
	 Již	 dva	 roky	 působí	 v	 Tanvaldu	
Senior	klub.	Pod	titulkem	Sociálně	akti-
vizační	činnost	pro	seniory	a	veřejnost	
proběhla	 za	 tu	 dobu	 řada	 zajímavých	
akcí,	 jako	 např.	 Bezpečnost	 seniorů	
(městská	 policie),	 Hrátky	 s	 pamětí	 	 -	
trénování	 paměti	 -	 opakovaně	 (člen	
České	 alzheimerské	 společnosti	
Zdeněk	 Choura),	 Masopust,	 tradice	
a	 život	 na	 horách	 (lidová	 vypravěčka	
Slávka	 Hubačíková	 z	 Vysokého	 nad	
Jizerou),	 Povídání	 nejen	 o	 zdraví	
(MUDr.	Slavotínková),	Co	všechno	hoří	
(Hasičský	 sbor	 dobrovolných	 hasičů	
Šumburk),	 Na	 pomoc	 pečujícím	 rodi-

nám	 (zaměřené	na	péči	 o	 lidi	
s	demencí	 -	Zdeněk	Choura),	
Naše	okolí	v	proměnách	času	
(promítání	 dobových	 diapozi-
tivů	 s	 výkladem	 -	 Jiří	Šourek)	
a	 řada	 dalších	 zajímavých	
programů,	které	se	těšily	velké	
pozornosti	veřejnosti.
	 Poslední		akcí	minulého	roku	
bylo	 předvánoční	 posezení 
s	koledami	malých	koledníků	-	
dětí	z	mateřské	školy	Šumburk	 
a	 hrou	 na	 kytaru	 
a	 saxofon	 MUDr.	 Drobníka,	 kdy 
si	všichni	spolu	zazpívali	koledy	a	užili	 

 
si	předvánočního	občerstvení.
	 Na	 tento	 rok	 jsou	 připraveny	 další	
akce,	na	každý	měsíc	jedna.

-ali-
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www.tanvald.cz Tradiční vítání nového roku na Štěpánce

 Klub	 českých	 turistů	 Tanvald	
uspořádal	 ve	 spolupráci	 s	 obcí	
Kořenov	tradiční	Novoroční	výstup	na	
rozhlednu	 Štěpánku	 v	 Příchovicích.	
Počasí	 výstupu	 několik	 posledních	
let	 nepřálo,	 ale	 letos	na	Nový	 rok	byl	
konečně	 výhled	 z	 rozhledny	 opravdu	
pěkný.	 Tomu	 také	 odpovídala	 účast.	
Pod	 rozhlednu	si	 letos	1.	 ledna	našlo	
cestu	 téměř	1000	účastníků.	Spousta	

výletníků	 přišla	 pod	 věž	
popřát	 si	 s	 kamarády	
k	 novému	 roku,	 dát	 si	 na	
zahřátí	 trochu	 čaje,	 grogu	
nebo	 oblíbený	 svařák.	
Mnoho	 účastníků	 si	 také	
odnášelo	 domů	 pěkný	
grafický	diplom	od	tanvald-
ského	 výtvar-
níka	Miroslava	
Valenty.	 Ti,	
kteří	 si	 po	
silvestrovské	
noci	 přivstali,	
si	 mohli	 také	

odnést	již	tradiční	pamětní	
odznak.	Pořadatelé	připra-
vili	pro	účastníky	600	kusů	
tohoto	 velmi	 ceněného	
suvenýru,	 ale	 již	 krátce	
po	 poledni	 byly	 „placky“,	
jak	 je	 všichni	 nazývají,	
do	 posledního	 kousku	
rozebrány.

	 Novoroční	výstup	se	vydařil	a	turisté	
úspěšně	 vykročili	 do	 nového	 roku.	
Lze	 si	 jen	 přát,	 abychom	 se	 po	 celý	
rok	potkávali	na	dalších	akcích,	pořá-
daných	nejen	Klubem	českých	 turistů	
v	 Tanvaldě,	 ale	 i	 ostatními	 organiza-
cemi	v	našem	městě.

Josef	Průcha

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Informace pro občany
Odbor	dopravy	Tanvald	oznamuje,	
že	 od	 1.	 ledna	 2015	 došlo		
k	 výrazným	 změnám	při	 registraci	
vozidel.	 Bližší	 informace	 na 
www.tanvald.cz	 v	 rubrice	 aktuality	
nebo	na	www.mdcr.cz.

-red-

Tanvaldští senioři nezahálí

'

Ve	 velké	 zasedací	 místnosti	 radnice	
se	 uskuteční	 ve	 středu	 11.	 února	 od 
16	hod.	jednání	zastupitelů	města.

Přijdte si zaplesat 
do Tanvaldu

31.	 ledna	 se	 uskuteční	 tradiční	 Ples	
města	 Tanvald	 ve	 Sportovní	 hale	 na	
Výšině	od	20	hodin.
	 K	 poslechu	 a	 tanci	 zahraje	
Taneční	 orchestr	 Vladimíra	 Janského	
s	více	než	třicetiletou	tradicí	a	bohatým	
repertoárem.	
	 Vstupenky	v	prodeji	na	místě.

-haj- 24. 4. 2015 (pátek) 
Kino Jas Járy Cimrmana  
19.00	 POCTA	ČESKÝM	MISTRŮM 
	 	 Jitka	Hosprová	-	viola 
	 	 Jitka	Čechová	-	klavír 

15. 5. 2015 (pátek) 
Kostel sv. Františka z Assisi 
19.00	 OPOJENÍ	FOLKLÓREM,	ATENEO 
	 	 smíšený	komorní	sbor	Olomouc

20. 3. 2015 (pátek)  
Kino Jas Járy Cimrmana 
18.30	 POCTA	ČESKÉ	KVARTETNÍ	ŠKOLE 
	 	 aneb,	pečujme	o	tradice	české	země 
	 	 Vernisáž	výstavy	prací	žáků	ZUŠ	Tanvald 
	 	 Hudební	a	taneční	vystoupení	žáků	ZUŠ	Tanvald 
19.00	 Panochovo	kvarteto 
 
10. 4. 2015 (pátek) 
Kino Jas Járy Cimrmana  
19.00	 TANGO,	Trojanovo	trio 
	 	 Pavel	Hůla	-	housle 
	 	 Petr	Paulů	-	kytara 
	 	 Ladislav	Horák	-	akordeon

Tanvaldské hudební jaro 2015
59. ročník mezinárodního hudebního festivalu
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Na Českém Šumburku se jednalo 
o osudu rychlostní zkoušky 

Rally Bohemia
	 Více	 než	 dvě	 desítky	 obyvatel	
Českého	 Šumburku	 přišly	 v	 pátek	
večer	 do	místní	 sokolovny	 na	 jednání	
s	pořadateli	tradičního	automobilového	
závodu.
	 Důvodem	 setkání	 byl	 nesouhlas	
ze	 strany	 starosusedlíků	 s	 průjez-
dem	 jedné	 z	 rychlostních	 zkoušek	
rally	 přes	 jejich	 část	 Tanvaldu.	 	 Ti	 po	
posledním	 ročníku	 svůj	 nesouhlas 
s	 průjezdem	 rally	 sepsali	 do	 otevře-
ného	dopisu		zastupitelům	města.	Jako	
hlavní	důvody	svého	nesouhlasu	uvedli	
silný	a	obtěžující	hluk,	zápach,	zvýše-
nou	 rychlost,	 nemožnost	dostat	 se	do	
zaměstnání	a	ze	zaměstnání	a	strach 
o	život	domácích	zvířat.
	 Zástupce	 pořádajícího	 Autoklubu	
Bohemia	 Sport	 v	 AČR	 Petr	 Pavlát,	
který	 je	zároveň	 i	 vedoucím	a	stavite-
lem	tratí	Rally	Bohemia	2015,	požádalo	
možnost	 setkání	
s	 místními, 
na	 kterém	 by	
si	 obě	 strany	
celou	 záležitost	
vyjasnily.	 Rada	
města	 Tanvaldu	
totiž	 na	 základě	
požadavku	 oby-
vatel	 Českého	
Šumburku	 nevy-
dala	 souhlasné	
stanoviskok	
žádosti	 o	 povo-
lení	 uzavírky	
příslušné	komunikace	III.	třídy,	po	které	
se	rychlostní	zkouška	jede.
	 Pan	 Pavlát	 společně	 s	 vedoucím	
rychlostní	 zkoušky	 trpělivě	 odpovídali	
na	 jejich	 argumentaci	 a	 současně	
se	 snažili	 vysvětlit	 obtíže,	 které	 pro	
ně,	 jako	 pořadatele	 tohoto	 závodu,	
nemožnost	 uskutečnění	 plánovaného	
průjezdu,	 působí.	 Svou	 argumentaci	
podpořil	vyjádřením,	že	uvedená	rych-
lostní	zkouška	byla	ze	strany	odborné	
veřejnosti	 vyhodnocena	 jako	 nejhezčí	
rychlostní	 zkouška	 rallyových	 soutěží	
loňského	roku	na	území	České	repub-
liky.	 Zároveň	 vyslovil	 pochopení	 pro	

důvody	 místních	 obyvatel	 a	 požádal	
je	 o	 možnost	 uskutečnění	 letošního	
ročníku.	 Po	 více	 než	 dvouhodinové	
diskusi	 a	 vysvětlování	 se	 dospělo	 ke	
kompromisnímu	 řešení,	 které	 spočívá 
v	toleranci	letošního	ročníku	v	navržené	
podobě	 s	 tím,	 že	 od	 roku	 2016	 bude	
trasa	 změněna	 tak,	 aby	 nevedla	 přes	
obydlenou	část	Českého	Šumburku.
	 Autoklub	 Bohemia	 Sport	 v	AČR	 na	
základě	 této	 dohody	 podal	 na	 MěÚ	
Tanvald	žádost	o	opětovné	projednání	
žádosti	 Rally	 Bohemia	 2015.	 Rada	
města	 Tanvald	 projednala	 žádost	
Autoklubu	 Bohemia	 Sport	 v	 AČR 
o	 opětovném	 projednání	 žádosti 
o	 souhlas	 s	 průjezdem	 RZ	 Rally	
Bohemia	 v	 roce	 2015.	 Rada	 města	
na	 základě	 kompromisu	 vzešlého 
z	 jednání	 16.	 01.	 2015	mezi	 vedením	
města,	 obyvateli	 Českého	 Šumburku	

a	 zástupci	 pořádajícího	 Autoklubu	
Bohemia	Sport	 v	AČR	 rozhodla	 zrušit	
své	 usnesení	 č.	 14/1/2015	 ze	 dne	
07.	 01.	 2015	 a	 souhlasit	 s	 průjezdem	
RZ	 Desná	 -	 Desná	 v	 sobotu	 dne 
11.	 07.	 2015	 ulicemi	 Vítězná,	
Českošumburská	 a	 Český	 Šumburk	
v	 době	 od	 13	 do	 23.30	 hodin.	 Rada	
města	bere	na	vědomí,	že	se	pořada-
tel	 Rally	 Bohemia	 Autoklub	 Bohemia	
Sport	 v	 AČR	 zavazuje,	 že	 počínaje	
rokem	 2016	 nebude	 navrhovat	 trasu	
rychlostní	 zkoušky	 přes	 zastavěné	
území	Českého	Šumburku.	

Antonín	Bělonožník

	 Dne	 17.	 prosince	 se	 na	 tanvald-
ské	 radnici	 sešla	 k	 prvnímu	 jednání	
v	 novém	složení	 po	 komunálních	 vol-
bách	Bezpečnostní	rada	ORP	Tanvald.	
Za	 účasti	 starostů	 měst	 a	 obcí	 byli	
členové	rady	v	čele	s	jejím	předsedou	

Vladimírem	 Vyhnálkem	 představeni	
širšímu	 okruhu	 lidí,	 kteří	 mají	 své	
úkoly	 v	 oblasti	 krizového	 řízení.	 Na	
programu	 jednání	 bylo	 kromě	nového	
složení	 rady	 i	složení	krizového	štábu	

a	 povodňových	 komisí,	 způsob	 svo-
lávání	 a	 systém	 vlastní	 činnosti	 při	
krizových	situacích,	jako	jsou	povodně	
a	 jiné	 kalamity.	 Zástupci	 Hasičského	 
záchranného	 sboru	 Libereckého	 kraje	
a	 Policie	 ČR	 pak	 přednesli	 zprávy 

o	činnosti	 integrovaného	záchranného	
systému.	 Následně	 ještě	 proběhlo	
školení	členů	krizového	štábu	a	povod-
ňových	 komisí	 zaměřené	 na	 zvládání	
krizových	situací. -MěÚ-

První zasedání bezpečnostní 
rady po komunálních volbách

Senior klub Tanvald 
Vás zve na besedu

Sociálně	aktivizační	činnost	proseniory	a	veřejnost
Hrátky s pamětí VI.

Místo konání: Dům	pro	seniory	Šumburk	nad	Desnou	
593,	Tanvald,	-	společenská	místnost

Datum konání:	17.	2.	2015	v	15:00.

Vezměte sebou:	brýle,	tužku	a	dobrou	náladu

Na	již	šesté	setkání	s	Vámi	se	těší	p.	Zdeněk	Choura
-	Pracovník	v	sociálních	službách,	člen	České	alzheimerovské	společnosti

Srdečně zveme
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Vánoční setkání pěstounů

Přípravný ročník v ZŠ Horní Tanvald

	 Žijeme	 v	 zastupitelské	 demokracii.	
Zastupitelé	 získávají	 mandát	 v	 komu-
nálních	volbách.	
Dostávají	tak	důvěru	občanů	a	občané	
od	 nich	 čekají	 odpovědnou	 a	 veřejně	
prospěšnou	 práci	 pro	 tanvaldskou	
komunitu.	 Řádný	 výkon	 samosprávy	
města	 je	 věcí	 kontinuity,	 stability,	
znalosti	 veřejné	 správy	 i	 prostředí.	
Prioritou	by	neměla	být,	 jak	nepokrytě	
vždy	 hlásám,	 technologie	 výkonu	
veřejné	 moci,	 ale	 skutečné	 činy 
ve	prospěch	Tanvaldu	a	 jeho	občanů.	
Nedovolme	 zastupitelskou	 demokracii	
demontovat,	 nebo	 byť	 možná	 někdy 
i	 s	 dobrým	úmyslem	nepřímo	popírat.	
V	 demokracii	 můžeme	 svoje	 názory 
a	 zájmy	 svobodně	 vyjadřovat,	
můžeme	 mít	 i	 ostré	 názorové	 střety, 
avšak	musíme	respektovat	vůli	demo-
kratické	většiny.	

	 Nejen	 u	 nás	 v	 Tanvaldě	 je	 to	 však	
mnohdy	 tak,	 že	pokud	v	určitých	situ-
acích	 většina	 demokraticky	 zvolených	
zástupců	 neudělá	 to,	 co	 prosazuje	
menšina,	 opozice	 nebo	 skupinka	
jedinců,	je	vše	špatně	a	většina	je	nař-
čena	 z	 komplotu	 a	 nekalých	 úmyslů.	
V	dnešní	době,	kdy	se	bohužel	všichni	
vzájemně	 podezřívají,	 se	 pak	 často	
stává,	 že	 jenom	 proto,	 aby	 byl	 „klid“,	
se	 většina	 podřídí	 menšině	 nebo	
dokonce	 jednotlivci	 a	 v	 nejednom	pří-
padě	 dochází	 k	 problematickým	 nebo	
vyloženě	 špatným	 řešením.	 Na	 druhé	
straně,	 pokud	 opozice	 nebo	 menšina	
vznese	byť	 rozumný	návrh,	 je	smeten	
bez	 patřičného	 zvážení	 a	 zdůvodnění	
ze	 stolu,	 protože	 vzešel	 právě	od	 tzv.	
odpůrců.	 Je	 to	 začarovaný	 kruh,	 kdy	
zdravý	 rozum	 jde	 stranou,	 mnohdy	
však	 v	 neprospěch	 města	 a	 jeho	

občanů.	Můžeme	mít	 na	 věc	 rozdílné	
názory,	 ale	 neměli	 bychom	 na	 sebe	
hledět	 jako	 na	 nepřátele.	 Nevraživost 
a	 negativismus	 nesmí	 mít	 navrch.	
S	šikanou	hraničící	vystupování	jedinců	
na	 zasedáních	 zastupitelstva,	 neko-
nečné	 očerňování	 a	 zpochybňování	
všeho,	 co	 orgány	 města	 chtějí	 udělat	
nebo	udělaly	a	rozhodly,	určitě	není	tou	
nejlepší	 cestou,	 jak	 prospět	 Tanvaldu 
a	jeho	občanům.
	 V	 demokracii	 můžeme	 mít	 roze-
pře,	 ale	 musíme	 je	 řešit	 civilizovaně.	 
Je	 vždy	 třeba	 hledat	 rozumná	 výcho-
diska	 a	 k	 tomu	 je	 třeba	 spolu	 mluvit.	
Kdo	sám	není	ochoten	nebo	schopen	
dělat	kompromisy,	nemůže	je	očekávat	
ani	od	ostatních.	Připravenost	ke	kom-
promisům	 je	 dle	mého	 názoru	 jednou	
z	důležitých	vlastností.

