 
BOLLOBALL – hod 3 páry svázaných 
tenisových míčků na vzdálenost 4 m 
BĚH – běh na čas ženy 40 m, muži 70 
m 
GRANÁT – hod 3 granáty na cíl ve 
vzdálenosti ženy 8 m, muži 12 m. 

 V případě nepříznivého počasí je 
připravena „mokrá varianta“ disciplín 
ve sportovní hale v Tanvaldě. 
Startovné 50 Kč za osobu.
Náklady na stravování hradí pořadatel.
Bližší informace v Tanvaldském 
zpravodaji v květnu.
Dotazy na e-mail: ddmtnv@iol.cz

Za nákupy do Polska
První zájezd se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna do Jelení Hory

 Odjezd v 8 hodin. Cena zájezdu 120 Kč.

Ve čtvrtek 10. května se pojede do Kudowy Zdroje.
Odjezd v 6:30 hodin a cena zájezdu je 200 Kč.

Novinkou je nedělní termín 
3. června do Jelení Hory, kdy v dopoledních hodinách bude možná 
návštěva Tesca a následně prodejní trhy, které se konají nedaleko

města na louce. Odjezd v 6:30 hodin.

Všechny odjezdy jsou z centrálního parkoviště.
Je nutné mít zaplaceno 3 dny před odjezdem. 

Přihlašovat se můžete od pondělí 9. dubna v Infocentru Tanvald.

70. výročí
prvního televizního vysílání

 První oficiální předvedení televizního 
vysílání se v Tanvaldě uskutečnilo 23. 
března roku 1948. Šlo o přenos z míst-
ního Vojenského technického ústavu 
do protější restaurace U Müllerů.
 „V Tanvaldě se někteří pracovníci 
zabývali televizním systémem 625 
řádků, jenž se používá po celém světě 

v podstatě dodnes. Takže lze říci, že 
vznikl právě tady“, míní Michal Bartoš 
bývalý učitel fyziky a matematiky ze 
Smržovky, který se historií zdejšího 
televizního vývoje dlouhodobě zabývá.
Po vysílání v Tanvaldě se televize 
představila v květnu 1948 v Praze 
na Mezinárodní výstavě rozhlasu.
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Kultura, informace

Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald
Dubnové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz

7. 4. – Ukliďme Tanvald aneb „Ukliďme si, kde žijeme“
- úklidová akce, nenáročná krátká trasa plná odpadků, začínáme 
u MDC Maják Tanvald v 13:30 hod., zakončení opékáním buřtů
– více na webu centra
30. 4. – pálení čarodějnic, lampiónový průvod 
– v 19:00 - 19:30 hod. zapalování lampiónů (lze zakoupit i v MDC), poté spo-
lečný odchod od MDC Maják na zapálení hranice na Honvardě - ve spolupráci 
s kulturní kanceláří MěÚ Tanvald, před průvodem bude v MDC Maják otevřená 
tematická dílna cca od 17:00 hod.
letní příměstské tábory v Majáku: 
16. - 20. 7 Světem křížem krážem
23. - 27. 7.  Harry Potter
30. 7. - 3. 8.  Letní olympiáda
6. - 10. 8. Safari
13. - 17. 8. Tradice a řemesla
každá středa 9:00 - 12:00 hod.
hravá a tvořivá dopoledne pro předškoláky (2 - 4 let, bez rodičů)
- informace L. Harcubová, tel: 607 916 131

Dále nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod.
tel.: 774 825 085

Středisko volného času Tanvald

Městská knihovna Tanvald

Akce SVČ Tanvald v dubnu 2018:
Ve čtvrtek 5. a 12. 4. od 16:30 se koná kurz „Keramika pro dospělé“.
V sobotu 7. 4. se připojíme k celostátní akci „Ukliďme svět – ukliďme Česko“. 
Kdo by se chtěl přidat, je vítán! Sraz je v 9:00 u Střediska volného času 
Tanvald. Rukavice a odpadkové pytle každý účastník obdrží včetně buřta, který 
si na závěr akce opečeme. Půjdeme uklidit trasu Terezínka, Muchov, Černá 
Studnice. 
V pátek 13. 4. od 18:30 proběhne vernisáž výstavy vítězných prací z výtvarné 
soutěže „Má vlast“, kterou jsme vyhlásili u příležitosti 100. výročí založení naší 
republiky. Vernisáž se koná v kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě, kde bude 
výstava ponechána do skončení festivalu Tanvaldské hudební jaro.
Ve čtvrtek 19. 4. od 16:00 proběhne ve foyer kina Jas Járy Cimrmana slavnost-
ní předání cen vítězům výtvarné soutěže „Má vlast“. 
Na letní prázdniny připravujeme tábory pro děti navštěvující školu:
2. - 13. 7. příměstský turistický tábor „Toulavé boty 2018“: každý den se 
vypravíme na výlet spojený s pěší túrou. Letos navštívíme rozhledny Bramberk, 
Hlavatici, vodopády Černé Desné, Mumlavské vodopády, Bílé (aneb Sloní) 
kameny u Jitravy, hrad Trosky, zámek Hrubý Rohozec, kozí farmu na Penčíně 
a Zlatou stezku Českého ráje. Sraz denně okolo 8:30 na vlakovém nádraží 
v Tanvaldě, v odpoledních hodinách (cca 14:30 – 15:30) návrat tamtéž. 
S sebou děti musí mít turistickou obuv a turistické oblečení včetně pláštěnky, 
celodenní svačinu a pití. Celková cena tábora činí 1200 Kč. Je možno přihlá-
sit se na jednotlivé výlety. Letáček s podrobným programem bude k dispozici 
od května v SVČ Tanvald, ve školách a ve Zpravodaji.
16. - 20. 7. příměstský „Výtvarný tábor“ v SVČ Tanvald. Denně od 9:00 do 
16:00 se budou děti věnovat různým výtvarným technikám a vytvoří si několik 
výrobků. Výtvarná činnost bude zpestřena občasnými malými výlety po okolí 
(dle počasí). V ceně tábora je oběd, svačiny, pitný režim a výtvarný materiál. 
Cena činí 2 000 Kč.
25. 8. - 1. 9. pobytový tábor „Myšák III“ v Lužických horách pro děti 6 – 14 let. 
Děti se budou věnovat turistice, táborovým hrám, naučí se rozdělávat oheň,
uzlování apod. Večer nebudou chybět táboráky s kytarou. Cena: 3300 Kč.
26. 8. - 1. 9. pobytový tábor „Moravský kras“ pro děti od 8 do 16 let. Jedná se 
o turistický poznávací tábor. Navštívíme jeskyně Moravského krasu (Macocha, 
Punkevní jeskyně), Brno (Špilberk, historické centrum), zámek Rájec nad Svi-
tavou, turistické zajímavosti v okolí Adamova (rozhledna Alexandrovka, Nový 
hrad …). V případě pěkného počasí koupání na koupališti, dále táborové hry, 
táboráky s kytarami, diskotéka. Cena: 3 900 Kč.