R.	Seidel	

K zamyšlení

	 Každoročně	 se	 ukazuje,	 že	 do	
prvních	 tříd	 nastupují	 i	 děti,	 které	
nejsou	 pro	 vstup	 do	 školy	 dostatečně	
připravené.	 Nemusí	 se	 jednat	 pouze	
o	 nedostatečně	 rozvinuté	 rozumové	
schopnosti.	 Nevýhodou	 pro	 úspěšný	
start	v	první	třídě	jsou	často	také	logo-
pedické	problémy	 -	nedostatečně	 roz-
vinutá	řeč,	vadná	výslovnost	některých	
hlásek.	
	 Řešením	 je	 systematická	 příprava	
dítěte	 v	 předškolním	 zařízení	 -	 na	
Tanvaldsku	 zatím	 v	 mateřských	 ško-
lách.	 Řečové	 vady	 řeší	 zodpovědní	
rodiče	s	pomocí	 logopedek,	kterých	je	
ovšem	v	poměru	k	„potřebným“	dětem	
nedostatek.
	 Cílem	 přípravného	 ročníku	 bude	
poskytnout	 předškolním	 dětem,	 které	

nedocházejí	do	mateřské	školy,	základy	
vědomostí,	 dovedností	 a	 návyků,	
potřebných	 pro	 úspěšný	 vstup	 do	
základní	školy.	Děti	zde	budou	trénovat	
matematickou	představivost,	 grafomo-
toriku,	orientaci	v	prostoru,	koncentraci	
pozornosti	 atd.	 Důležitou	 součástí	
přípravy	 bude	 rozvoj	 komunikačních	
dovedností	 -	 tedy	 rozvoj	 pojmového	
myšlení	a	logopedická	náprava	řeči.	
	 Přípravná	třída	se	zřizuje	pro	pouze	
7	 -	15	dětí,	 což	umožňuje	 individuální	
přístup	 ze	 strany	 učitele.	 Výuka	 bude	
realizována	kvalifikovanou	a	zkušenou	
učitelkou	 1.	 stupně	 základní	 školy,	
řečovou	výchovu	a	nápravu	vad	výslov-
nosti	 bude	 provádět	 speciální	 peda-
gožka	 -	 logopedka.	 Ve	 výuce	 budou	
uplatňovány	také	moderní	metody	jako	

Elkonin,	Grunnlaget,	program	Maxík.	
Docházka	 je	 zdarma.	 Pro	 přijetí	 je	
nutné	 pouze	 doporučení	 školského 
poradenského	 zařízení,	 tedy	 peda-
gogicko-psychologické	 poradny	 (tel.	
602	 102	 833)	 nebo	 speciálně	 peda-
gogického	 centra	 (tel.	 480	 003	 608,	
601	571	781).
	 Důležité:	Přípravný	ročník	bude	ote-
vřen	v	budově	ZŠ	praktické,	avšak	děti	
vzdělávané	 v	 této	 třídě	 nastoupí	 poté	
do	1.	ročníku	běžné	ZŠ	dle	místa	svého	
bydliště!
Termín	 přihlášek	 pro	 školní	 rok	
2015/2016	je	do	30.	dubna	2015.
	 Dotazy	 zodpovíme	 na	 tel.	 čísle	
483	 394	 085	 (p.	 Hozdová)	 nebo	
e-mailem	 -	 zastupce@zshortan.cz. 
'Je	možné	domluvit	i	návštěvu	školy.

	 Dne	 10.	 12.	 2014	 od	 14.30	 do 
17.	 00	 hod.	 se	 uskutečnilo	 „Vánoční	
setkání	pěstounů“.	Jednalo	se	o	první	
klubové	 setkání	 pro	 osoby	 vykoná-
vající	 pěstounskou	péči.	Ta	 budou	od	
roku	 2015	 probíhat	 přibližně	 jednou	
měsíčně	 a	 budou	 se	 v	 rámci	 nich	
uskutečňovat	 vzdělávací	 akce	 pro	
pěstouny.	Pěstounská	péče	 je	 formou	
náhradní	 rodinné	 péče,	 kdy	 biologičtí	
rodiče	 nemohou	 nebo	 nechtějí	 plnit	
své	rodičovské	povinnosti.	Pěstounem	
se	 nemůže	 stát	 každý,	 ale	 je	 mezi	
námi	spousta	těch,	kteří	by	náhradními	
rodiči	 být	 mohli.	 Být	 pěstounem	 je	
velice	zodpovědná	a	záslužná	činnost,	
která	 s	 sebou	 nese	 spoustu	 povin-
ností.	Například	vzdělávání	 je	pro	tyto	
osoby	od	roku	2013	povinnou	součástí	
jejich	 pěstounské	 péče	 a	 to	 ve	 výši 
24	 hodin/rok.	 Předvánoční	 setkání,	

tak	 bylo	 zároveň	 poděkováním	 za	 to,	
jak	svědomitě	plní	pěstouni	své	povin-
nosti,	které	občas	není	snadné	skloubit	
s	každodenním	životem,	s	čímž	souvisí	
i	nutnost	návštěv	v	rodinách	v	dvoumě-
síčních	 intervalech,	 které	 vykonávají	
sociální	pracovníci.
	 Dále	 budou	 na	 klubových	 setká-
ních	 probíhat	 také	 besedy	 či	 diskuze	
na	 vybraná	 témata	 pro	 tuto	 cílovou	
skupinu,	aby	se	mohli	náhradní	rodiče	
mezi	sebou	podělit	o	své	zkušenosti	a	
sdílet	 úskalí,	 která	 pěstounská	 péče	
často	přináší.
	 Tentokrát	 se	 jednalo	 o	 méně	 for-
mální	 setkání,	 na	 kterém	 byly	 před-
staveny	 dvě	 pomáhající	 organizace	
působící	na	Tanvaldsku,	a	to	občanské	
sdružení	 Romodrom	 a	 občanské	
sdružení	D.R.A.K.,	v	 jehož	prostorech	
klubová	setkání	budou	probíhat.	Jedná 

se	o	prostory	v	budově	dětského	centra	
MAJÁK	v	Tanvaldě	na	Výšině,	které	má	
sdružení	 pronajaté	 od	 MěÚ	 Tanvald.	
Během	tohoto	setkání	probíhala	volná	
diskuze	pěstounů	s	možností	poraden-
ství.	V	rámci	akce	byl	též	zajištěn	pro-
gram	pro	děti	 svěřené	do	pěstounské	
péče.	 Děti	 měly	 odpoledne	 naplněno	
tvůrčími	 hrami	 s	 vánoční	 tematikou,	
jejichž	 součástí	 byla	 například	 výroba	
vánočního	 svícnu	 z	 jablka	 či	 různé	
soutěže.
	 Zároveň	bychom	touto	cestou	chtěli	
poděkovat	 i	 občanskému	 sdružení	
D.R.A.K.	 za	 spolupráci	 při	 přípravě	
akce	a	poskytnuté	prostory.

 

Za	sociální	odbor	MěÚ	Tanvald	 
Kateřina	Poznarová

A.S.A. Liberec s.r.o. 
pořídila na Tanvaldsko 

nový svozový vůz
	 A.S.A.	 Liberec	 s.r.o.	 udržuje	
v	 Tanvaldě	 vysokou	 úroveň	 poskyto-
vaných	 služeb.	 Pro	 svoz	 směsného	
odpadu	 pořídila	 na	 Tanvaldsko	 zcela	
nový	 svozový	 vůz,	 který	 má	 náhon	
4x4	 a	 svým	 provedením	 odpovídá	
potřebám	 svozu	 odpadu	 v	 horských	
podmínkách. -MěÚ-

Gymnázium Tanvald	 ve	 středu	
18.	2.	od	15:00	pořádá přijímací 
zkoušky nanečisto.	 Uchazeči 
o	studium	si	budou	moci	prakticky	
vyzkoušet	 své	 znalosti	 v	 oboru	
matematiky	 a	 českého	 jazyka. 
Po	napsání	testů	proběhne	i	jejich	
kontrola	a	rozbor.

Za	GT	Ivan	Nývlt

Program „Podpora obnovy  
kulturních památek prostřed-

nictvím obce s rozšířenou 
působností“ pro rok 2015

	 Ministerstvo	kultury	opětovně	vyhlá-
silo	dotační	program	„Podpora	obnovy	
kulturních	 památek	 prostřednictvím	
obcí	 s	 rozšířenou	působností“	 pro	 rok	
2015.	Finanční	prostředky	v	programu	
jsou	 určeny	 na	 zachování	 o	 obnovu	
kulturních	 památek,	 které	 se	 nalézají	
mimo	 památkové	 rezervace	 a	 zóny,	
nejsou	 národními	 kulturními	 památ-
kami,	 a	 které	 nejsou	 ve	 vlastnictví	
České	 republiky,	 popř.	 na	 obnovu	
movité	kulturní	památky	pevně	spojené	
se	stavbou,	jako	jsou	např.	oltáře	nebo	
varhany	 v	 kostelech,	 pokud	 je	 tato	
stavba	 kulturní	 památkou,	 a	 dále	 na	
obnovu	 movitých	 kulturních	 památek	
v	 případě,	 že	 se	 nejedná	 o	 restauro-
vání	(např.	obnova	kolejových	vozidel,	
strojů	apod.).
	 Z	programu	nelze	hradit	náklady	na	
modernizace	 objektů	 (např.	 zateplo-
vání,	 vytápění,	 splašková	 kanalizace,	
plynofikace,	 ZTI,	 rozvod	 vody,	 nové	
typy	 výplní	 otvorů,	 zřizování	 obytných	
podkroví,	 nové	 vikýře	 atd.),	 úpravy	
veřejných	prostranství,	pořízení	restau-
rátorského	průzkumu,	SHP	a	PD.
O	podporu	může	žádat	vlastník	kulturní	
památky.	 Minimální	 podíl	 vlastníka	 je	
10	%	z	nákladů,	k	nimž	se	váže	poskyt-
nutý	příspěvek.	Celková	výše	 finanční	
kvóty	 pro	 rok	 2015	 pro	 ORP	 Tanvald	
činí	210.000	Kč.
	 Další	 informace	 a	 formuláře	 na 
www.tanvald.cz. -MěÚ-

Od	září	2015	bude	při	ZŠ	Tanvald,	Údolí	Kamenice	(Horní	Tanvald)	otevřen 
přípravný	ročník	pro	předškolní	děti	(datum	narození	od	1.	9.	2009	do	31.	8.	2010), 

a	také	pro	děti	s	odkladem	školní	docházky.

Daniela	Hozdová
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Leden
1.	 ledna	 se	 uskutečnil	 Novoroční	
výstup	na	Štěpánku,	který	pořádá	KČT	
Tanvald.
25.	 ledna	 proběhl	 18.	 ročník	 Plesu	
města	Tanvald.

Březen
4.	 března	 prošel	 městem	 13.	 ročník	
masopustního	průvodu.

Duben
První	 koncert	 Tanvaldského	 hudeb-
ního	 jara	 se	 uskutečnil	 v	 Kině	 Jas	
Járy	 Cimrmana	 Tanvald	 v	 pátek 
4.	 dubna	 s	 názvem	 Virtuózní	 housle.	
Zahrála	 Filharmonie	 Hradec	 Králové	
s	dirigentem	Andreasem	Sebastianem	
Weiserem	v	doprovodu	houslisty	Jiřího	
Vodičky.
Druhý	 koncert	 THJ	 se	 konal	 v	 pátek	
25.	 dubna	 v	Kině	 Jas	 Járy	Cimrmana	
Tanvald,	 ale	 tentokrát	 s	 názvem	 Jazz	
po	 česku.	 Na	 cimbál	 zahrála	 Zuzana	
Lapčíková	a	na	kontrabas	Josef	Fečo.

Květen
Již	15.	ročník	tradičního	Prvomájového	
výstupu	na	Štěpánku.
Začátkem	 měsíce	 května	 započaly	
opravy	schodů	u	Městského	střediska	
lékařů.	 Celkové	 nálady	 byly	 ve	 výši 
1	 mil.	 Kč.	 Kromě	 oprav	 schodů	 pro-
bíhaly	 během	 celého	 roku	 opravy 
a	rekonstrukce	tanvaldských	silnic.
Třetí	 koncert	 THJ	 s	 názvem	 Pocta	
Josefu	Páleníčkovi	se	uskutečnil	v	Kině	
Jas	Járy	Cimrmana	Tanvald	16.	května.	
Tentokrát	zahrálo	Smetanovo	trio.
Čtvrtý,	závěrečný	koncert	THJ	se	usku-
tečnil	 v	Kostele	Sv.	 Františka	 z	Assisi	
Tanvald	v	pátek	23.	května.	Nesl	název	

Vivat	 Varhany,	 a	 na	 co	 jiného	 než	 na	
varhany	zahrál	Roman	Perucki.
23.	 a	 24.	 května	 se	 konaly	 Volby	 do	
Evropského	parlamentu.	Volební	účast	
v	 Tanvaldě	 byla	 15,34%.	 Přičemž	
na	 prvních	 šesti	 místech	 se	 umístily	
strany:	 ANO	 2011,	 ČSSD,	 KSČM,	
ODS,	Koalice	TOP	09	a	STAN,	Česká	
pirátská	strana.

Červen
7.	června	proběhl	 již	9.	ročník	Spanilé	
jízdy	 Cyklostezkou	 Járy	 Cimrmana	
aneb	 Na	 kole	 kolem	 Liptákova 
a	zároveň	byla	pokřtěna	nová	expozice	
Muzea	Járy	Cimrmana	v	Příchovicích.

Červenec
12.	července	se	Tanvaldem	prohnal	již	
40.	ročník	Rally	Bohemia.
V	průběhu	měsíce	července	bylo	zmo-
dernizováno	Kino	 Jas	 Járy	Cimrmana	
Tanvald	 nákladem	 1,8	 mil.	 Kč.	
Zmodernizováno	 bylo	 osvětlení	 sálu 
a	 scény	 a	 ozvučení	 pro	 filmovou	
projekci.

Září
Na	 Šumburku	 vyrostla	 3	 nová	 hřiště:	
pod	parkem	u	kostela,	u	budovy	školy	
a	u	mateřské	školy.	Výstavba	probíhala	
od	 května	 a	 celkový	 náklad	 byl	 přes 
2,3	mil.	Kč.
12.	 -	 14.	 září	 proběhl	 21.	 ročník	
Tanvaldských	slavností.

Říjen
3.	 a	 4.	 října	 se	 uskutečnil	 46.	 ročník	
přehlídky	 Humor	 v	 amatérském	 filmu	
HAF	2014.
10.	 a	 11.	 listopadu	 proběhly	Volby	 do	
Zastupitelstva	 města.	 Volební	 účast	

byla	 42,7%.	 Zvolení	 zastupitelé:	ANO	
2011	 (Jaroslav	 Mikš,	 Jan	 Palme,	 Jan	
Mašek,	Věra	Anderová	-	v	prosinci	2014	
se	 mandátu	 vzdala,	 byla	 nahrazena	
Alešem	 Strýčkem),	 Volba	 pro	 město	
(Jaroslav	Týl,	Vladimír	Vyhnálek,	Milan	
Kozák,	 Zdeňka	 Synovcová),	 ČSSD	
(Josef	Průcha,	Livie	Steinerová,	Daniel	
Doležal),	 ZA	 BEZPEČNÉ	 MĚSTO	
TANVALD	(Hana	Preislerová,	Miloslav	
Doležal,	 Kateřina	 Bonnanová),	 ODS	
(Martin	 Šťastný,	 Ivana	 Šťastná),	
Tanvalďáci	 (Daniel	 Šimek,	 Vladimír	
Josífek	ml.),	Tanvald	pro	život	(Václav	
Černý,	 Antonín	 Bělonožník),	 KSČM	
(Vladimír	Josífek).