Přihlášky a bližší informace obdržíte ve Středisku volného času Tanvald,
tel. č. 483 394 301

„Noc s Andersenem“ proběhla v naší knihovně ve dnech 23. 3. - 24. 3. 2018 
tentokráte na motivy pohádek Josefa Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“. 
Více si přečtete v květnovém čísle zpravodaje. Fotky z této akce si budete moci 
prohlédnout ve fotogalerii na našich internetových stránkách
www.tanvald.cz/kulturaasport/mestskaknihovnatanvald

Výsledky výtvarné soutěže: „Můj zvířecí hrdina“, která byla vyhláše-
na jako součást projektu KDK SKIP ČR „Kde končí svět? 2017 - 2018 
„s mottem: Já jsem Tvůj člověk. 
1.místa v soutěži dle věkových kategorií obsadily: 

Nikola Fichtnerová - ZUŠ Tanvald, Tereza Chladilová - ZUŠ Tanvald
Helena Raisová - ZUŠ Tanvald, Zuzana Nývltová - ZUŠ Tanvald
Pavlína Vávrová - ZUŠ Tanvald, Jana Svárovská - Gymnázium Tanvald 
Veronika Zappová - Gymnázium Tanvald,
Dominika Blažková - ZUŠ Tanvald
cenu poroty získali:
Laura Luňáčková, Josef a Antonín Ješutovi a Viktorie Ledecká
- ZUŠ Tanvald 
Veronika Adamová - Gymnázium Tanvald,
Veronika Fleišmanová - Gymnázium Tanvald
Odměnou těmto vítězům byly knihy a dobrůtka.
Vítězné práce spolu s ostatními postupují do regionálního kola, které proběh-
ne v dubnu v Domě přírody v Dolánkách u Turnova pod patronátem Městské 
knihovny A. Marka v Turnově.
„Smích chytré lidi léčí. A jen blbce uráží.“ (Jan Werich)
– výstavka knižních titulů na toto téma z našeho fondu ve vstupní části knihovny
„Knížka pro prvňáčka“ – v měsíci dubnu jsme se opět setkali s našimi prv-
ňáčky v rámci tohoto projektu, více informací uveřejníme v květnovém čísle. 

Fotky z této akce si budete moci prohlédnout ve fotogalerii na našich interneto-
vých stránkách www.tanvald.cz/kulturaasport/mestskaknihovnatanvald
„Karel IV. a jeho dětství“ – na konci března proběhla beseda s třeťáčky ze ZŠ 
Masarykovy Zásada – více informací uveřejníme v květnovém čísle. Fotky 
z této akce si budete moci prohlédnout ve fotogalerii na našich internetových 
stránkách www.tanvald.cz/kulturaasport/mestskaknihovnatanvald
„Jarní výstavy...“ - naše knihovna ve spolupráci s Oddělením sociální práce 
a sociálních služeb města Tanvaldu se snaží v rámci svých možností podporo-
vat organizace pomáhající lidem s handicapem. Tyto organizace tak mají mož-
nost využívat výstavních prostor knihovny k  propagaci své činnosti. V březnu 
se tak naši čtenáři mohli seznámit s výrobky těchto sdružení: Domov Harcov 
Liberec, o.p.s. ;  sociálně terapeutická dílna Domov Raspenava, p.o. a Občan-
ské sdružení D.R.A.K. z.s..
„VZPOMÍNKY NA SEBU“ - Senior klub I. vás srdečně zve na výsta-
vu, která se bude konat ve výstavním sále Městské knihovny Tanvald 
od 7. do  29. května 2018.

Zuzana Nývltová a Pavlína Vávrová přebírají cenu za vítězství ve svých věkových 
kategoriích místního kola soutěže ,,Můj zvířecí hrdina“. Foto Valentyna Scheibe

Putovní výstava revitalizovaných lokalit 
typu brownfields v Libereckém kraji

 Liberecký kraj ve spolupráci se 
Svazkem obcí Mikroregion Tanvaldsko 
a ARR – Agenturou regionálního 
rozvoje, spol. s r.o. pořádá putovní 
výstavu „Revitalizovaných brownfields 
Libereckého kraje“. 
 Výstavu můžete vidět v Tanvaldě 
v kině Jas Járy Cimrmana od 15. 4. 
2018 do 15 . 5. 2018
 Putovní výstavu bude možné shléd-
nout i v dalších obcích Mikroregionu 
Tanvaldsko.

 BROWNFIELDS je urbanizované 
území po výrobní, zemědělské, 
armádní nebo jiné činnosti, které 
z nejrůznějších důvodů pozbylo svou 
původní funkci, je nevyužité či nedo-
statečně využité a chátrá.
 Často hyzdí prostředí obce nebo je 
škoda objekt nevyužít jinak.
 Některým obcím či organizacím se 
využití brownfieldu povedlo. A o tom je 
naše výstava.
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duben 2018

Sherlock Koumes
Animovaná komedie Sherlock Koumes volně na-
vazuje na úspěšnou trpasličí shakespearovskou 
adaptaci Gnomeo a Julie. Gnomeo a Julie mají po 
líbánkách a navíc se s hromadou dalších trpaslí-
ků přestěhovali do zahrádky v centru Londýna a jsou z toho všeho lehce vystre-
sovaní. Míra napětí překročí únosnou mez ve chvíli, kdy Gnomeo provede kluko-
vinu, aby Julii zaimponoval. Ta se s ním strašně pohádá a následně oba zjistí, že 
zatímco si vyměňovali názory, jejich přátelé beze stopy zmizeli. V tu chvíli se na 
scéně naštěstí objeví Sherlock Koumes se svým druhem Watsonem. Společně 
s Gnomeem a Julií se vydávají na zábavnou a strastiplnou pouť, která jejich sádrové 
Já prověří víc než důkladně.

Hastrman
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias 
barona de Caus, jehož láska k venkovské dívce 
Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. 
Baron se vrací se svým sluhou z cest po světě, 
aby obnovil rybníky na svém panství. Jakožto moderní a osvícený člověk se 
životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a výji-
mečná rychtářova dcera Katynka. Inteligentní a krásnou dívkou jsou okouz-
leni všichni, i učitel Voves a farář Fidelius. Čím více se Katynka hastrmanovi při-
bližuje, tím více v něm rostou pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře 
v člověku tentokrát obstojí.

Rampage: Ničitelé
Mezi samotářským primatologem Davisem a výjimečně 
inteligentním gorilím samcem Georgem, o kterého se 
Davis stará od jeho narození, vzniklo velmi pevné pouto. 
Nezdařený nebezpečný genetický experiment však změ-
ní toho mírného lidoopa v obrovské zuřící monstrum. A jako by to nestačilo, brzy se 
zjistí, že podobně jsou zmutována i další zvířata. Když se tito uměle vytvoření alfa 
predátoři nekontrolovatelně řítí Severní Amerikou a ničí vše, co jim přijde do cesty, 
Okoye začne ve spolupráci se zdiskreditovaným genetickým inženýrem vyvíjet proti-
látku a probíjí se nevyzpytatelným bojištěm, nejen aby zastavil hrozící celosvětovou 
katastrofu, ale také aby zachránil strašlivého netvora, který býval jeho přítelem.

FILMOVÉ TIPY 

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

Program kina denně na RCL: 101,4 FMAKCE NA DUBEN
V KLUBU VOLNÉHO ČASU:

4. 4. TURNAJ V PING-PONGU
Zveme všechny příznivce stolního 
tenisu k přátelskému poměření sil. 
Vítěz obdrží diplom. S sebou sportovní 
sálovou obuv.

13. 4. NERFF BITVA
Oblíbená bitva s pěnovými náboji. Kdo 
přežije? 
Můžeš si vzít ochranné brýle a přede-
vším svou zbraň!

18. 4. SPOLEČNÝ BĚH
  - POKUS O PŮLMARATON
Spojenými silami se pokusíme uběh-
nout v klubu na pásu půlmaraton. 
Vyzkoušej, jak jsi na tom!)
S sebou sportovní oblečení a pití. 

24. 4. bude Klub volného času 
uzavřen z důvodu konání besedy! 
Děkujeme. 

VŠECHNY AKCE STARTUJÍ VE 14:30
Každou středu od 17:00 do 18:00 
probíhá v Klubu schůzka zájemců 
o DofE (Mezinárodní cena vévody 
z Edinburghu) - umožňuje mladým 
lidem smysluplné využití volného 
času. Pro mládež od 14 do 24 let 
zdarma.
Klub volného času a ICM jsou otevřeny 
každý všední den od 12-17 hod.
Vstup je 20 Kč za odpoledne 
nebo 500 Kč za pololetí 
Info na tel: 778 158 034 Jakouběová

7. 4. UKLIĎME TANVALDSKÝ 
VYHLÍDKOVÝ OKRUH
 Všichni, kdo mají chuť podílet se na 
lepším prostředí okolo nás, jsou zváni k 
jarnímu úklidu, který pořádáme v rámci 
celorepublikové akce. 
 Sraz je v 9:00 u budovy SVČ Tanvald. 
Pytle a rukavice budou zajištěny. Na 
závěr opékání buřtů. Akce se nekoná 

pouze v případě mimořádně špatného 
počasí. 