Listopad
5.	listopadu	byl	na	Zastupitelstvu	města	
starostou	 zvolen	 Vladimír	 Vyhnálek,	
uvolněným	 místostarostou	 Antonín	
Bělonožník	 a	 neuvolněnou	 místosta-
rostkou	Hana	Preislerová.
11.	 listopadu	skončila	několikaměsíční	
výluka	 na	 trati	 v	 úseku	 Jablonec	 nad	
Nisou	 -	 Tanvald.	 Došlo	 k	modernizaci	
a	 rekonstrukci	 zmiňovaného	 úseku	
trati	a	zároveň	tanvaldské	a	smržovské	
vlakové	stanice.
14.	listopadu	navštívil	Tanvald	hejtman	
Libereckého	 kraje	 Martin	 Půta	 spo-
lečně	 se	 svým	 náměstkem	 Markem	
Pieterem.
29.	 listopadu	 proběhlo	 na	 centrálním	
parkovišti	 v	 Tanvaldě	 Rozsvícení	
vánočního	stromu.

Prosinec
19.	 prosince	 se	 uskutečnil	 v	 areálu	
firmy	4Soft	tradiční	Vánoční	svařák.

-haj-

Zajímavosti, informace

Střípky roku 2014 v TanvalděCo se nám 
líbí a co 

zase ne…
	 Nová	 rubrika,	 do	 které	 mů-
žete	přispívat	 i	vy.	Zaměřme	se	spíše	
na	zajímavosti,	kterých	si	všímáme	na	
každém	kroku	a	nyní	se	o	ně	můžeme	
podělit	s	ostatními	čtenáři	Tanvaldské-
ho	 zpravodaje.	 Každý	 měsíc	 budou	
zveřejněny	 fotografie	 s	 nejzajímavěj-
ším	tématem	a	popiskem.
	 Své	 příspěvky	 zasílejte	 na 
e-mail:	 lhajkova@tanvald.cz	 nebo	
osobně	doneste	do	Infocentra	Tanvald.

-haj-

Líbí se nám, že se najdou tací, co v dnešní 
uspěchané době projeví své city na veřejnosti. 

Foto: A. Lišková.

Nelíbí se nám, že pejskové nerespektují 
umění :-). Možná kdyby tam byli 

pejskové místo labutí... 
Foto: K. Hanzlík.

Nelíbí se nám zbytečné plýtvání místem. 
Čtyři místa pro jedno auto... 

Foto: L. Hájková.

Co mají společného gymnázium,
útulky, svíčky a ples?

	 Na	 tanvaldském	 gymnáziu	
je	dobrým	zvykem	vybírat	každoročně	
před	Vánocemi	peníze	na	nákup	krmi-
va	 a	 pelíšků,	 které	 nejmladší	 ročníky	
odvážejí	 na	 tzv.	 Mikulášskou	 nadílku	
do	 psího	 útulku	 Dášenka	 do	 Lučan. 
V	roce	2010	se	však	objevil	před	školou	
toulavý	labrador	a	nás	velice	překvapi-
lo,	že	ho	v	Lučanech	nepřijali.	Důvod?	
Neměli	 dostatečně	 velký	 kotec	 pro	
takové	 plemeno.	 Tehdy	 jsme	 zjistili,	
že	 právě	 pro	 ty	 větší	 a	 hůře	 umísti-
telné	 nalezence	 volá	 Město	 Tanvald	
odchytovou	 službu	 z	 Krásného	 Lesa 
u	 Frýdlantu.	 Tento	 soukromý	 útulek	
AzylPes	 sváží	 zvířátka	 z	 celého	 Libe-
reckého	kraje,	a	má	proto	poměrně	vy-
soké	 výdaje	 na	provoz	aut	 a	 zajištění	
péče	zejména	pro	rozměrnější	hafany.	
Od	té	doby	tedy	dělíme	příspěvky	mezi	
oba	 útulky.	 Tentokrát	 to	 bylo	 dvakrát	
3000	korun.
	 Naši	studenti	navíc	přišli	s	ná-
padem,	že	by	se	daly	peníze	získat	i	ji-
nak	než	pouze	sbírkou.	Před	Vánocemi	
se	nám	sešlo	dost	vosku,	a	tak	se	vy-
učující	 výtvarné	 výchovy,	 Hana	 Ma-
těásková,	 pustila	 do	 shánění	 zku-
šeností,	 jak	 na	 zpracování	 svíček. 
S	partou	nadšených	a	velice	kreativních	
studentů	už	si	 vytvořili	 takovou	 rutinu, 

že	jejich	výrobky	
vypadají	 téměř	
p r o f e s i o n á l -
ně.	Dárkově	 za-
balené	 svíčkyse	
pak	 prodávaly	
nejen	 mezi	 dět-
mi,	 ale	 nabízely	
se	 i	 návštěvní-
kům	 Dne	 ote-
vřených	 dveří 
v	naší	škole.	Cel-
kem	 se	 podařilo	
vybrat	 1280	 Kč.	
V	Krásném	Lese	
za	 obě	 částky	
objednala	 maji-
telka,	 Kateřina	
Vojáčková,	výro-
bu	dvou	zateplených	bud,	které	pone-
sou	logo	Gymnázia	Tanvald.	
	 Ve	 výrobě	 svíček	 však	 chtě-
jí	 studenti	pokračovat	a	věnovat	 je	do	
tomboly	už	3.	ročníku	Plesu	psího	útul-
ku.	Ten	se	koná	21.	3.	2015	ve	frýdlant-
ské	Besedě,	kam	 jste	všichni	srdečně	
zváni.
	 Díky	 dobrým	 vztahům	 Gym-
názia	 Tanvald	 s	 radnicí	 budeme	 mít 
v	 nejbližší	 době	 oficiálně	 zapečetěné	
kasičky	pro	povolenou	sbírku,	takže	lze	 

 
přispět	jak	finančně	v	infocentru,	na	ZŠ	
sportovní	nebo	gymnáziu,	tak	nákupem	
svíčky,	pohlednic	s	útulkovými	kočička-
mi	a	pejsky	nebo	poskytnutím	materi-
álu	 na	 výrobu	 dalších	 svíček	 -	 zbytků	
vosku.	Ten	můžete	odevzdávat	v	 info-
centru,	a	také	v	tanvaldské	knihovně.	
	 Prosíme,	 přidejte	 se	 k	 této	
pomoci,	 protože	 nejen	 lučanský	 útu-
lek,	 ale	 i	 AzylPes	 je	 pro	 Tanvaldsko 
ten	NÁŠ!

Ilona	Bůtová

Líbí se nám, když se někdo stará o naše 
pohodlí. Foto: A. Lišková.
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Geotermál a územní řízení
	 Dne	 15.12.2014	 byla	 na	 Městský	
úřad	v	Tanvaldě	doručena	žádost	spo-
lečnosti	ENTERGEO,	SE		zastoupené	
společností	 CHEMTEC	 engineering	
spol.	 s	 r.o.	 o	 vydání	 rozhodnutí	 
o	umístění	stavby	"Hloubkové	vrty	pro	
využití	 geotermální	 energie	 Tanvald	 -	
geotermální	teplárna	s	elektrárnou"		na	
pozemcích	 v	 areálu	 bývalého	 závodu	
01	 společnosti	 Seba	 T,	 a.s..	 Nastává	
tak	 další	 fáze	 v	 souvislosti	 s	 hloub-
kovými	 vrty	 pro	 geotermální	 využití 
v	 Tanvaldě.	 Popsalo	 se	 již	 mnoho	
papíru	 tím,	 co	 vrty	 a	 jejich	 aktivace	
obnášejí	 a	 jaká	 je	 potřeba	 elektřiny 
a	„levného“	tepla	v	Tanvaldě.	
	 Neškodí	si	však	připomenout	některá	
důležitá	fakta.	
	 V	ČR	se	jedná	o	projekt,	který	dosud	
nebyl	 realizován.	 Na	 počátku	 všeho	
jsou	 pokusy	 v	 celosvětovém	 měřítku	
se	 získáním	 energie	 z	 horkého	 jádra	
země.	 Ukazuje	 se	 však,	 že	 i	 přes	
lákavou	efektivnost	získávání	uvedené	
energie,	může	dojít	 k	 různým	nepřed-
vídatelným	situacím,	které	mohou	celé	
dílo	zhatit.	
	 Mezi	 nejzávažnější	 problémy	 patří:	
seizmicita	 po	 aktivaci	 vrtů	 a	 prosa-
kování	 spodních,	 často	 těžkými	 kovy	
kontaminovaných	 vod.	 Tyto	 vody	 pak	
mohou	být	odnášeny	vodními	toky	dál	
po	 proudu	 a	 postihovat	 další	 území. 
S	 výstavbou	 je	 spojen	 hluk,	 prašnost	

a	zvýšený	provoz	vozidel.	S	provozem	
pak	 možnost	 tvorby	 mlhy	 při	 kon-
denzaci	 par,	 hluk	 z	 množství	 větráků	
a	 otřesy.	 K	 tomu	 je	 nutno	 připočíst	
poměrně	vysokou	amortizaci	výrobního	
zařízení,	 které	 ve	 styku	 s	 agresivními	
prvky	a	 sloučeninami	 rychle	 koroduje.	
Vznikající	 netěsnosti	 jsou	 příčinou	
dalších	negativních	projevů,	o	kterých	
bylo	již	zmíněno.
	 Co	 kompenzuje	 tyto	 negativní	
stránky	projektu?	
	 V	 případě	 velkého	 úspěchu	 výroba	
elektrické	energie.	Zde	jsou	však	další	
překážky	–	zabezpečení	sekundárního	
okruhu	před	únikem	vysoce	jedovatých	
těkavých	 uhlovodíků,	 které	 mohou	
zničit	 nejen	 život	 v	 řekách,	 ale	 svou	
výbušností	 i	 obyvatele	 v	 přilehlých	
objektech,	 kam	 může	 kontaminovaná	
voda	 pronikat.	 Kdo	 zaručí,	 že	 bude	
vše	 probíhat	 bez	 problémů	 a	 nebude	
docházet	 k	 únikům	 vody	 z	 hloubi	
země,	která	bude	zcela	jistě	obsahovat	
karcinogenní	 těžké	 kovy?	 S	 určitostí	
lze	 očekávat	 i	 zvýšený	 výron	 radio-
aktivního	 plynu	 radon,	 kterého	 máme 
v	dané	oblasti	vysoké	množství.		Pokud	
se	však	přesto	nějaká	elektřina	vyrobí,	
komu	bude	sloužit	a	 jak	bude	z	místa	
výroby	odvedena?	V	naší	oblasti	dnes	
není	nedostatek	elektřiny.	I	ČEZ,	který	
vystavěl	moderní	kogenerační	jednotku	
v	místní	teplárně	měl	problémy	s	napo-

jením	na	rozvodnu.	
	 V	 případě	 menšího	 úspěchu	 dojde	
k	výrobě	 tepla.	Jaká	bude	 jeho	cena?	
Kdo	 vybuduje	 rozvody?	 Dnes	 máme	
ve	městě	teplárnu,	na	kterou	můžeme	
být	pyšní.	Cena	tepla	v	poslední	době	
spíše	 klesá,	 než	 aby	 se	 přibližovala	
cenám	 v	 okolních	 obcích.	 Navíc	 tep-
lárna	 zaměstnává	místní	 lidi	 a	 přináší	
do	 rozpočtu	 města	 nemalý	 přínos.	
Proč	se	toho	dobrovolně	vzdávat,	když	
se	 navíc	 právě	 nyní	 realizuje	 další	
zefektivnění	 provozu	 ve	 spolupráci 
s	ČEZem?
	 Kde	je	tedy	přínos	celého	projektu?	
Zcela	 jistě	 v	 poznání	 matičky	 země.	
Účet	za	tento	pokus	nám	však	vystaví	
až	 ve	 chvíli,	 kdy	 může	 být	 pozdě. 
V	Děčíně	se	zrealizovala	výstavba	geo-
termální	teplárny	na	levnějším	principu,	
ale	 přesto	 je	 tam	 teplo	 dražší	 a	 pro-
blematičtější,	 než	 je	 nyní	 v	 Tanvaldě. 
V	 Litoměřicích	 se	 společnost,	 realizu-
jící	vrty,	snaží	za	podpory	města	již	6	let	
přinést	kladný	výsledek,	ale	stále	se	to	
nedaří.	Ve	světě	však	došlo	k	mnohem	
větším	škodám,	ať	už	finančních	nebo	
materiálních	 (Švýcarsko,	 Německo,	
USA...).	
	 Příslib	 finančních	 dotací	 za	 úspěš-
nou	 realizaci	 či	 alespoň	 zahájení	
projektu	 je	 velkým	 lákadlem.	 Je	 třeba	
znát	toho,	kdo	mi	bude	vrtat	za	domem.	
Jsou	 zárukou	 lidé	 ze	 společnosti	

Entergeo	SE	 v	 propojení	 s	 těmi,	 kteří	
si	 z	 Tanvaldu	 jen	 odnášeli?	 Odpověď	
občanů	 města	 na	 jejich	 záměr	 byla 
v	kině	Járy	Cimrmana	30.	4.	2014	sice	
jednoznačná,	ale	vidina	velkých	peněz	
znovu	 probouzí	 iniciativy	 této	 firmy 
k	realizaci	projektu.	
	 	 Je	 nesmírně	 důležité,	 aby-
chom	se	všichni,	kdo	nesouhlasí	s	rea-
lizací	projektu	vrtů	a	GTE	nesouhlasně	
vyjádřili	 k	 územnímu	 řízení	 a	 opřeli	
se	o	ta	fakta,	které	jsou	pro	zastavení	
projektu	podstatná.	Nemusíme	být	 jen	
z	Tanvaldu.	Ozvat	se	může	každý,	kdo	
se	cítí	být	 tímto	projektem	z	nějakého	
důvodu	ohrožen	a	dotčen.
	 Odbor	stavebního	úřadu	Městského	
úřadu	 Tanvald	 nařídí	 k	 projednání	
žádosti	o	vydání	územního	rozhodnutí	
veřejné	 ústní	 jednání.	 Termín	 bude	
veřejnosti	 oznámen	 na	 úřední	 desce	
veřejnou	 vyhláškou.	 Je	 proto	 velmi	
důležité	 se	 veřejného	 projednávání	
zúčastnit	 a	 dát	 tak	 najevo	 svůj	 názor.	
(Pozn.	 redakce:	Veřejné	ústní	 jednání	
se	 řídí	 zákonem	 č.	 183/2006Sb. 
o	územním	plánování	a	stavebním	řádu	
(stavební	zákon),	v	platném	znění.)
	 Více	 informací	 najdete	 na	 našem	
webu	 www.geotermal-v-tanvaldu.web-
node.cz	 	nebo	na	vývěsce	u	prodejny	
M-tex.	