ZMĚNA! BATOLÁČEK pro maminky 
s dětmi bude probíhat každou 
STŘEDU dopoledne od  9:30 do 
11:00. Vstup je 50 Kč za dítě. Možnost 
i bez maminek. 
Info na tel. 778 158 034 Jakouběová

Akce na duben pro dospělé
v SVČ Tanvald

Městská kulturní kancelář Tanvald
Akce v dubnu 2018 - Kino Jas Járy Cimrmana

5. 4. ČT   19:00 Robert Thomas: Past na osamělého muže.
Překlad Jan Cimický.
Premiéra divadelní detektivní hry v podání místního divadelního souboru E. F. 
Burian Tanvald v režii Vlastimila Hozdy. Hra se odehrává v podhůří francouz-
ských Alp na osamělé chatě a nic není tak, jak se na první pohled může zdát.
Vstupné:
60 Kč, pro majitele Senior pasu 40 Kč.
Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu 
www.tanvald.cz nebo www.disdata.cz.

12. 4. ČT   19:00 Travesti show Kočky a Techtle Mechtle: 
  „Holky na tahu“ 
Vstupné: 280 Kč předprodej, v den akce 300 Kč.

13. 4. PÁ   18:30 Zahájení festivalu Tanvaldské hudební jaro 2018
Pocta Karlu Hoffmeisterovi. Křest nového klavíru!
Vstupné: 150 Kč, děti a majitelé Senior pasu 100 Kč

19. 4. ČT   19:00 Xindl X (Ondřej Ládek): Dioptrie růžových brýlí
Divadelní představení. Hraje DS Vojan z Hrádku nad Nisou. 
Vstupné: 60 Kč, pro majitele Senior pasu 40 Kč.
Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu 
www.tanvald.cz nebo www.disdata.cz.

27. 4. PÁ   19:00 2. koncert THJ 2018 – Pocta Českému kvartetu
Klavírní kvarteto Josefa Suka.
Vstupné: 150 Kč, děti a majitelé Senior pasu 100 Kč 

Máte doma nějakou zajímavou fotografii nebo drobný předmět, 
který se nějak váže k podniku SEBA?

Pokud ano, a byli byste ochotni ho zapůjčit na připravovanou výstavu 
VZPOMÍNKY NA SEBU, přineste ho nejpozději do 20. dubna 2018 
do INFOCENTRA Tanvald. Fotografie okopírujeme, hned vrátíme 
a ostatní zaevidujeme dle jména majitele a po skončení vrátíme.

Za Senior klub I předem děkuje A. Lišková.
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Jak jsme skončili v Poháru
Libereckého kraje v běhu na lyžích?

 Velmi dobře… Proběhlo 5 bodo-
vaných závodů (2x na Benecku, 
v Roudnici u Vítkovic, v Josefově Dole 
a závěrečný skicross v Bedřichově). 
Od ročníku 2009 se bodovalo, ti mladší 
žel body nesbírali, ale zato posbírali 
kupu medailí. Nejvíce zlata si ze 
závodů přivezla Magda Harcubová 
a Honzík Kubín roč. 2010. V poháro-
vých kategoriích dosáhla po součtu 
bodů nejlepšího umístění Martina 
Tůmová roč. 2008, obsadila krásné 
celkové druhé místo v kraji. V kategorii 
2007 pak Daniela Peštová vybojovala 
velmi pěkné třetí místo v krajském 
poháru.  V první desítce nejlepších 
závodníků v kat. 2006 se na sedmém 
místě právem objevila Zuzka Štejfová 
a v kat. 2005 na 10. příčce pak Martina 
Harcubová.  Gratulujeme všem úspěš-
ným závodníkům, a nejen těm. Všem, 

kteří o víkendech brzy ráno vstávali 
a vyráželi na závody, na které pilně 
trénovali. S trénováním to také nebylo 
úplně jednoduché, za sněhem jsme 
museli pravidelně dojíždět do polských 
Jakuszyc. Tak jako každý rok bych 
ráda poděkovala jménem všech rodičů 
trenérům Heleně a Petrovi Beranovým 
za obětavou práci a čas věnovaný 
dětem. Veliké díky si zaslouží ochotní 
rodiče, kteří své děti vozili po celou 
zimu na tréninky, byli k ruce a své děti 
vedou ke sportu. A neskutečný dík patří 
hlavně dětem, které vydržely do konce 
sezóny pilně trénovat. Nejen, že se 
výrazně zlepšily v běžeckém lyžování, 
ale naučily se bojovat, závodit, samo-
statně fungovat, pomáhat si a získaly 
řadu dalších cenných zkušeností, které 
se jim budou hodit i v budoucím životě. 
SKOL… Jana Tůmová

Foto Jana Tůmová

Boj o Maškovy vánočky pokračuje
 Po podzimní části, kdy děti z mateř-
ských školek a žáci prvního stupně 
základních škol z Tanvaldu a okolí 
posbíraly cenné body z přespolního 
běhu a cyklokrosu, následovaly zimní 
závody. V půlce února se tanvaldská 
sjezdovka na Výšině zaplnila malými 
sjezdaři. Organizátoři postavili 2 sla-
lomové tratě, jednodušší pro mladší 
děti, obtížnější pak pro ty starší. Jelo 
se dvoukolově, časy se sčítaly. Ti nej-
lepší obdrželi tradičně sladké dobroty 
z Maškova pekařství, medaile vyrobené 
firmou Titan – Multiplast a samozřejmě 
další bodíky do poháru. Týden nato 
pak na Městském stadionu proběhl 
za krásného slunečného počasí velmi 
vydařený závod na běžkách. Zimní 
část je uzavřena, ale pohár ještě zda-
leka nekončí. Počkáme, až roztaje sníh 
na sjezdovce, a uskutečníme běh do 
vrchu. Poté nás čeká atletický trojboj, 
který jsme vzhledem k rozmarům 

počasí nestihli v podzimní části. Letos 
se můžeme těšit na nově vložený 
zkušební, nebodovaný závod na in-
-linech. Uvidíme, jaká bude odezva, 
abychom ho mohli v příštích letech 
zařadit do seriálu PBT. Úplný závěr 
pak patří maratónskému běhu u lesíka 
a slavnostnímu vyhlášení Poháru 
běžce Tanvaldu těch nejlepších závod-
níků v každé kategorii. Seriál PBT by 
se neobešel bez organizátorů, tj. ZŠ 
Tanvald, Sportovní, SVČ, TJ Tanvald 
z. s.. Krom nich patří poděkování 
sponzorům, Maškovo pekařství věnuje 
sladké pečivo, fa Titan-Multiplast 
krásné medaile, finančně podporuje 
fa 4Soft a velikou podporou je nám 
Město Tanvald. Obrovské díky pak 
patří aktivním rodičům, pedagogům 
a dětem, bez kterých by to nemělo 
smysl. Informace, výsledky, fotografie 
jsou uveřejněny na www.zstanvald-
-sportovni.cz a na www.tjtanvald.cz.

Foto Jana Tůmová

Jana Tůmová

Sportovně-kulturní den
 Ve čtvrtek 8. března se pro tři třídy 
tanvaldského gymnázia uskutečnil 
sportovně-kulturní den. S nápadem 
realizovat pro tercii, kvartu a sextu, 
kterých se v tomto školním roce netýká 
žádný sportovní kurz (lyžařský ani 
vodácký), přišla už v prvním pololetí 
paní učitelka Michaela Lipenská. 
Celkem 68 studentů z těchto tříd si 
mělo možnost vybrat účast na spor-
tovně či kulturně zaměřeném dni. 
O bohaté náplni kulturního dne se 
můžete dočíst v článku „8. 3. v Liberci“ 
od přímého účastníka akce – Kamila 
Béma ze sexty. Studenti, kteří si zvolili 
sportovní aktivity, prožili také určitě 
velmi zajímavý den v lyžařském areálu 

v Rejdicích. Kdo by si místo školy rád 
nezalyžoval? Nebo neotestoval svoje 
lyžařské umění na skikrosové trati? 
A skok do bagu? Tak to už je opravdu 
výzva! Navzdory poněkud mlhavému 
počasí vypadají na fotografii všichni 
účastníci opravdu spokojeně. 
 Ráda bych touto cestou poděkovala 
nejenom všem vyučujícím, kteří se na 
realizaci tohoto sportovně-kulturního 
dne pro bezmála 70 žáků podíleli, ale 
i provozovatelům lyžařského areálu 
v Rejdicích, kteří našim žákům zajistili 
pro jejich sportovní aktivity výborné 
podmínky včetně bezplatné dopravy do 
areálu a zpět. 

Iva Herrmannová, GY a OA Tanvald

Osmý březen v Liberci
 Druhý čtvrtek v březnu se nesl nejen 
v duchu MDŽ, ale i v duchu denního 
volna ze školních lavic pro studenty 
sexty, kvarty a tercie. Den pro celou 
skupinu začal kolem desáté hodiny 
ranní před libereckou radnicí, kde byla 
naplánována prohlídka této budovy. 
Většina se shodla na tom, že pro-
hlídka byla nejen vcelku zábavná, ale 
i přínosná. Puberťácké duše zaplesaly, 
když přišla řeč na balkón, ze kterého 
pronášel Adolf Hitler proslov pro teh-
dejší Liberec.
 Po ukončení prohlídky následoval 
rozchod, což je skoro jistě oblíbená 
kratochvíle pro většinu studentů na 
školních akcích. Určitě každý ví, kam 
směřovala a kde utrácela velká část 
studentů při hodinovém rozchodu 
kolem poledne.
 Je až skoro neuvěřitelné, jak byli 
studenti důslední, protože na místo 
srazu všichni přišli včas, na nikoho 
se nečekalo. Na co se ovšem čekalo, 
bylo povolení vstoupit do bývalých 
libereckých lázní, nyní Oblastní 
galerie. Po odložení oblečení si naši 
skupinu převzal pan Petr Volf, český 
spisovatel, nynější redaktor časopisu 
Reflex a jistojistě i sportovní nadšenec. 
Představil nám výstavu nazvanou Skol! 