Jaroslav	Mikš	a	Tanvalďáci,	kterým	není	
lhostejná	budoucnost	města

Jak dál s areálem bývalé Seby Tanvald?
	 Uprostřed	 Tanvaldu	 již	 řadu	 let	
chátrají	 budovy	 bývalé	 textilky	 a	 ubí-
rají	 tomuto	 koutu	 Tanvaldu	 na	 kráse.	
Bylo	by	škoda,	kdybychom	si	na	tento	
smutný	 pohled	 zvykli.	 Stejně	 tak	 by	
bylo	 škoda	 nevyužít	 potenciálu,	 který	
areál	 i	 nadále	 skýtá.	 Je	 v	 něm	ukryta	
šance	pro	obyvatele	i	pro	podnikatele.
	 V	 minulém	 roce	 zakoupila	 areál	
bývalé	 Seby	 ve	 veřejné	 dražbě	 spo-
lečnost	 Entergeo	 s	 cílem	 renovace 
a	podnikatelského	využití	 jeho	co	nej-
větší	části.	Takový	krok	vrátí	do	areálu	
život	 a	 umožní	 jeho	 zvelebení,	 aby	
v	budoucnu	nehyzdil	část	města	kolem	
Krkonošské	ulice.	Zákonitě	s	sebou	při-
nese	 i	nová	pracovní	místa	a	pomůže	
vylepšit	 sociální	 složení	 místních	
obyvatel.	Součástí	 plánu	 je	 nabídnout	
vhodné	prostory	pro	místní	živnostníky	
a	 podnikatele	 (zajímavou	 inspirací	 je	
v	tomto	směru	například	obdobný	areál	
v	Meziměstí:	www.walzel.cz).
	 Podnikatelé	ovšem	do	areálu	přijdou	
a	 nová	 pracovní	 místa	 vzniknou	 jen	
tehdy,	 pokud	 bude	 areál	 něčím	 eko-
nomicky	 zajímavý,	 například	 nízkými	

provozními	 náklady	 na	 energie.	 Velké	
textilní	 provozy	 byly	 v	 minulosti	 vytá-
pěny	 samotnými	 textilními	 stroji	 a	 na	
nějaké	 úniky	 tepla	 nebylo	 třeba	 tolik	
hledět.	 Dnes	 je	 situace	 jiná	 a	 právě	
náklady	na	vytápění	jsou	tím,	co	často	
brzdí	 přeměnu	 bývalých	 textilek	 na	
nová	využití.	Stropy	 jsou	vysoké	a	zdi	
nijak	 zvlášť	 neizolují.	 Proto	 je	 nutnou	
součástí	 řešení	 ekonomicky	 výhodný	
zdroj	 vytápění.	 Zkoumá	 se	 mimo	 jiné	
možnost	 vybudování	 geotermálního	
zdroje	 energie	 z	 hlubinných	 vrtů,	 pro	
který	 se	 místní	 lokalita	 jeví	 jako	 geo-
logicky	nadmíru	výhodná.	V	současné	
době	 probíhá	 na	 stavebním	 úřadu	
v	 Tanvaldu	 tzv.	 územní	 řízení,	 jež	 by	
mělo	 vyústit	 ve	 vydání	 územního	 roz-
hodnutí	(ÚR).
	 Získání	 ÚR	 ovšem	 není	 v	 žádném	
případě	 povolením	 vlastní	 stavby 
a	 tedy	 ani	 začátkem	 rekonstrukce	
areálu.	 ÚR	 je	 teprve	 předstupněm	
vlastního	stavebního	řízení,	ve	kterém	
se	teprve	bude	rozhodovat	o	povolení	
či	nepovolení	stavby.	Co	bude	následo-
vat	 před	 zahájením	 stavebního	 řízení	

ohledně	 hlubinných	 vrtů?	 Především	
řada	 velmi	 sofistikovaných	 průzkumů,	
jejichž	 výsledky	 budou	 detailním	
podkladem	 nejen	 pro	 administrativní	
řízení,	ale	především	pro	vypracování	
kvalitního	projektu	případné	 realizace.	
Stále	hovoříme	o	PŘÍPADNÉ	realizaci,	
neboť	 právě	 výsledky	 dalších	 podrob-
ných	průzkumů	buď	potvrdí	dosavadní	
předpoklady,	nebo	je	naopak	nepotvrdí	
a	projekt	skončí.	Žádný	investor	a	tedy	
ani	Entergeo	nepůjde	do	předem	ztra-
ceného	projektu.	V	takovém	případě	by	
bylo	 třeba	 řešit	 vytápění	 areálu	 jiným	
způsobem.
	 V	 rámci	 zmíněných	 dalších	 kroků	
proběhne	mimo	jiné	podrobný	geofyzi-
kální,	 hydrogeologický	a	geochemický	
průzkum,	 který	 ověří	 a	 potvrdí	 údaje 
o	 podzemních	 geologických	 struktu-
rách	 a	 umožní	 vypracování	 provádě-
cího	 projektu	 zkušebního	 a	 později 
i	produkčního	vrtu.	
	 Veškeré	 údaje	 získané	 uvedenými	
průzkumy	 pomohou	 vytvořit	 trojroz-
měrný	 model	 tanvaldského	 podzemí.	
Pokud	 se	 ukáže	 jako	 vhodné,	 bude 

za	 účelem	 dlouhodobého	 sledování	
klidového	 stavu	 a	 budoucí	 ochrany	
objektů	 (včetně	 budov	 bývalé	 Seby)	
rovněž	 rozšířena	 tzv.	 monitorovací	
seismická	 síť.	 Později	 bude	 vyvrtán	
zkušební	několikasetmetrový	vrt,	který	
poslouží	 ke	 zpřesnění	 všech	 výše	
uvedených	údajů	a	přinese	jistě	i	řadu	
dalších	poznatků.
	 Vše	bude	i	nadále	probíhat	pod	přís-
nou	 kontrolou	 většího	 počtu	 státních	
dozorových	 orgánů	 i	 pod	 kontrolou	
veřejnosti.	
	 Teprve	 poté,	 přibližně	 za	 dva	 roky,	
bude	 k	 dispozici	 dostatek	 podkladů	
pro	 rozhodnutí,	 zda	 je	 či	 není	 vhodné	
přistoupit	 k	 realizaci	 projektu	 tak,	 aby	
byl	přínosem	jak	pro	investora,	tak	pro	
obyvatele,	 nebo	 zda	 řešit	 budoucnost	
areálu	jiným	způsobem.
	 O	 postupu	 prací	 na	 oživení	 areálu 
a	 o	 stavu	 příprav	 projektu	 využití	
tepelné	 energie	 ze	 země	 v	 Tanvaldu	
bude	 společnost	 Entergeo	 občany	
samozřejmě	průběžně	informovat.

ENTERGEO,	SE

Přerušení územního řízení
	 Stavební	 úřad	 po	 prostudování	
dokumentace	pro	vydání	územního	roz-
hodnutí	a	dalších	přiložených	podkladů 
a	 dokladů	 zjistil,	 že	 předložený	 návrh	
na	vydání	rozhodnutí		o	umístění	stavby	
„Hloubkové	vrty	pro	využití	geotermální	
energie	Tanvald	-	geotermální	teplárna	

s	elektrárnou“	není	úplný	a	předložené	
podklady	 a	 stanoviska	 nestačí	 k	 řád-
nému	 posouzení	 návrhu	 z	 hlediska	
zájmů	 sledovaných	 v	 územním	 řízení	
a	 proto	 usnesením	 ze	 dne	 13.1.2015	
územní	řízení	přerušil,	vyzval	žadatele	
k	odstranění	nedostatků	podání	a	určil	

lhůtu	k	doplnění	předloženého	návrhu	
nejpozději	do	30.	6.	2015.
Po	 doplnění	 návrhu	 stavební	 úřad	
oznámí	 zahájení	 územního	 řízení 
a	 konání	 veřejného	 ústního	 jednání	
veřejnou	 vyhláškou	 vyvěšenou	 nej-
méně	 30	 dní	 před	 termínem	 konání	

veřejného	 ústního	 jednání.	 Stavební	
úřad	 v	 době	 mezi	 oznámením	 veřej-
ného	ústního	jednání	a	konáním	tohoto	
jednání	 umožní	 každému	 nahlédnout	
do	 podkladů	 pro	 vydání	 rozhodnutí,	
aby	 kdokoliv	 mohl	 vznést	 případné	
připomínky	k	předmětu	řízení.

-MěÚ-

Vyjádření redakce Tanvaldského zpravodaje
Veřejné	projednání	bude	uveřejněno	na	úřední	desce	MěÚ	Tanvald	a	do	té	doby	nebudou	zveřejňovány	další	články	k	tématu	Geotermální	elektrárny. -red-
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Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 10. 12. 2014  

*RM	v	působnosti	valné	hromady	TABYS	s.r.o.	
schvaluje	 obchody	 společnosti	 přesahující	
částku	ve	výši	100.000	Kč:
-	 	 	 	 	nátěr	 fasády	č.	p.	552,	 	ul.	Palackého	ve	
výši	640	tis.	Kč
výměna	 oken	 ve	 společných	 prostorách	 
č.	p.	568,	ul.	Smetanova	ve	výši	150	tis.	Kč
*RM	 v	 působnosti	 valné	 hromady	 TABYS	
s.r.o.	 schvaluje	 v	 souladu	 s	 čl.	 III.,	 odst.	
2	 Smlouvy	 o	 individuálních	 pracovních	 
a	mzdových	podmínkách,	uzavřené	s	ředitelem	
společnosti	 TABYS	 s.r.o.	 Tanvald	 dne	 22.	 12.	
2008,	 vyplacení	 	 zálohy	 	 na	 	 odměnu	 řediteli	
společnosti	ve	výši	13.000	Kč							za	rok	2014.
*RM	 v	 působnosti	 valné	 hromady	 TABYS	
s.r.o.	ukládá	 jednateli	společnosti	TABYS	s.r.o.	
situovat	 sídlo	 společnosti	 TABYS	 s.r.o.	 do	
objektu	 č.	 p.	 299,	 Železnobrodská,	 Tanvald,	
který	bude	rekonstruován.
*RM	rozhodla	v	souladu	se	Smlouvou	o	nájmu	
pozemků	uzavřenou	se	spol.	TABYS	s.r.o.	a	na	
základě	 předloženého	 výsledku	 hospodaření	
schválit	nájemné	z	pronájmu	lesů	ve	vlastnictví	
města	za	rok	2014	ve	výši	725.500	Kč.
*RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	 schválit	
rozpočet	města	na	 rok	2015	dle	předloženého	
návrhu.
*RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	 schválit	
rozpočtový	výhled	města	na	období	2016	-	2020	
dle	předloženého	návrhu.
*RM	vydává	záměr	na	prodej	části	pozemkové	
parcely	č.	1682/5		(trvalý	travní	porost)	o	výměře	
cca	 18	 m2	 v	 katastrálním	 území	 Tanvald	 za	
účelem	zajištění	přístupu	ke	garáži	na	stavební	
parcele	č.	1408	v	katastrálním	území	Tanvald.
*RM	 rozhodla	 pronajmout	 garáž	 umístěnou	 u	 
č.	p.	135,	ul.	Poštovní,	Tanvald	firmě	Putzteufel,	
úklidová	 firma	 s.r.o.,	 se	 sídlem	 Poštovní	 174,	
Tanvald	na	dobu	určitou	od	01.01.2015							do	
31.	03.	2015	za	nájemné	ve	výši	500	Kč/měsíc.
*RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	 schválit	
rozpočtové	opatření	č.	72/2014:
PŘÍJMY
Účelové	dotace	
na	 „Zateplení	 školního	 objektu	 č.	 p.	 589“	 ze	
SFŽP	.................... 																					181.392,55	Kč
na	„Zateplení	školního	objektu	č.	p.	589“	z	EU.. 
 	.......................... 																		3.083.681,35	Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod	hospodářského	výsledku	minulých	let... 
 	........................ 																		-	3.265.073,90	Kč
usnesení	č.	365/21/2014
*RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření 
č.	73/2014:
PŘÍJMY
KULTURA	-	celkem
Kulturní	kancelář	-	celkem	.......... 			+	20.000	Kč
Výdaje
KULTURA	-	celkem
Kulturní	 kancelář	 -	 výdaje	 na	 kulturní	 činnost	
-	celkem
Tanvaldské	slavnosti.................... 		+	20.000	Kč
*RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	 schválit	
rozpočtové	opatření	č.	74/2014:
Výdaje
PŘÍSPĚVKY	-	celkem
příspěvek	 Centru	 pro	 zdravotně	 postižené	
LK	 o.p.s.	 na	 projekt	 „Komplexní	 odborná	
ambulantní	 a	 terénní	 pomoc	 ohroženým	
rodinám	s	dětmi	v	Libereckém	kraji“		75.000	Kč
Rozpočtová	rezerva...................... 			-75.000	Kč
*RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření 
č.	75/2014:
Výdaje
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem
Hřiště	-	.................................................. 	celkem		
rekonstrukce	hřiště	pod	parkem	.. 	-	100.000	Kč
Opravy,	 údržba	 a	 rozvoj	 svěřeného	 majetku 
-	celkem		............................................................            
Zřízené	základní	školy	-	celkem	.. +	100.000	Kč
*RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření 
č.	76/2014:
PŘÍJMY

ÚČELOVÉ	DOTACE
na	veřejně	prospěšné	práce	od	úřadu	práce	..... 
 	.............................................. +	1.461.643	Kč
Výdaje
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	-	celkem
Komunální	služby	-	středisko	TS	Žďár	-	celkem	
personální	výdaje	na	VPP	-	platy	-	dotace		.......                 
 	..................................... 									+	1.097.930	Kč
personální	výdaje	na	VPP	-	sociální	pojištění	-	
dotace	.......................................... +	267.256	Kč
personální	výdaje	na	VPP	-	zdravotní	pojištění	
-	dotace............................ 														+	96.457	Kč
*RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	 
č.	78/2014:											VÝDAJE
Bezpečnost	 a	 ochrana	 občanů	 a	 majetku	
-	celkem
Městská	policie	-	celkem
personální	výdaje	.......................... +	27.300	Kč	
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	-	celkem
Komunální	služby	-	středisko	TS	Žďár	-	celkem	
personální	výdaje	........................... -	27.300	Kč
*RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	 
č.	79/2014:												
Příjmy	
Účelové	dotace	
na	projekt	ZŠ	Tanvald,	Sportovní	576	„Doprava	
žáků	na	veletrh	EDUCA	2014“.......... 		3.000	Kč
Výdaje
Školství	-	celkem
Základní	školy	-	celkem
Základní	škola	Tanvald,	Sportovní	576	-	celkem
účelový	příspěvek	na	projekt	„Doprava	žáků	na	
veletrh	EDUCA	2014“	......................... 3.000	Kč
*RM	 souhlasí,	 aby	 starosta	 města	 v	 době	 od	
11.	12.	2014	do	31.	12.	2014	v	případě	potřeby	
provedl	 rozpočtová	 opatření	 a	 předložil	 je	
k	 projednání	 a	 dodatečnému	 schválení	 na	
schůzi	rady	města	dne	07.	01.	2015.
Jedná	 se	 o	 rozpočtová	 opatření,	 k	 jejichž	
provádění	byla	pověřena	rada	města	usnesením	
zastupitelstva	města	č.	IV/7	ze	dne	20.	06.	2012.
*RM	 rozhodla	 poskytnout	 TJ	 SEBA	 Tanvald	
příspěvek	 ve	 výši	 12.000	 Kč	 na	 pořádání	
kulturní	 akce	 „Vánoční	 svařák“,	 která	 se	
uskuteční	ve	spolupráci	s	městem	Tanvald	dne	
19.	 12.	 2014	 a	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	
opatření	č.	77/2014:
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY	-	celkem
příspěvek	 TJ	 SEBA	Tanvald	 na	 akci	 „Vánoční	
svařák“	.............................................. 12.000	Kč
ROZPOČTOVÁ	REZERVA																																																																					
-	12.000	Kč
*RM	 rozhodla	 v	 souladu	 se	 zákonem 
č.	 250/2000	 Sb.,	 o	 rozpočtových	 pravidlech	
územních	 rozpočtů,	 v	 platném	 znění	 schválit	
příspěvkové	organizaci	Základní	škola	Tanvald,	
Sportovní	576	použití	rezervního	fondu	ve	výši	
56.810	 Kč	 na	 zakoupení	 nových	 počítačů	 do	
sborovny.
*RM	 souhlasí	 s	 	 pokácením	 3	 ks	 borovic	
nacházejících	se	v	ulici	Větrná,	na	pozemkové	
parcele	č.	375/24,	v	katastrálním	území	Tanvald,	
dle	předloženého	návrhu	odboru	 rozvoje	a	KV	
s	tím,	že	dřevo	bude	použito	pro	potřeby	města	
nebo	prodáno	dle	platného	ceníku.
*RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	 vydat	
Pravidla	 pro	 poskytování	 příspěvku	 na	
odkanalizování	 nemovitostí	 pro	 rok	 2015	 dle	
verze	2.
*RM	 v	 souladu	 s	 ustanovením	 §	 55,	 odst.	 2,	
písm.	 b)	 zákona	 č.	 491/2001	 Sb.,	 o	 volbách	
do	 zastupitelstev	 obcí	 a	 o	 změně	 některých	
zákonů,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	bere	na	
vědomí	 rezignaci	 	 paní	 	 Mgr.	 Věra	 Anderové		
na			mandát			členky			zastupitelstva	města			ke			
dni			08.	12.	2014	a	osvědčuje,	že	v	souladu	s	
§	56,	odst.	1	zákona	č.	491/2001	Sb.,	o	volbách	
do	 zastupitelstev	 obcí	 a	 o	 změně	 některých	
zákonů,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů,	 se	 stal	
členem	zastupitelstva	města	dnem	09.	12.	2014	
náhradník	za	volební	stranu	ANO	2011	p.	Mgr.	
Aleš	Strýček.

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 17. 12. 2014  

I.
*ZM	 bere	 na	 vědomí	 činnost	 rady	 města	
v	období	od	19.	11.	2014	do	10.	12.	2014.
II.
*ZM	 bere	 na	 vědomí	 informace	 o	 činnosti	
finančního	výboru	a	kontrolního	výboru.
III.
*ZM	 bere	 na	 vědomí	 informace	 o	 činnosti	
organizací	s	majetkovou	účastí	města:

1	Nemocnice	Tanvald	s.r.o.
2	TABYS	s.r.o.	Tanvald
3	Teplárenství	Tanvald	s.r.o.
IV.
*ZM	 schvaluje	 rozpočet	 města	 na	 rok	 2015 
dle	předloženého	návrhu.
V.
*ZM	 schvaluje	 rozpočtový	 výhled	 města	 na	
období	2016	-	2020	dle	předloženého	návrhu.

VI.
K	 majetkoprávním	 záležitostem	 zastupitelstvo	
města:
1)	 rozhodlo	 prodat	 část	 pozemkové	 parcely 
č.	 654/7	 (ostatní	 plocha)	 v	 katastrálním	území	
Šumburk	 nad	 Desnou	 označenou	 podle	
geometrického	 plánu	 č.	 1014-224/2014	 ze	
dne	07.	11.	2014	 jako	díl	 „a“	o	výměře	38	m2,	
katastrální	území	Šumburk	nad	Desnou	včetně	
opěrné	zdi	se	zábradlím	společnosti	ABB	s.r.o.,	
se	sídlem	Štětkova	1638/18,	Praha	4	za	smluvní	
cenu	26.200	Kč.
2)	na	základě	vydaného	a	zveřejněného	záměru	
projevilo	 vůli	 prodat	 	 pozemkovou	 	 parcelu	 
č.	370/1	(trvalý	travní	porost)		o		výměře		6967	
m2	 a	 pozemkovou	 parcelu	 č.	 370/3	 (druh	
pozemku	vodní	plocha,	využití	pozemku	umělá	
vodní	 nádrž)	 o	 výměře	 1021	m2	 včetně	 vodní	
nádrže,	 vše	 v	 katastrálním	 území	 Tanvald 
a	ukládá	radě	města	připravit	podmínky	prodeje	
a	předložit	je	na	zasedání	zastupitelstva	města	
dne	11.	02.	2015.
3)	projednalo	nabídku	Tenisového	klubu	Tanvald	
na	 prodej	 objektu	 čp.	 592,	 Pod	 Špičákem,	
Tanvald	a	rozhodlo	tento	objekt	nekupovat.
4)	rozhodlo	nabídku	pana	Kuncla	na	bezúplatný	
převod	části	pozemkové	parcely	č.	96/1	(ostatní	
plocha	 -	 manipulační	 plocha	 -	 komunikace	
k	 marketům	 Lidl	 a	 Penny)	 o	 výměře	 cca 
1250	m2	v	katastrálním	území	Tanvald	prozatím	
nepřijímat.
5)	 schvaluje	 Smlouvu	 o	 bezúplatném	 převodu	
vlastnického	práva	k		nemovité	věci
č.	 U/LB/2013/10129,	 kterou	 se	 bezúplatně	
převádí	 pozemek,	 stavební	 parcela	 č.	 1046,	
zastavěná	 plocha	 a	 nádvoří,	 se	 stavbou	 bez 
čp/če,		stavba		občanského		vybavení			(kaplička	
sv.	 Anny)	 v	 katastrálním	 území	 Tanvald,	
z	vlastnictví	státu	do	vlastnictví	města	Tanvald.
6)	 schvaluje	 zřízení	 věcných	 břemen 
-	služebností	ve	prospěch:
a)	 společnosti	ČEZ	Distribuce,	 a.s.,	 se	 sídlem	
Teplická	 874/8,	 Děčín	 podle	 předloženého		
návrhu	 	 	 	 	 Smlouvy	 	 o	 	 	 	 uzavření	 	 	 budoucí				
smlouvy	 	 o	 	 zřízení	 	 	 věcného	 	 	 břemene	 
-				služebnosti	a	smlouvy	o	právu	provést	stavbu	
č.	 IV-12-4013296/02	 JN,	 Tanvald,	 Šumburk	 n/
Des.,	Smetanova	-	kNN“.
b)	 společnosti	ČEZ	Distribuce,	 a.s.,	 se	 sídlem	
Teplická	 874/8,	 Děčín	 podle	 předloženého		
návrhu	 	Smlouvy	 o	 uzavření	 budoucí	 smlouvy	
o	 zřízení	 	 věcného	 	 břemene	 -	 služebnosti	 	 a		
smlouvy	 o	 právu	 provést	 stavbu	 č.	 IV–12-
4005053/VB/1,	 týkající	 se	 stavby	 „JN,	Tanvald	
909/5,	Ing.	Šolc-	přípojka	NN“.
c)	 společnosti	 RWE	 GasNet,	 s.r.o.,	 se	
sídlem	 	 Klíšská	 940,	 Ústí	 nad	 Labem	 podle	
předloženého	 	 návrhu	 Smlouvy	 o	 	 budoucí	
smlouvě	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	 týkající	
se	 stavby	 plynárenského	 zařízení	 „Reko	 MS	
Tanvald	 -	 Pod	 Špičákem	 -	 7700071505/SPP	
11.94003545.2221“.
d)	 společnosti	ČEZ	Distribuce,	 a.s.,	 se	 sídlem	
Teplická	874/8,	Děčín	dle	předloženého	návrhu	
Smlouvy	o	uzavření	budoucí	smlouvy	o	zřízení	
věcného	 břemene	 -	 služebnosti	 	 a	 smlouvy	
o	 právu	 provést	 stavbu	 č.	 IV-12-4012680/
VB/6	 týkající	 se	 stavby	 „HPD4JN,	 Tanvald,	
Krkonošská	658,	Lidl-VN,	TS,	kNN“.
e)	 společnosti	ČEZ	Distribuce,	 a.s.,	 se	 sídlem	
Teplická	 874/8,	 Děčín	 podle	 předloženého		
návrhu	 	 Smlouvy	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
-	 služebnosti	 	 IV-12-4010254/VB/01,	 týkající	
se	 stavby	 IV-12-4010254	 JN,	 Žďár	 (ppč.	
1684/13)	-	kabelová	smyčka	NN	(zemní	vedení	
a	přípojkový	pilíř).
7)	 	 schvaluje	 Dohodu	 mezi	 městem	 Tanvald	
a	 manželi	 Vrchovskými	 o	 zrušení	 věcného	
břemene	 -	 služebnosti	 „Vodovod	 přes	
pozemkovou	 parcelu	 č.	 654/3	 pro	 dočasného	
vlastníka	 pozemkové	 parcely	 	 PK	 č.	 654/7	
v	 katastrálním	 území	 Šumburk	 nad	 Desnou“	
podle	předloženého	návrhu.
8)	schvaluje	rozpočtová	opatření:
a)	č.	62/2014:	PŘÍJMY
PŘÍJMY	Z	DANÍ	A	POPLATKŮ	-	celkem
sdílené	daně	-	celkem		................ +	477.000	Kč

Výdaje	-	vnitřní	správa	-	celkem
Místní	zastupitelské	orgány	-	celkem
odměny	z	výkonu	funkce	členům	zastupitelstva	
a	odvody	SZ	a	ZP	...................... 		+	477.000	Kč
b)		č.	72/2014:	PŘÍJMY
Účelové	dotace	
na	 „Zateplení	 školního	 objektu	 č.p.	 589“ 
ze	SFŽP	..................... 																181.392,55	Kč
na	„Zateplení	školního	objektu	č.p.	589“	z	EU... 
 	............................. 															3.083.681,35	Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod	hospodářského	výsledku	minulých	let... 
 	............................. 													-	3.265.073,90	Kč
c)		č.	74/2014:
Výdaje
PŘÍSPĚVKY	-	celkem
příspěvek	 Centru	 pro	 zdravotně	 postižené	 LK	
o.p.s.	na	projekt	„Komplexní	odborná	ambulantní	
a	 terénní	 pomoc	 ohroženým	 rodinám	 s	 dětmi	
v	Libereckém	kraji“..............						75.000	Kč
Rozpočtová	rezerva.................... 				-	75.000	Kč
9)	rozhodlo	poskytnout	nad	rámec	rozpočtované	
částky	na	rok	2014	příspěvky	ve	výši	20.000	Kč	
v	souladu	s	Pravidly	pro	poskytování	příspěvku	
na	odkanalizování	nemovitostí	těmto	žadatelům:
p.	Opltovi
manželům	Beldovým
slečně	Exnerové	a	paní	Kodlové
panu	Chlumeckému
a	schvaluje	rozpočtové	opatření	č.	64/2014:
PŘÍJMY
PŘÍJMY	Z	DANÍ	A	POPLATKŮ	–	celkem
DANĚ	-	celkem
sdílené	daně	-	celkem		................. +		80.000	Kč
VÝDAJE
OSTATNÍ	 VÝDAJE	 -	 celkem																																																																																				
+	80.000	Kč
10)	 rozhodlo	 pokračovat	 v	 poskytování	
příspěvků	 na	 odkanalizování	 nemovitostí	 	 i		
v	roce	2015							a	ukládá	radě	města	předložit	
návrh	 Pravidel	 pro	 poskytování	 příspěvku	 na	
odkanalizování	 nemovitostí	 pro	 rok	 2015	 na	
zasedání	zastupitelstva	města	dne	11.	02.	2015.
VII.
*ZM	 rozhodlo	 v	 současné	 době	 žádosti	 paní	
Nigrinové	 na	 změnu	 Územního	 plánu	 Tanvald	
pro	 plochu	 na	 části	 ppč.	 1882/1,	 katastrální	
území	 Šumburk	 nad	 Desnou	 nevyhovět	 
a	změnu	územního	plánu	nepořizovat.
VIII.
*ZM	schvaluje			pana		Mgr.			Vladimíra		Vyhnálka			
jako		určeného			zastupitele		pro
pořizování	změn	Územního	plánu	Tanvald.
IX.
*ZM	 rozhodlo	 přijmout	 nový	 Jednací	 řád	
Zastupitelstva	 města	 Tanvald	 na	 zasedání	
zastupitelstva	města	dne	11.	02.	2015.
X.
*ZM	 vydává	 Obecně	 závaznou	 vyhlášku 
č.	 1/2014,	 kterou	 se	 mění	 Obecně	 závazná	
vyhláška	Města	Tanvaldu	o	městské	policii,	dle	
předloženého	návrhu.
XI.
*ZM	deleguje	v	souladu	s	§	84,	odst.	2,	písm.	
f	 )	 zákona	 č.	 128/2000	 Sb.,	 o	 obcích,	 ve	
znění	 pozdějších	 předpisů,	 na	 valné	 hromady	
obchodních	 společností	 s	 majetkovou	 účastí	
města	následující	zástupce:
1	 na	 valné	 hromady	Severočeské	 vodárenské	
společnosti	 a.s.	 konané	 v	 roce	 2015	 
p.	 Mgr.	 Vladimíra	 Vyhnálka,	 jako	 náhradníka 
p.	Mgr.	Antonína	Bělonožníka;
2	 na	 valné	 hromady	 Teplárenství	 Tanvald	
s.r.o.	 konané	 v	 roce	 2015	 p.	 Mgr.	 Antonína	
Bělonožníka,	jako		náhradníka	p.	Mgr.	Vladimíra	
Vyhnálka;
3	 na	 valné	hromady	Nemocnice	Tanvald	 s.r.o.	
konané	v	roce	2015	p.	Mgr.	Vladimíra	Vyhnálka,	
jako	náhradníka	p.	Mgr.	Antonína	Bělonožníka.
XII.
*ZM	 bere	 na	 vědomí	 informace	 podané	
starostou	města	o	stavu	příprav	projektu	využití	
geotermální	 energie	 v	 Tanvaldě	 a	 informace	
vedoucího	 odboru	 stavební	 úřad	 a	 životní	
prostředí	 Ing.	 Kozlovského	 o	 podané	 žádosti	
o	 územní	 řízení	 a	 postupu	MěÚ	 Tanvald	 jako	
správního	orgánu	v	této	věci.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 7. 1. 2015  

*RM	 rozhodla	 pronajmout	 část	 pozemkové	
parcely	 č.	 328/66	 (ostatní	 plocha)	 o	 výměře 
16	 m2	 v	 katastrální	 území	 Tanvald	 paní	
Hofmanové	za	účelem	umístění	dočasné	stavby	
dřevěného	přístřešku	pro	osobní	automobil	 na	
dobu	neurčitou	s	tříměsíční	výpovědní	lhůtou	za	
nájemné	ve	výši	9	Kč/	m2/rok.
*RM	souhlasí	s	ukončením	nájemní	smlouvy	ze	
dne	03.	11.	1997	o	pronájmu	části	pozemkové	
parcely	č.	340/1	o	výměře	15	m2	v	katastrálním	

území	Tanvald	dohodou	ke	dni	28.	02.	2015.
*RM	 vydává	 záměr	 na	 pronájem	 části	
pozemkové	 parcely	 č.	 340/1	 o	 výměře	 8	 m2 
a	části	pozemkové	parcely	č.	352/18	o	výměře 
10	 m2	 vše	 v	 katastrálním	 území	 Tanvald	 za	
účelem	 umístění	 stavby	 montované	 garážeev.	
č.	 363	 Tanvald	 firmě	 Jiří	 Haas,	 IČ	 18359981, 
se	sídlem	Jana	Švermy	786,	Smržovka.