věnovanou 60. výročí Jizerské 50. 
Přišel neformálně oblečen, což mohlo 
pomoci studentům, aby se cítili, jako 
že jim přednáší někdo jim rovný. Při 
výkladu sršel entusiasmem, kterému 
určitě napomáhalo i jeho fanouškovství 
a zápal pro sport. Hlavně věděl, o čem 
mluví. Za necelou hodinu přednáška 
skončila a přešlo se nenásilně na 
neformální diskusi s panem Volfem, 
který se otevřel a ochotně zodpovídal 
různé dotazy. Během konverzace 
studenti mohli najít chuť do novinařiny 
a dodat si odvahy, aby se po maturitě 
dali na fakultu žurnalistiky. 
 Potom následoval rychlý přechod 
do liberecké Botanické zahrady, což 
byla poslední část školního programu 
naplánovaného na tento den. A podle 
toho to také vypadalo. Už na pohled 
unavení studenti si samostatně prošli 
vnitřní část zahrady (protože ta ven-
kovní byla v tomto ročním období ještě 
zavřená) s určitě ne stoprocentní kon-
centrací, ale i účast pro ně mohla být 
přínosná. Celou dobu vlídné a příjemné 
paní učitelky potom nechaly studenty jít 
si po svých nebo se se zbytkem vracely 
vlakem domů. 
 Celý den byl jistojistě příjemnou 
a zábavnou zkušeností. Kamil Bém, 6. V

Foto archiv gymnázia
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 Pozvání těm, kteří prošli oddílem 
a jejich známým.
 V sobotu 14. dubna 2018 vzpome-
neme padesáté výročí TOM Zálesák. 
 Přijďte všichni alespoň na chvíli ve 
14 hodin ke klubovně TOMKA. 
 Najdete ji snadno pod Malým 
Špičákem na okraji tanvaldského sídli-
ště, mezi rozvodnou ČEZ a tenisovými 
kurty nad hotelem BON.

PROGRAM: 
 Od devíti do dvanácti hodin je 
průběžný start orientačního terénního 
„Běhu pěti kluboven,“ podle kategorií 
se liší i délky tratě.
 Po celý den budou k prohlédnutí 
oddílové kroniky a archivní fotografie.
 Na zahradě posezení u ohniště, 
budou zajištěné buřty a klobásy, 
limonády, pivo, víno… Můžete si však 
přinést i své speciality a sklenky.
 Ve třináct hodin bude vyhlášení 
výsledků Běhu pěti kluboven.  
 Ve 14 hodin bychom se měli na 
zahradě TOMKY sejít všichni ke spo-
lečnému fotografování, volné zábavě 
a vzpomínání.
 V 17 hodin přejdeme do nedalekého 
mateřského centra MAJÁK, kde bude 
po ukázce akcí současných členů 
promítnutí několika amatérských filmů 
a diapozitivů z počátků oddílu pro 
pamětníky. Vstup je však omezen 
místy v sále.
 Ukončení večera po 20. hodině 
v Tomce.

Kuna Joe (čti JOE)

Všem Zálesákům
 18. dubna 1968 jsme na vyhlídce  
Terezínka založili partu dětí se zájmem 
o táboření a turistiku. Oddíl byl později 
nazván Zálesák.  O tom se mezi hochy 
dlouho debatovalo a každý měl mož-
nost navrhnout nejen název, ale i znak. 
Vymysleli jsme si sedm podmínek, 
které by měl správný táborník a zále-
sák znát. Za jejich splnění, po složení 
slibu věrnosti oddílu, dostal každý ten 
vytoužený odznak, který se nosil na 
rukávu zelené košile.
 K našemu kroji patřily lodičky, podle 
kterých jsme se stali známými. 
 Chodili jsme na výpravy, které 
nebyly obyčejnými výlety. Tábořili 
jsme s primitivním vybavením. Vařili si 
na ohni a spali pod širou oblohou i na 
sněhu ve stanech.  Využívali jsme lyže, 
kola i lodě. 
 Zúčastňovali jsme se turistických 
srazů a zde navazovali nová přátelství.
 Závodili jsme nejprve v turistic-
kobranných soutěžích, z kterých se 
postupně odstraňovaly branné prvky, 
a pak to už byly turistické závody 
s tábornickými, sportovními a orientač-
ními dovednostmi. 
 Přes okresní a krajská kola jsme se 
dostávali do národních TZ. 

 V Halenkově v roce 1995 vybojovala 
děvčata pohárovou soutěž a stala se 
mistryněmi republiky.
 Po prázdninách jsme jeli na mezi-
národní závody se Slováky, Maďary 
a Poláky do Holíče. Chlapci Jirka Štica, 
Jan Strnad a dorostenky Eva Skrbková 
a Jana Truhlářová se zde umístili na 
druhých místech. 
 Každý rok jsme měli nejméně jeden 
letní tábor, někdy stálý, jindy, a to vět-
šinou, putovní. Několikrát jsme putovali 
po slovenských horách, na lodích 
splouvali Ohři, Otavu, Berounku, Orlici, 
Moravu, Ploučnici a nejčastěji Sázavu.  
Na kolech jsme dojeli z Tanvaldu 
za víkend za Jelení Goru, nebo na 
sraz cyklistů do Žíželic u Kutné Hory. 
V roce 1994 jsme devět dní jezdili po 
Beskydech, ale tam jsme si dvanáct kol 
přivezli vlakem. Většinou to však byla 
nezapomenutelná putování pěší.
 A tak jsem mezi dětmi zestárl 
a zjišťuji, že mi dá čím dál tím víc práce 
postarat se sám o sebe, natož o oddíl. 
 Padesát let vedení TOM a třičtvrtě 
století na krku, to je ta nejlepší chvíle 
skončit. Věřím, že TOM Zálesák se 
nestane jen vzpomínkou a bude dále 
pokračovat. Kuna Joe (čti JOE)