Pokračování na straně 7.
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V únoru 2015
oslaví narozeniny

Srdečně

blahopřejeme

oslavencům

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

Poměnka	Neumannová
Marie	Věchtová

Jindřich	Koldovský
Jiřina	Seidlová
Jan	Bartoň
Jiří	Korbelář
Julie	Kleinová
Ingrid	Picková
František	Trýzna
Miroslav	Iwanský

Vít	Jiránek
Václav	Dedera

Stanislava	Stuchlá
Marie	Kabešová
Jiří	Čermák

Marie	Krausová
Jaroslava	Wildová
Miloslava	Petrová
Jan	Svoboda

Ladislav	Chlupáč
Ivo	Belda

Přišlo 
do redakce

*RM	bere	na	vědomí	výpověď	paní	Ducháčkové	
z	 pronájmu	 nebytových	 prostor	 v	 1.	 N.	 P. 
a	2.	N.	P.	objektu	čp.	583,	Horská	ul.,	Tanvald	
za	 účelem	 provozování	 secondhandu	 s	 tím, 
že	pronájem	bude	ukončen	dne	31.	03.	2015.
*RM	 vydává	 záměr	 na	 pronájem	 nebytových	
prostor	 v	 1.	 N.	 P.	 a	 2.	 N.	 P.	 objektu	 čp.	 583,	
Horská	 ul.,	 Tanvald	 o	 celkové	 výměře	 53	m2,	
z	 toho	 prodejní	 prostory	 činí	 41	 m2,	 sociální	
zařízení	a	chodby	činí	12	m2,	od	01.	04.	2015	
za	nájemné	ve	výši	210	Kč/m2/rok.
*RM	rozhodla	provést	rozpočtové	opatření	
č.	80/2014:
VÝDAJE
POZEMKY	-	celkem		.................... +		11.100	Kč
ROZPOČTOVÁ	REZERVA	............. -	11.100	Kč
*RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření 
č.	81/2014:
Výdaje
NEBYTOVÉ	HOSPODÁŘSTVÍ	-	celkem
Krkonošská	350	-	celkem	
provozní	výdaje	............................. +	35.000	Kč
úprava	prostor	po	FÚ...................... -	17.500	Kč
strukturovaná	kabeláž	................... +	10.500	Kč
vybavení	nábytkem.......................... 	28.000	Kč
*RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření 
č.	82/2014:		PŘÍJMY
příjmy	z	činnosti	rozpočtových	zařízení
NEBYTOVÉ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem
Nízkoprahové	 komunitní	 centrum	 čp.	 1309 
-	celkem	........................................... +	6.100	Kč
Výdaje
NEBYTOVÉ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem	
Nízkoprahové	 komunitní	 centrum	 čp.	 1309	 
-	celkem	......................................... +	26.100	Kč
ROZPOČTOVÁ	REZERVA	............ 	-	20.000	Kč
*RM	souhlasí	s	poskytnutím	příspěvku	ve	výši	
20.000	Kč	v	souladu	s	„Pravidly	pro	poskytování	
příspěvku	na	odkanalizování	nemovitostí	na	rok	
2014“	paní	Pražákové	a	panu	Pražákovi.
*RM	 schvaluje	 Smlouvu	 o	 spolupráci	 při	

zajištění	 dopravní	 obslužnosti	 Libereckého	
kraje	pro	období	 roku	2015	č.	OLP/3049/2014	
dle	předloženého	návrhu.
*RM	 rozhodla	 poskytnout	 příspěvek	 v	 celkové	
výši	 27.000	 Kč	 Základní	 škole	 Tanvald,	
Sportovní	576	z	 rozpočtové	kapitoly	Příspěvky 
-	 z	 části	 Příspěvky	 na	 pořádání	 plesů	 ve	
sportovní	hale	s	tím,	že	Základní	škola	Tanvald,	
Sportovní	576	sníží	cenu	za	užívání	sálu	takto:
1/	 o	 částku	 13.500	 Kč	 Gymnáziu	 Tanvald	 při	
pořádání	 maturitního	 plesu	 4.	 ročníku	 dne 
30.	ledna	2015;
2/	 o	 částku	 13.500	 Kč	 Gymnáziu	 Tanvald	
při	 pořádání	 maturitního	 plesu	 oktávy	 dne 
13.	února	2015.
*RM	rozhodla	v	souladu	se	zákonem	č.	250/2000	
Sb.,	 o	 rozpočtových	 pravidlech	 územních	
rozpočtů,	v	platném	znění	schválit	příspěvkové	
organizaci	 Základní	 umělecká	 škola	 Tanvald,	
Nemocniční	339	použití	prostředků	investičního	
fondu	 organizace	 v	 roce	 2015	 na	 výměnu	
vstupních	 dveří	 a	 opravu	 vstupních	 prostor	
budovy	Komenského	301	ve	výši	90.000	Kč.
*RM	jmenuje	za	město	Tanvald	jako	zřizovatele	
škol:
a)	členy	školské	 rady	při	Masarykově	základní	
škole	a	Obchodní	akademii,	Školní	416,	Tanvald
-	 pana	Richarda	 Seidela	 a	 paní	 JUDr.	 Blanku	
Přiklopilovou;
b)	 členy	 školské	 rady	 při	 Základní	 škole,	
Sportovní	 576,	 Tanvald	 -	 paní	 Ing.	 Žanetu	
Fišerovou	a	paní	Ludmilu	Řehořkovou.
*RM	 po	 projednání	 žádosti	 Autoklubu	
Bohemia	Sport	v	AČR	rozhodla	s	přihlédnutím												 
k	 otevřenému	 dopisu	 občanů	 Českého	
Šumburku	 ze	 dne	 05.	08.	2014	 nesouhlasit	
s	průjezdem	RZ	Desná	 -	Desná	v	 sobotu	dne	
11.	07.	2015,	která	by	se	v	Tanvaldě	týkala	ulic	
Vítězná,	 Českošumburská	 a	 Český	 Šumburk	
v	době	od	13	do	23.30	hodin.
*RM	 schvaluje	 pracovní	 plán	 Rady	 města	
Tanvald	 na	 I.	 pololetí	 2015	 dle	 předloženého	
návrhu.

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

Přání
	 Dne	 30.	 1.	 2015	 oslavili	 společně	
svou	 zlatou	 svatbu	 manželé	 Jiří 
a	Brigita	Chvojkovi.
	 Do	 dalších	 let	 jim	 pevné	 zdraví,	
hodně	lásky	a	štěstí	přejí	dcery	Dana	
a	Hana	s	rodinami.

	 Dne	 29.	 12.	 2014,	 v	 odpoled-
ních	 hodinách	 navštívil	 p.	 Mikš, 
p.	 Kovaříková	 a	 p.	 Anderová	 seniory,	
aby	 jim	 popřáli	 mnoho	 zdraví	 do	
nového	roku	2015.
	 Přání	 nebylo	 spojeno	 s	 žádnou	
oficiální	 akcí,	 jen	 jednotlivě	 seniorům	
popřáli	 a	 předali	 malé	 dárečky,	 které	
věnovala	f.	ASO	a	f.	Ing.	Ota	Ander.
	 Setkali	se	s	milým	přijetím,	vyslechli	
několik	 dojemných	 příběhů	 a	 přijali	
pozvání	p.	Žákové	na	kávu	a	cukroví.
Opět	 si	 všichni	 uvědomili,	 že	 není	
výsadou	 být	 mladý,	 ale	 výsadou	 je	
stáří,	 neboť	 ne	 každý	 se	 ho	 dožije. 
A	 dík	 patří	 všem,	 kteří	 svou	 prací 
a	 zájmem	 přispívají	 k	 tomu,	 aby	 lidé 
ve	stáří	žili	důstojně.

Eva	Mojšová

Bacha na finty podvodníků
	 I	v	novém	roce	zloději	cílí	na	starší	
spoluobčany.	 Takový	 ten	 telefonát	
„posílá	mě	váš	vnuk,	který	měl	nehodu	
a	potřebuje	poslat	peníze“,	tak	ten	když	
uslyšíte,	 klidně	dotyčného	pozvěte,	ať	
si	 pro	 peníze	 přijde,	 ale	 hned	 volejte	
policii	 a	 ta	 toho	 chudáka	 potřebného	
vyplatí	místo	vás	sama.	A	v	každém	pří-
padě	platí	staré	známé	pravidlo	nikoho	
cizího	si	k	sobě	do	bytu	nepouštět.	Na	
99	%	totiž	můžete	počítat	s	tím,	že	se	
jedná	o	podvodníka.	A	pokud	si	nejste	
jisti,	 zavolejte	 nejprve	 svým	 blízkým,	
abyste	 se	 ujistili,	 že	 jsou	 v	 pořádku.	

Přece	nenecháte	ty	zlodějské	hajzlíky,	
co	 jim	 poctivá	 práce	 nevoní,	 debuží-
rovat	 za	 vaše	 těžce	 ušetřené	 peníze.	
Bohužel,	 doba	 už	 je	 taková,	 že	 se	
nevyplácí	věřit	každému	na	potkání.
	 Další	 finta	 se	 objevila	 přímo	
v	 Tanvaldu,	 tentokrát	 zacílená	 na	
hostinské	 a	 možná	 i	 na	 prodavačky.	
Dotyčný	 „chytrák“	 vám	 před	 očima	
zamává	 větší	 bankovkou,	 nejlépe	
dvoutisícovkou,	 nechá	 si	 nalít	 pár	
panáků	nebo	pivo,	a	hned	u	pultu	platí.	
Když	 nebudete	 dostatečně	 pozorní,	
může	 se	 stát,	 že	 vám	 zaplatí	 tisícov-

kou	a	pak	se	bude	dožadovat	vrácení	
peněz	na	dvoutisícovku.	To	by	pak	pro	
něj	byl	velice	levný	nákup,	že?	A	přitom	
k	tomu	stačí	jen	šikovné	prsty	a	notná	
dávka	drzosti.	Podobný	případ	se	stal	
nedávno	v	jedné	tanvaldské	hospůdce.	
Restauratér,	 jehož	 zde	 v	 jeho	 zájmu	
nebudu	 jmenovat,	 byl	 však	 naštěstí	
pozorný	 a	 navíc	 v	 kase	 ani	 žádnou	
dvoutisícovku	neměl,	takže	s	důkazem	
v	 ruce	podvodníka	 rychle	vypoklonko-
val.	 Ovšem	 při	 únavném	 zápřahu	 na	
place	 se	 snadno	 může	 stát,	 že	 fintu	
zbaštíte	i	s	navijákem.	Tak	pozor.

Václav	Hošek

PF 2015
SDH Tanvald Šumburk
	 Sbor	 dobrovolných	 hasičů	 Tanvald	
Šumburk	 děkuje	 všem	 příznivcům 
a	sponzorům,	i	jejich	rodinám,	za	pod-
poru,	kterou	přispěli	na	naši	sportovní	
činnost	 a	 hlavně	 na	 činnost	 kroužku	
mladých	 hasičů.	 V	 roce	 2014	 přispěli	
sponzorským	darem:
Titan	Plastimex	s.r.o.
MUDr.	Martin	Šťastný
Zahradnictví	a	obchod	Vladimír	Špicar
Tedom	a.s.	Výčapy
SATO	Tanvald	spol.	s	r.o.
RNDr.	Alexandra	Polová	
Detoa	Albrechtice	s.r.o.
Všem	 přejeme	mnoho	 štěstí	 a	 úspě-
chů	v	roce	2015.

SDH	Tanvald	Šumburk

Čtyřnásobný vítěz mezi námi
	 Těžko	 říci,	 čím	 se	 provinil	 odpad-
kový	koš	stojící	naproti	bufetu	fotbalistů 
u	 stadionu	 na	 Výšině.	 Asi	 musel	
někomu	 moc	 a	 moc	 ublížit,	 jinak	 si	
neumím	 představit,	 že	 právě	 on,	 ten	
mlčenlivý	 sběratel	 psích	 exkrementů,	
se	 za	 pouhý	 měsíc	 stal	 již	 čtyřikrát	
terčem	útoku	neznámého	„hrdiny“.	Živě	
si	 představuji,	 jak	 půvabná	 děvčata	
šílí	 po	 tom	 statečném	 rekovi,	 který	
se	 nebojí	 poprat	 se	 s	 tak	 těžkým	 a	
nebezpečným	 protivníkem.	 A	 zvítězit,	
pochopitelně.	Ženy	přece	milují	vítěze. 

Co	 říkáte,	 děvčata,	 chcete	 ho	 domů,	
toho	 neohroženého	 mezi	 neohrože-
nými?	Nepochybně	ano.	Ostatně,	kdo	
by	 nechtěl	 mít	 odpadky	 rozsypané	
doma	na	koberci,	a	nejlépe	o	Vánocích,	
abychom	 si	 tuplem	 užili,	 že	 ano?	Ale	
co	to	slyším?	Že	je	to	mýlka,	že	doma	
na	koberci	ne?	Není	to	škoda?	Takový	
blb	obecný,	ten	se	přeci	hodí	do	každé	
domácnosti.	 Opravdu	 ho	 nechcete?	
Nu,	někdo	ho	doma	mít	musí,	 bezdo-
movci	 se	 s	 odpadními	 koši	 zpravidla	
neperou.	Tak	si	ho	doma	pěkně	hřejte	

a	 vychovávejte	
jak	 v	 bavlnce,	
protože	až	narazí	
na	 těžkou	 váhu,	
pocítí	 špičku	 její	
boty	 na	 svém	
pozadí	a	poletí	jak	
namydlený	 blesk.	
Už	 by	 bylo	 na	
čase,	 nemyslíte?	
Anebo	 vám	 roch-
nění	 v	 odpadcích	
vyhovuje? -vho-

Kadeřnictví Nel
Plesová sezóna je v plném proudu!!!

Nabízím česání v pátek  a soboty dle dohody
(možno i pozdě k večeru),

aby Vám účes vydržel co nejdéle. Více na…

www.kadernictvi-nel.cz
Tel: 731 46 46 74

PUJČKY NA COKOLIV
Pro zaměstnance,důchodce,podnikatele

       Volejte 603 445 449 

www.pujckyrychle.eu
Zprostředkovatel zastupuje výhradně jednoho věřitele

jeho jménem uzavírá smlouvy a jejijich dodatky

INZERCE

Advokátní kancelář
JUDr. Břetislav Kunc

Krkonošská 612, Desná
Tel: 602 190 800

Všeobecná právní praxe.
Úřední hodiny po tel. dohodě.
Vymáhání pohledávek, exekuce, 

rozvody a rodinné právo, byty 
a nemovitosti, smlouvy a dohody,
obhajoby v trestním řízení a další.

Pokračování ze strany 6.

Vydrží nebo nevydrží?
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Kultura, informace

Mateřské a dětské centrum Maják
Jarní prázdniny:

Pondělí 2.2.- IQpark v Babylonu Liberec. 
Úterý 3.2. - Lunapark v Babylonu Liberec. 
Středa 4.2. - Dinopark Liberec.
Čtvrtek 5.2. - IQLandia Liberec.
 
	 Každý	 den	 sraz	 v	 8.10	 na	 hlavním	 vlakovém	 nádraží	 v	 Tanvaldě, 
návrat	ve	14.51	tamtéž.

Pátek 6.2.
Od	9:00	do	13:00	- Zábavný den v Ulitě 
-	výtvarničení,	deskové	a	stolní	hry	v	Klubu	volného	času.
 
Na	 výlety	 je	 třeba	 mít	 s	 sebou	 kartičku	 ZP	 nebo	 její	 kopii,	 svačinu	 a	 pití,	
pláštěnku	nebo	deštník	a	přiměřené	kapesné	(vstupné	a	 jízdné	 je	obsaženo 
v	ceně	výletu).	Bližší	informace	v	DDM.
	 Po	předchozí	dohodě	je	možno	přistoupit	do	vlaku	na	trase.
Přihlášky	s	platbou	přijímáme	v	Domě	dětí	a	mládeže	v	Tanvaldě	nejpozději	
do	28.	1.	2015.

 Od února bude v DDM otevřena „Ulitka“ pro děti od 3 let.
Bude	probíhat	vždy	v	úterý	od	8.30	do	11.30	hodin.	Děti	zde	stráví	dopoledne	
bez	rodičů,	hrajeme	si,	tvoříme,	zpíváme,	cvičíme…
S	sebou	musí	děti	mít	svačinu	a	pití	a	přezůvky.
Zápisné	činí	100	Kč	na	pololetí	+	každé	dopoledne	50	Kč.	
Ulitka	začíná	10.	2.	2015.		Je	nutné	dítě	přihlásit	předem!

POZOR ZMĚNA: 
Klub	volného	času	je	v	DDM	otevřen	denně	od	12:00	do	17:00	mimo	prázdnin.
V	 klubu	 je	 k	 dispozici	 velký	 výběr	 deskových	 her,	 stolní	 fotbal,	 air	 hockey,	
holandský	billiár...
Podle	programu	 jsou	pořádány	 tvořivé	dílny,	 turnaje	a	další	pestré	akce	pro	
děti	školního	věku.
Klub	 je	 nově	 zpoplatněn:	 10	 Kč	 za	 návštěvu	 nebo	 100	 Kč	 za	 pololetí. 
Přihlášky	 s	 pololetní	 platbou	 přijímáme	 v	 kanceláři	 DDM.	 Další	 informace 
na	tel.	720	528	322.

Pondělí 2.2 a 9. 2.
Od	17:00	-	Keramika	pro	dospělé.	
2.2.	-	modelování	výrobků
9.	2.	-	glazování	již	vypálených	výrobků.	

Středa 11. 2.
Od	17:00	-	„Potraviny	nebo	Otraviny„
-	další	přednáška	o	nejen	zelených	potravinách	a	zdravé	výživě	s	p.	Danou	
Šteflíčkovou.	 Zajímavé	 povídání	 je	 doplněno	 měřením	 K.	 O.	 S.	 (kondiční	
orgánový	skener)	pro	zájemce.

Sobota 21. 2.
Od	14:00	se	koná	ve	sportovní	hale	na	Výšině	v	Tanvaldě	„Dětský	maškarní	
karneval“,	který	spolupořádáme	s	oddílem	volejbalu	TJ	Jiskra	Tanvald	a	MKK	
Tanvald.	K	tanci	a	poslechu	hraje	a	moderuje	DJ	Láďa	Josífek.	Srdečně	zveme!

DDM	Ulita	vyhlašuje	výtvarnou	soutěž	na	 téma	„Čarovné	Jizerské	hory“	pro	
děti	 různých	 věkových	 kategorií	 od	MŠ	 po	 SŠ.	 Uzávěrka	 soutěže	 je	 12.	 3.	
2015.	Práce	označeny	jménem	autora,	třídou	(u	MŠ	věkem)	a	školou,	kterou	
navštěvuje,	odevzdávejte	v	Domě	dětí	a	mládeže	v	Tanvaldě.	Nejlepší	výtvarná	
díla	oceníme	a	vystavíme	v	tanvaldském	kině	Jas	Járy	Cimrmana	při	příležitosti	
konání	THJ.

Akce DDM Ulita v únoru 2015:

Únorové dění v MDC Maják Tanvald:

Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz

Akce v únoru:
ZIMNÍ	PROCHÁZKA	KE	KRMELCI	S	NEJMENŠÍMI	-	vzhledem	k	počasí	bude	
přesný	termín	uveden	na	stránkách	centra	

Dále	nabízíme	
upozorňujeme	na	program	„Baby	klub“	-	každý	pátek	9:00	-	12:00,	určeno	pro	
maminky	a	kojence,	sdílení	vzájemných	zkušeností	a	problémů
placené	 hlídání	 dětí	 -	 Sazba	 za	 hlídání	 na	 jedno	 dítě	 je	 50	 Kč	 za	 každou	
započatou	hodinu.
Děti	 musí	 být	 zdravé,	 o	 jejich	 zdravotním	 stavu	 bude	 sepsáno	 čestné	
prohlášení,	 kde	 rodiče	 uvedou	 všechny	 případné	 zdravotní	 problémy	 např.	
alergie.	Pokud	budete	chtít	děti	hlídat	delší	dobu,	musí	sebou	mít	svačinu,	pití	
popřípadě	oběd.	Podrobné	podmínky	pro	hlídání	dětí	budou	k	dispozici	přímo	
v	MDC	Maják	nebo	na	e-mailu:	mdc.majak@gmail.com.	Tato	služba	se	musí	
předem	objednat	přímo	v	MDC	Maják	nebo	na	
tel:	774	825	085
nabízíme	možnost	pořádání	oslav	narozenin	apod.	-	tel.:	774	825	085

Poděkování - MDC Maják tímto děkuje všem sponzorům, kteří naše 
mateřské a dětské centrum v roce 2014 podpořili a umožnili tak rodičům 
s nejen malými dětmi, aby se měli kde scházet. Díky Vám jsme v roce 2014 
mohli připravit pro děti i rodiče pravidelné programy, jednorázové akce, 
workshopy a semináře. 
Tímto Vám všem děkujeme!!!

Sponzoři:	Teneo	3000,	s.r.o.,	Jan	Mašek	-	Pekařství,	Pekárna	Tanvald	Schneider	
and	spol.,	LIDL	ČR	v.o.s.-	pobočka	Tanvald,	Libor	Kubec,	DETOA	Albrechtice	
s.r.o.,	 Pohřební	 služba	 M&M	 Tanvald,	 Desko,	 a.s.,	 KREMER	 s.r.o.,	 BILLA	
s.r.o.	 -	 pobočka	Tanvald,	 Jednota	Dvůr	Králové	n/L,	Šárka	Šimková,	Kouble	
Vel.	Hamry,	potraviny	Josef	Šilhán,	Teplárenství	Tanvald	s.r.o.,	MUDr.	Štěpán	
Gazda,	 MUDr.	 Martin	 Šťastný,	 MUDr.	 Petr	 Michalík,	 MUDr.	 Dana	 Kutilová,	
MUDr.	Aleš	Píro,		TABYS	s.r.o.,	Pneu	Tůma,	Bar	u	Jacka,	Mgr.	Vladimír	Josífek,	
Reality	Viktora,	Česká	spořitelna	a.s.-	pob.	Smržovka,	Pneu	Peterka,	Cukrárna	
Slunečnice,	Grandhotel,	SATO	Tanvald	spol.s	r.o.,	Stanislav	Pacák	-	Tanvald,	
Alena	 Klimperová-švadlenka	 Tanvald,	 MUDr.	 Dionysiová,	 SHG	 a	 SferiaNet,	
Komerční	banka,	a.	s.

Spolupracovníci	a	spoluorganizátoři	akce	Cesta	lesem	pohádek	-	Klub	Českých	
turistů	-	Tanvald,
SK	 Sluníčko	 SPMP	 -	 Jablonec	 n.	 N.,	 studenti	 ZŠ	 Horní	 Tanvald,	 studenti 
ZŠ	 Tanvald	 -	 Sportovní,	 studenti	 Gymnázia	 Tanvald,	 studenti	 Masarykovy 
ZŠ	Tanvald,	A-TOM	2101	Zálesák	Tanvald.

DOTACE	A	PŘÍSPĚVKY	POSKYTLY	 -	MPSV,	Město	Tanvald,	Město	Desná	
v	J/h	a	Velké	Hamry,	Krajský	úřad	Libereckého	kraje,	Nadace	pro	záchranu	a	
obnovu	Jizerských	hor,	Nadace	EURONISA,	Úřad	práce	Janlonec	n/N,	Nadace	
Škola	hrou		

Pokud	jsem	na	někoho	zapomněla,	tak	se	omlouvám.
Renata	Nepimachová

Vánoční čtení v knihovně
Vánoční čtení v knihovně 
Nejen	vánoční	besídku,	pečení	cukroví	a	podobné	předvánoční	aktivity	
podnikly	maminky	s	dětmi	z	Mateřského	a	dětského	centra	Maják. 
Tentokrát	si	udělaly	pohodovou	chvilku	s	knížkou,	společně	se	sešly	
v	Městské	knihovně	na	Předvánočním	čtení	pro	nejmenší.	Nejdříve	si	
knihovnu	prohlédly,	řekly	
si,	co	tam	pro	ně	může	být	
zajímavého,	jak	se	mají	
v	knihovně	chovat.	Poté	
zakotvily	v	příjemném	
prostředí	dětského	oddělení	
a	už	to	začalo.	Malé	děti	
vytahovaly	jednu	knihu	
za	druhou	a	nemohly	si	
vybrat….	Každá	maminka	
předčítala	z	vybrané	
knížky	a	nakonec	jim	ovčí	
babička	přečetla	pohádku	
„Jak	vlci	slavili	Vánoce“	
….	V	předvánočním	shonu	strávily	klidné	a	účelové	chvíle	
s	knihou.	Pracovnicím	Městské	knihovny	srdečně	děkujeme!	 -MDCM-

Městská knihovna Tanvald
Přijímáme přihlášky na akci: 
„Noc	s	Andersenem“,	která	se	bude	konat	27.	3.	2015.	
Přihlásit	se	mohou	naši	čtenáři	ve	věku	7-10	let.	Neváhejte,	počet	je	omezen.

Koupili	jste	si	počítač	či	jste	se	připojili	k	internetu	a	nevíte	si	rady?
V	 rámci	 celostátní	 akce:	 Březen	 -	 měsíc	 čtenářů	 jsme	 připravili	 pro	 naše	
čtenáře	společně	se	studenty	Gymnázia	Tanvald	pod	vedením	RNDr.	Jarmily	
Moravcové	individuální	kurz	pro	začátečníky.	Naučíme	Vás	pracovat	s	myší	a	
klávesnicí.	Pomůžeme	Vám	s	orientací	v	nekonečných	prostorách	internetu	a	
se	založením	Vaší	osobní	 internetové	adresy.	Přihlášky	přijímáme	do	20.	2.	
2015	osobně	v	Městské	knihovně	Tanvald.	

„Jan	Hus“	-	výstava	knižních	titulů	z	našeho	fondu	k	600.	výročí	upálení	mistra	
Jana	Husa	v	Kostnici.
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Babovřesky 3
Příběh	začíná	tam,	kde	druhý	díl	skončil:	Horáčková	
vybíhá	z	domu	naproti	mladé	dámě,	která	přijela	do	
Babovřesek.	Místní	drbny,	které	se	sběhly	na	náves,	v	
ní	poznaly	sestru	Glorii.	Ta	se	(po	vzoru	faráře	Petra)	
rozhodla	vystoupit	z	 řádu	a	zůstat	v	Babovřeskách.	
Zápletka	 se	 točí	 okolo	 pomsty	 starosty	 Stehlíka	 a	
místních	chasníků	Horáčkové...	do	vesnice	se	vrací	
kontrolor	Dodo.	Není	 sám,	přijíždí	 s	ním	 jeho	man-
želka,	která	Stehlíkovi	zajistí	dotaci,	díky	níž	starosta	
může	 poslat	 všech	 sedm	 místních	 drben	 k	 moři...	
Akce	„likvidace	bab"	začíná.
Velká šestka
Velká	 šestka	 je	 emocemi	 nabité	 komediální	
dobrodružství	o	malém	geniálním	konstruktérovi	
robotů	 jménem	 Hiro	 Hamada,	 který	 se	 naučí	 využívat	
svůj	talent.	Pomůže	mu	v	tom	jeho	neméně	nadaný	bratr	
Tadashi	a	jejich	kamarádi:	dívka	Go	Go	Tamago,	vyhle-
dávající	 adrenalinové	 zážitky,	 čistotou	 posedlý	Wasabi	 No-Ginger,	 sličná	 chemička	
Honey	 Lemon	 a	 jejich	 fanda	 Fred.	 Když	 se	 parta	 kvůli	 katastrofální	 souhře	 náhod	
ocitne	uprostřed	nebezpečné	hry,	kterou	kdosi	rozehrál	v	ulicích	San	Fransokya,	Hiro	
se	obrátí	na	svého	nejbližšího	kamaráda	–	robota	jménem	Baymax	-	a	přetvoří	svou	
partu	přátel	na	high-tech	hrdiny	odhodlané	vyřešit	vzniklou	záhadu.
SpongeBob ve filmu: Houba na suchu
SpongeBob	je	mořská	houba,	která	nosí	kalhoty,	
bydlí	v	ananasu	a	dělá	úžasné	krabí	hambáče	u	
Křupavého	 kraba.	 Jeho	 dalším	 poznávacím	 znamením	
je,	že	ho	milují	děti	na	celém	světě,	protože	je	tělem	i	duší	
dobrodruh,	který	ke	všemu	přistupuje	s	humorem,	někdy	
pořádně	svérázným.	Jak	napovídá	název,	v	tomhle	filmu	
ho	 patrně	 humor	 přejde,	 protože	 se	 ocitne	 v	 pro	 něj	
naprosto	šokujícím	prostředí	-	tedy	na	souši.

FILMOVÉ TIPY 

 
Městská kulturní kancelář Tanvald

Kulturní pořady v Kině Jas Járy Cimrmana:
10. 2. ÚT 19 h. Cestopisná	přednáška	Radky	Tkáčikové:	Srí	Lanka
Srí	Lanka	-	smaragd	v	Indickém	oceánu.	Vydáme	se	na	čajové	
plantáže,	poznáme	život	 lidí	na	břehu	oceánu	a	seznámíme	
se	s	historií	prastarých	královských	měst 
a	 nejstarších	 buddhistických	 památek	
na	 světě,	 divocí	 sloni,	 krokodýli 
a	všudepřítomná	příroda.
Vstupné: 50 Kč.
19. 2. ČT 17 h. Koncert	ZUŠ	Tanvald
Pololetní	koncert	žáků	ZUŠ	v	Tanvaldě.	Vstupné: dobrovolné.
24. 2. ÚT 19 h. Divadelní představení komedie	Zory Kostkové „Z	louže	pod	okap“
Hrají:	 Vladimír	 Kratina,	Dana	Homolová,	Michaela	Dolinová 
a	Filip	Tomsa.
Námět	komedie	pochází	z	mnoha	kauz,	které	se	v	posledních	
letech	 vyrojily	 v	 našem	 českém	 prostředí	 a	 které	 nás	
zvedají	 ze	 židlí.	 Divadelní	 představení	 Fanny	 Agentur 
(www.fannyagentura.cz).	Vstupné: 150, 170 Kč
Předprodej	v	pokladně	kina	nebo	možnost	rezervace
na	odkazu	www.tanvald.cz	nebo	www.disdata.cz.

Další akce:
1. 2. 14,30 h. Karneval	na	ledě
Tenisové	 kurty	 na	 Výšině.	 Masky vstup 
zdarma, ostatní 20 Kč.	Soutěže,	miss	Carneval,	
občerstvení.	 V	 případě	 nepříznivého	 počasí	
náhradní	termín	8.	2.	2015.	

17. 2.	Masopustní	průvod	městem
21. 2. 14 h. Dětský	karneval
Sportovní	hala	Výšina	Tanvald.	Soutěže	masek	o	
ceny,	občerstvení,	hudba	DJ	Vláďa	Josífek.	Masky 
vstup zdarma, ostatní 30 Kč.

Připravujeme na březen:
1. 3. 17 h.	Křest	CD	tanvaldské	skupiny	9431
Kmotr	Ondřej	Ruml	(zpěvák,	herec,	finalista	X-FACTORu	z	r.	2008).

INZERCE

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

ÚNOR 2015
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	 Kvalitní	 zápas	 proti	 sousedovi	
v	 tabulce	 odehráli	 tanvaldští	
basketbalisté.	Nad	libereckou	Slavií	po	
většinu	zápasu	sice	vedli,	ale	v	úvodu	
druhé	půle	se	to	tahalo	chvílemi	na	obě	
strany.	 	 Ve	 hře	 bylo	 ještě	 dost	 chyb,	
řada	 nepřesných	 přihrávek,	 ale	 taky	
bojovnosti.	A	k	 tomu	nevídaně	vysoké	
procento	střelby	za	 tři	body,	kterou	se	
blýskli	 Dolenský	 a	 Sova	 a	 v	 závěru	
i	 Kozák	 starší,	 nakonec	 převážilo	
výsledek	 na	 stranu	 domácích.	 Další	
zápas	 proti	 druhým	 Drakům	 se	
domácím	 již	 tolik	 nepovedl	 a	 hladce	
prohráli.	 Přesto	 si	 Tanvald	 upevnil	
pozici,	které	mu	dává	šanci	na	postup	
do	semifinále,	k	tomu	však	musí	vyhrát	
alespoň	 jeden	 ze	 dvou	 posledních	
zápasů	 proti	 Indiánům,	 nebo	 proti	
Bižuterii	Jablonec.	

Výsledky:
SEBA	Tanvald	-	VSK	Slavia	Liberec	B				
75	:	57
Střelci:	 	 Djuliman	 18,	 Dolenský	 14,	
Kozák	st.12,	Sova	a	Kozák	ml.		8
SEBA	Tanvald	-	Draci	Jablonec	47	:	86
Střelci:	 	Djuliman	15,	Šída	11,	Sova	a	
Klemš	po	7 -vho-

Basketbalisté 
jednou nohou 
v semifinále

Mezinárodní 
fotbalový turnaj 

v Tanvaldě 
se vydařil

	 V	 sobotu	 se	 uskutečnil 
ve	sportovní	hale	v	Tanvaldě	3.	ročník	
fotbalového	turnaje,	kterého	se	zúčast-
nilo	celkem	8	družstev.	Mezi	účastníky	
byla	také	družstva	z	partnerských	měst	
Tanvaldu	 -	 Wittichenau	 -	 Německo 
a	Lubomierze	-	Polsko.	Nejvyrovnaněj-
ší	výkon	podalo	družstvo	Kopal	tým	ve	
složení:	 Kopal,	 Kořínek,	 Doubek,	 Su-
charda,	 Nguyen,	 Pfeifer	 a	 Kříž,	 které	
zvítězilo	s	celkovým	počtem	18	bodů.

Další	pořadí:
2.místo	-	FK	Lučany	 16	bodů
3.	-	FK	Dobrovice		 15	bodů
4.	-	Bajza	tým	 	 13	bodů
5.	-	DETOA	 	 12	bodů	
6.	-	Dorost	Tanvaldska	 6	bodů
7.	-	Wittichenau	 	 3	body
8.	-	Lubomierz	 	 0	bodů

Z	 jednotlivců	 byli	 vyhodnoceni:	 
„nejlepší	hráč"	-	Radek	Svoboda	-	FK	
Lučany,	 "nejlepší	 brankář"	 -	 Radek	
Skalák	-	FK	Dobrovice,	"nejlepší	stře-
lec"	 -	 David	 Nguyen	 z	 Kopal	 týmu,	
který	 vstřelil	 celkem	 9	 branek.	 	 Ceny	
na	 slavnostním	 vyhlášení	 předával	
starosta	Tanvaldu	Mgr.	Vyhnálek.	
Na	 hladkém	 průběhu	 celého	 turnaje	
má	 velký	 podíl	 rozhodčí	 pan	 Zdeněk	
Nagy	 a	 hlavní	 organizátor	 této	 akce	
pan	Karel	Soldát.	