Padesát let turistického oddílu 
mládeže Zálesák

Cestou na Duklu, Vinianské jazero Foto Kuna Joe

Štramberk, jeskyně Šipka. Foto Kuna Joe

 Letos uplynulo přesně 100 let od 
jedné pozapomenuté a možná nepříliš 
důležité události, přesto není od věci 
zmínit tuto zajímavost, o které se 
v Tanvaldě nikdy moc nemluvilo, ba ani 
nevědělo.
 27. března 1918 navštívil naše město 
poslední mocnář na trůnu Rakousko 
– Uherska Karel I. Panovník se tehdy 
marně pokoušel vypořádat se se zoufa-
lou situací v říši, která v posledním roce 
války byla doslova na konci svých sil. 
Toho dne projel se svým doprovodem 
celé severní pohraničí od Chebu až po 
Krkonoše, všude se zastavil, vyslechl 
místní potentáty, průmyslníky, zajímal 
se o největší problémy těchto regionů 
a podle dobového tisku se setkal s vše-

obecným nadšením a projevy nehy-
noucí úcty a věrnosti habsburskému 
trůnu od všeho lidu.
 Leč skutečně tomu tak bylo? Podle 
vzpomínek pamětníků jistou nelibost 
vzbudila okolnost, že v salónním vlaku 
se vesele a okázale debužírovalo, 
zatímco „nadšené“ davy na to hle-
děly se suchými hubami a kručením 
v žaludku. Inu, od ničivé povodně na 
Bílé Desné uplynulo teprve půldruhého 
roku a kraj od Desné až po Plavy se 
z toho dosud nevzpamatoval. A tak se 
vlk nažral a koza zůstala celá. Císař 
záhy odjel a nikdo tehdy netušil, že říši 
zbývají pouhé měsíce a jemu samot-
nému pouhopouhé 4 roky.
 Ale sláva to byla náramná. -vho-

„Sláva mocnářství, nazdar císaři,“ 
volali nadšení Tanvald’ané

INZERCE

Basketbalisté do finále
nepostoupili

 Tanvaldští basketbalisté na začátku 
letošního roku odehráli několik velice 
slušných zápasů, ale na některých 
palubovkách dostali pěknou naklá-
dačku. Dlužno říci, že sestava týmu 
nebyla vždy ideální a hrálo se většinou 
na hřištích soupeřů.
 Výsledky doma: Bižu 60 64:51, 
Turnov 51:81
 Venku: Bižu 55 69:47, Draci 39:95, 
Lynx 47:87, Jilemnice 33:107, Bižu 60 
47:52
 Pro postup do finálové skupiny bylo 
klíčové utkání v Liberci s Lynxem, které 
Tanvald prohrál, takže v posledních 
zápasech již o nic nešlo. Tanvald 
skončil pátý a hraje skupinu B o 5.-7. 
místo s tradičními soupeři z Jablonce a 
začíná se znova od nuly.  V úvodním 

utkání měl doma šanci oplatit soupeři 
porážku z posledního kola.
Tanvald – Bižu Jablonec 60  76 : 52
Domácí začali svižně hned od začátku 
a záhy si vytvořili třináctibodový náskok. 
V průběhu třetí čtvrtiny hosté pozlobili, 
když stáhli až na 7 bodů. Domácím 
hráčům se v tu chvíli nedařilo nic, ale 
po time-outu zabrali hlavně mladí 
Kozák s Vyhnálkem a opět z toho bylo 
jasné vedení, které si Tanvald pohlídal 
až do konce.
 Střelci: Kozák J. 24, Kozák M. 13, 
Vyhnálek V. a Harmanoš 9, Sova 8.
 Poslední utkání na tanvaldské palu-
bovce se hraje v pátek 20. dubna od 18 
hodin. Soupeřem bude Bižu Jablonec 
55.

-vho-
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KOUPÍM BYT 
v Tanvaldu a Desné.
Platba v hotovosti, 

nejsem RK.
Tel.: 732 129 822

 T-Mobile staví optickou síť 
v celé České republice a pracuje 
na rozšíření pokrytí domácností 
i v Tanvaldu. Domácnosti získají přístup 
ke kvalitním službám - superrychlému 
a neomezenému internetu s rychlostmi 
až 1 Gbps a skvělé digitální televizi.
Co to vlastně ta optická vlákna jsou? 
 Optické připojení je v současné 
době nejrychlejším a nejstabilnějším 
internetovým připojením. Je vedeno 
speciálními kabely z optických vláken, 
ve kterých se signál šíří rychlostí 
světla - proto mají tak vysokou rychlost 
přenosu.
 Tato vlákna se používají pro supe-
rrychlé připojení k internetu, ale také 
třeba pro digitální televize (IPTV) 
s televizním archivem. A do budoucna 
na nich poběží připravované služby 
chytrá domácnost a spousta dalších 
služeb, které budou vznikat společně 
s technologickým vývojem. V porov-
nání s klasickým (metalickým) teleko-
munikačním vedením má optická síť 
opravdu hodně výhod. Tou největší je 
rychlost a stabilita internetového připo-
jení, které je bez omezení.
Jak bude probíhat budování sítě 
v Tanvaldu?
 T-Mobile postaví síť ve vašem 
městě na vlastní náklady. Bude ale 

potřebovat souhlasy od vlastníků 
nemovitostí pro umístění zařízení. 
To jsou takové malé krabičky, které 
slouží pro připojení kabelů z domů do 
sítě T-Mobile. Zařízení jsou pasivní 
- to znamená, že nevydávají žádný 
zvuk, ani záření a k fungování nepotře-
bují energii. Kabelové rozvody T-Mobile 
uloží do země a optické přípojky podle 
možností umístí do krabičky na krátké 
stojánky nebo například na plot. 
Co vám nová síť přinese?
 Získáte do budoucna další možnost 
pro připojení domácnosti k internetu, 
k digitální televizi nebo dalším službám 
- v praxi to zvýší cenu vaší nemovitosti. 
Souhlasem, který pro T-Mobile budou 
získávat zaměstnanci našeho doda-
vatele, se nezavazujete k používání 
služeb a nebude vás to vůbec nic 
stát. Jde jen o souhlas s vybudováním 
přípojky.
Kromě superrychlého internetu vám 
půjde i naše digitální televize
 S novou optickou sítí budete 
v Tanvaldu moci surfovat na superrych-
lém internetu i sledovat naši T-Mobile 
televizi. Ta má samé parádní funkce 
a umí se vám přizpůsobit. Třeba nahrá-
vat nebo přetáčet pořady. Tak se pojďte 
bavit!

T-Mobile přinese superrychlou
optickou sít’ do Tanvaldu

INZERCE

Bankroty
 Bude to 60 let, kdy město Tanvald 
a n. p. Seba připravovaly výstavbu bytů 
pro stabilizaci pracovních sil v textilním 
průmyslu. Nad secesní a zanedbanou 
radnicí, kde býval internát mladých 
textilaček, byly louky a drobná pole 
zemědělců- chalupníků. V roce 1960 se 
připravil plán zastavění bytovými domy, 
který vypracoval architekt Adamíra ze 
Stavoprojektu Liberec. V roce 1961 
se začalo s výstavbou. Ze vzdáleného 
i blízkého okolí a z okolních kopců se 
sešlo mnoho dělníků, zedníků a řeme-
slníků všech profesí. Místní fabriky 
uvolnily mnoho svých lidí pro tuto práci. 
Sešli se tedy lidé klasického řemesla, 
ale i elektrikáři, instalatéři, traktoristé 
a technici z jiných oborů. Tanvaldské 
návrší se hemžilo jako velké mrave-
niště. Začali stavět domy. Lidé mnoha 
profesí, horník s kadeřníkem, slévač 
s technikem, jeřábník se svářečem. 
Během krátké doby se vytvořila dobrá 
parta s ještě lepší soudržností a výdrží. 
Dokladem toho byla událost z 21. srpna 
1969. To už se zase nesměly vyvěšo-
vat prapory na půl žerdi. Ale stalo se. 
Na stavbě u kanceláří na stožáru visel 
prapor jen do poloviny výšky. Symbol 
smutku a ponížení. Místní hlídka SNB 
přijela a vyzvala stavbyvedoucího, 
aby prapor sundal. Najednou se však 
seběhlo mnoho dělníků a pracov-
níků ze stavby. Jeden z nich, spíše 
takový nesmělý a nemluvný, vystoupil 
a obrátil se na příslušníky. „Jen si vzpo-
meňte, jak jste loňského roku agitovali 
a rozváželi letáky. Prapor tak zůstane!“ 
Odjeli potichu a prapor zůstal. Další rok 
se však nemohla příhoda opakovat, 
protože byla znormalizována zákonem. 

Pomalu končila éra libereckých „poze-
máků“. Bylo rozhodnuto, že ve stavbě 
sídliště bude pokračovat jiná firma se 
svými lidmi z kraje. Rozděl a panuj, je 
historicky platné heslo a všichni mocní 
to dobře vědí. Ti, co stavbu zahájili, 
se pomalu museli vytratit. Odešli do 
okolních firem, do přidružených výrob 
JZD. Ta soudržnost byla rozpuštěna. 
Byli ale skalní, kteří se rozpomněli 
a svolali se na první schůzku, která 
se uskutečnila 18. března 1978 
v restauraci v Jesenném. Prastará 
potřeba dobré a kvalitní pospolitosti. 
Žádný velký banket, ale dobré domácí 
jídlo, pivo, povídání, zpívání a vtipy, 
za které se chodilo do „klíčového prů-
myslu“. Hudbu nahradila harmonika 
a dobrá nálada. Stará a dobrá parta 
nazvala svou sešlost ne banketem, ale 
„BANKROTEM“ na památku likvidace 
přirozené dělné společnosti.
 Zakazované a zapomínané písničky 
při harmonice a dobrém moku a ostré 
vtipy zněly na těchto bankrotech, to 
všechno vytvořilo alespoň na chvilku 
právě ten opravdový pocit sounále-
žitosti lidí, kterým bylo spolu dobře. 
Nechystaly se žádné převraty, ani 
sametové revoluce. Existoval však 
ten perfektní pocit vzájemné důvěry. 
Nikdo nebyl popotahován nebo vyslý-
chán, prostě jsme si věřili. Bankroty se 
opakovaly vždy po 2 letech na různých 
místech. Od roku 2007 se scházíme 
kolem svátku Josefů každoročně, letos 
to bylo 23. března. Uměli jsme pracovat 
a dokazujeme, že i žít se stále snažíme. 
Byli jsme skuteční, nevymyšlení a lidé 
by měli o nás vědět.

Zdeněk Kranz