Miroslav		Šír

	 Marné	 modlení	 k	 Svatému	
Petru,	 neb	 větru	 dešti	 vskutku	 nepo-
ručíš.	 Poslední	 pátek	 před	 vánočními	
svátky	jsem	již	od	ranních	hodin	s	na-
pětím	sledoval	radar,	vlnění	oblačnosti,	
tu	a	tam	okénko	v	záplavě	oblaků,	leč	
skryté	obavy	se	naplnily.	Úderem	druhé	
odpolední,	právě	v	době,	kdy	bylo	vše	
nachystáno	k	otevření	Vánočního	sva-
řáku	s	pořadovým	číslem	III,	začalo	se	
z	 nebe	 sypat.	 Nikoliv	 ovšem	 sněhová	
nadílka,	jak	by	se	na	Vánoce	slušelo	a	
patřilo,	 nýbrž	 déšť.	 Zpočátku	 drobný,	
později	 i	silnější,	ovšem	vytrvalý	a	tím	
pádem	i	vydatný.	Účinkující	byli	na	pó-
diu	naštěstí	schováni,	což	se	zejména	
u	 té	 nejmenší	 drobotiny	 ukázalo	 jako	
prozíravé,	ovšem	návštěvníci	 to	schy-
tali	hnedle	z	první	ruky.	Všudypřítomná	
voda	stékala	za	krk,	do	rukávů,	do	no-
havic,	na	objektivy	fotoaparátů.	Ovšem	
kampak	 s	 takovouhle	 na	Tanvalďáky?	
Ty	 jen	 tak	 nějaké	 počasí	 neodradí.	A	
když	se	vůně	svařáku	line	vůkol,	hned	
za	 branou	 se	 na	 oleji	 placky	 smaží	 a	
pod	pokličkou	zvěřinový	gulášek	bublá	
a	cibulkou	posypán	rozsejpá	se	na	ja-
zyku,	k	tomu	krásné	koledy,	tomu	nelze	
odolat.	A	ten,	kdo	ještě	nestačil	nakou-
pit	dárky,	může	se	i	zde	porozhlédnout.	
Tu	keramika,	krásná	a	navíc	originální,	
neboť	 každý	 kousek	 je	 tu	 jen	 jeden,	
samý	originál,	tu	něco	pro	ženy,	aby	se	
líbily,	tu	něco	teplého	na	přikrytí.	
	 Ani	na	děti	 se	nezapomnělo.	
Skluzavky	a	prolejzačky	sice	tentokrát	
moc	netáhly,	neboť	 to	po	nich	klouza-
lo	 až	 příliš,	 zato	 hned	 u	 brány	 lákaly	
ovečky	 v	 jesličkách	 a	 ve	 vytápěném	
stanu	soutěž	v	malování.	A	jako	odmě-
na	malý	dárek	pro	maminku	v	podobě	
vlastnoručně	vymalovaného	zvířátka.
	 A	 tak	 i	 v	 psím	 počasí	 přišly	
na	 svařáček,	 gulášek,	 bramboráky	 od	
hasičů,	 davy	 vděčných	 konzumen-
tů,	 a	 především	 diváků	 a	 posluchačů	
vánočních	 koled,	 které	 hráli	 a	 zpívali	

muzikanti	a	zpěváci	z	Tanvaldu	a	oko-
lí.	 Vystřídaly	 se	 tu	 všechny	 školy,	 od	
nejmenších	 až	 po	 ty	 dospělejší,	 ZUŠ,	
Muzikanti	z	Jizerských	hor,	celkem	na	
140	účinkujících.		A	báječnou	atmosfé-
ru	 dokreslovaly	 štědré	 báby,	 dnes	 již	
samozřejmý	 kolorit	 tanvaldských	 akcí	
pro	 veřejnost.	Odhadem	 se	 přišlo	 po-
dívat,	popít,	okoštovat	a	prostě	jen	tak	
„pobejt“na	800	návštěvníků.
	 I	 přes	 velkou	 nepřízeň	 po-
časí	 se	 tedy	 nakonec	 dobrá	 věc	 opět	
podařila.	Tanvaldští	sportovci,	hasiči	a	
mnozí	 další,	 za	 vydatné	 pomoci	měs-
ta,	znovu	přispěli	k	pěkné	předvánoční	
atmosféře.	 I	 já	 tam	byl,	gulášek	 i	sva-
řáček	 ochutnal,	 jen	 bramborák	 už	 se	
mi	nevešel,	leč	během	toho	času	hned	
dvě	zimní	bundy	vyždímal	a	nespočet	
litrů	nastřádané	vody	ze	šosů	vyklepal.	
Zuby	mi	 trochu	 jektaly,	 ale	 za	 rok	pů-
jdu	 zas.	Takovou	akci	 si	 člověk	 přece	
nemůže	 nechat	 ujít.	 Jen	 s	 tím	 poča-
sím	musíme	letos	něco	udělat.	Žádost	
k	Svatému	Petru	je	již	odeslána,	ovšem	
zda	dorazí	a	zda	to	bude	co	platno,	bůh	
ví.	 Ale	 když	 budeme	 celý	 rok	 hodní,	
možná	 se	 v	 prosinci	místo	 dešťových	
kapek	dočkáme	i	nadýchaných	sněho-
vých	vloček.
	 Takže	díky	všem,	kdož	jste	se	
zúčastnili,	muzikanti,	zpěváčci,	kucha-
ři	 i	 kutilové.	Díky	Michalu	Kubínovi	za	
poskytnuté	 prostory,	 Honzovi	 Knecht-
lovi	 za	kamion,	 který	 sloužil	 opět	 jako	
kryté	 pódium	a	 chránil	 účinkující	 před	
rozmary	 počasí,	 díky	 pořadatelům	
z	 řad	 sportovců,	 našim	 hasičům,	 díky	
technickým	 službám	 města	 Tanvald,	
které	 odvedly	 obrovský	 kus	 práce,	
prostě	 díky	 všem,	 kdož	 přiložili	 ruce	
k	dílu.	A	samozřejmě	díky	našemu	mi-
lému	a	ctěnému	obecenstvu,	bez	nějž	
by	všechna	práce	byla	marná.	I	v	tom	
psím	počasí	vás	přišlo	hodně,	tak	příš-
tě	přijďte	zas. Václav	Hošek

Vánoční svařák naštěstí neuplaval

Štědré báby opět v akci.

Starosta jako moderátor na pódiu.

Ani betlém nechyběl.

T J  S E B A  T A N V A L D  
 

XX II II ..       TT AA NN VV AA LL DD SS KK ÝÝ     
SSPPOORRTTOOVVNNÍÍ        PPLLEESS   

20. února 2015 
SPORTOVNÍ HALA ZŠ VÝŠINA OD 20.00 HODIN 

 

HRAJE: Universal Bohemia Band 

VSTUP JEN VE SPOLEČENSKÉM ODĚVU! 

VSTUPNÉ V PŘEDPRODEJI  180,- KČ NEBO NA MÍSTĚ  200,- KČ 

BOHATÁ TOMBOLA,  SPORTOVNÍ  SOUTĚŽE,  LOSOVÁNÍ  HLAVNÍCH  CEN       
 

PŘEDPRODEJ  VSTUPENEK  V  INFOCENTRU  TANVALD  OD  2. 2. 2015 
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	 Tradičního	 vánočního	 turnaje	 ve	
stolním	 tenise,	 který	 pořádá	 horno- 
tanvaldská	škola,	se	letos	zúčastnilo	34	
sportovců	v	pěti	kategoriích	a	zahájil	ho	
muž	 nadmíru	 renomovaný	 stolní	 teni-
sta	Antonín	Bělonožník,	místostarosta	
Tanvaldu.
	 Bojovat	 o	 vánoční	 ovocné	 šam-
pusy	 a	 čokoládové	 anděly	 přijeli	 také	
žáci	 a	 žákyně	 z	 jabloneckých	 škol	
ZŠ	 Kamenná	 a	 ZŠ	 Liberecká	 a	 muži	
z	 Domova	 a	 Centra	 denních	 služeb	
v	Jablonci.	Nejpočetnější	kategorií	byli	
starší	žáci,	v	níž	sice	domácí	nebodo-
vali,	ale	v	dalších	kategoriích	na	stupně	
vítězů	 přeci	 jen	 dosáhli.	 Starší	 žáky	
ovládla	 ZŠ	 Kamenná,	 naši	 kluci	 se	
umístili	 na	 4.	 (Tomáš	 Černý),	 6.	 (Jan	
Fliťar),	 7.	 (David	 Dužda)	 a	 8.	 (Patrik	
Ducháček)	místě	z	12	soutěžících.
Umístění: 
Kategorie	Muži	
1.	Martin	Habr	(Centrum	služeb)
2.	Patrik	Bilý	(ZŠ	Horní	Tanvald)
3.	Jan	Truhlář	(Centrum	služeb)
Kategorie	Mladší	žákyně
1.	Sylva	Jiránková	(ZŠ	Kamenná)
2.	Anna	Fliťarová	(ZŠ	Kamenná)
3.	Renata	Daňová	(ZŠ	Liberecká)
Kategorie	Starší	žákyně
1.	Pavlína	Forstová	(ZŠ	Liberecká)

2.	Darina	Dömeová	(ZŠ	Horní	Tanvald)
3.	Veronika	Pohořalá	(ZŠ	Horní	Tanvald)
Kategorie	Mladší	žáci
1.	Radek	Bílý	(ZŠ	Kamenná)
2.	Václav	Machata	(ZŠ	Horní	Tanvald)
3.	Davic	Daduč	(ZŠ	Kamenná)
Kategorie	Starší	žáci
1.	Jiří	Čonka	(ZŠ	Kamenná)
2.	Michal	Koščák	(ZŠ	Kamenná)
3.	Dominik	Pohlodko	(ZŠ	Kamenná)

Lucie	Kadlecová

Pinčes za školou, aneb Vánoce s pálkou

Ředitel Špráchal v roli Mikuláše 
a zároveň i rozhodčího.

Místostarosta Bělonožník mezi 
pingpongovým potěrem.

	 V	 sobotu	 zahájily	 volejbalistky	
Jiskry	 Tanvald	 druhou	 polovinu	
soutěže	 	 dvojutkáním	 s	 posledním	
družstvem	 tabulky	BVC	Witte	Chodov	
na	domácí	palubovce.	Nastoupily	 jako	
favoritky,	 protože	 v	 prvním	 dvojkole	
odjížděly	 z	 Chodova	 s	 plným	 počtem	
bodů	 a	 stejný	 zisk	 by	 byl	 nutný	 i	 pro	
případnou	 záchranu	 ve	 druholigové	
soutěži.	 Děvčata	 nastoupila	 s	 velkým	
odhodláním	 a	 v	 prvním	 zápase	 pod	
vedením	 trenérky	 Ivy	 Ackermanové	
také	přesvědčivě	zvítězila		3	:	0		/25:19,	
25:16,	25:	22/.		Do	druhého	zápasu	byla	
sestava	 z	 prvního	 utkání	 -Břečková,	
Staňková,	Mistrová,	Palátová,	Vlasatá,	
Vacková,	 Frühbauerová	 -	 doplněná	
ještě	o	posilu	z	Vratislavic	Kvapilovou.	
Domácí	družstvo	ale	v	dobrém	výkonu	
z	prvního	utkání		nepokračovalo,	čehož	
využilo	mladé	družstvo	Chodova	k	prv-
nímu	vítězství	v	soutěži.	Porážka	Jiskry	
Tanvald	v	poměru		1	:	3		/20:25,	22:25,	
25:23	 a	 19:25/	 znamená	 zmenšení	

nadějí	 na	 udržení	 v	 druholigové	 sou-
těži.	 Po	 uzávěrce	 odehráno	 Tanvald	
–	Střešovice	B	3:0	a	3:1.
Rozhodčími	zápasu	byli	pánové	Honka	
a	Čermák.	

Opustit sestupové příčky se 
volejbalistkám nepodařilo

Miroslav	Šír	

O Vánocích parkety jen duněly
	 Již	 10.	 ročník	 turnaje	 NOKOKO	
hostila	 o	 vánočních	 svátcích	 tanvald-
ská	sportovní	hala.	Ředitelem	soutěže	

byl	 opět,	 jak	
jinak,	 Karel	
Soldát,	 a	
sportovní	
zápolení	
splnilo	 jeho	
očekávání.	
Tradičních	

soutěží	v	nohejbalu,	košíkové	a	kopané	
se	 zúčastnilo	 celkem	 sedm	 družstev	
z	celého	regionu.	Zvítězil	tým	ABB	před	
fotbalisty	 a	 týmem	 Desko,	 poslední	
skončili	 basketbalisté,	 dlužno	 ovšem	

dodat,	že	z	 řad	svého	členstva	posílili	
řadu	 jiných	 týmů,	 kde	 byli	 nepřehléd-
nutelnými.	Celkový	výsledek	však	není	
tím	nejdůležitějším.	Nejcennější	na	této	
akci	 je,	 že	 se	 o	 vánočních	 svátcích	
sejdou	sportovci	z	různých	odvětví	a	o	
legraci	tu	není	nouze.	Díky,	Karle.

Celkové	pořadí:
1.ABB	
2.	FOTBALISTI		
3.DESKO	
4.GREENS	
5.KOŘENOV	
6.KLATAN	
7.KOŠÍKÁŘI -vho-

INZERCE

Vážení klienti, dovolujeme si Vás upozornit na úpravu ordinačních hodin
 ve Veterinární ambulanci MVDr. Marka Bedrníka v Tanvaldě.

 
Ordinační doba bude od 1.2.2015 upravena následovně: 

Ordinační doba bez objednání: pondělí - pátek 14 – 17.30
Předem objednaní pacienti: pondělí - pátek 13 - 14 

Operační hodiny: pondělí - pátek 12 – 14

24-hodinová pohotovost na tel. 606 622 104 v Jablonci nad Nisou

Objednávky na telefonu 483 396 400 v ordinačních hodinách
nebo

na 606 622 104 stále.
 Kompletní informace na www.naspandoktor.cz

Lety na saních 
2015

Místo konání:
areál	bývalého	skokanského 

můstku	v	Plavech

Termín konání:
sobota	14.	února	2015

Začátek akce:
ve	13:30	hod.

Vstupné:
45	Kč	(děti	zdarma)

INZERCE
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LED žárovka STAR Classic A
výkon 10 W/ E 27, 806 Lumenů, 
životnost cca 15 000 hod.,  
náhrada 60 W žárovky

ŠIROKÝ VÝBĚR  
DALŠÍCH PRIMULÍ

Značková stáčená malířská barva
pro okamžitý odběr do Vámi přinesené nádoby, 
popř. do zakoupeného obalu u nás, dobrá krycí 
schopnost, otěruvzdornost a vysoká kryvost, 
vydatnost 6,5 – 10 m2/ kg

Laminátová plovoucí podlaha
rozměr lamel: 1382 x 195 mm, tl. 6 mm, 
dekor: buk, bal. 3,234 m2,  
uvedené foto je pouze ilustrační

6 mm

Baterie Titania Neon
umyvadlová 449,- sprchová 599,-
umyv. s výpustí 599,- vanová 639,-

Bílé lakované  
interiérové dveře
šířka: 60, 70, 80, 90 cm,  
výška 197 cm,  
levé/ pravé

plné

725,-
2/3 sklo – čirá kůra

od 1.350,-

Regál Smarty
4 police,  
138 x 70 x 30 cm, 
pozink, nosnost 
police 50 kg  
při rovnoměrném 
zatížení

Koupelnový  
nábytek Carla 75
š 75 x v 206 x h 48 cm,  
provedení: MDF,  
dvířka bílý lak  
ve vysokém lesku,  
vč. umyvadla,  
zrcadlo se dvěmi 
halogenovými světly, 
vypínačem a zásuvkou, 
bez baterie

189,- !

289,- !3.990,- !
od 

449,- !
od 

725,- !

kg

20,- !
m2

98,- !Prvosenka
Primula acaulis
∅ kv. 9 cm, mix barev

13,- !
Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 2. do 28. 2. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

LIBEREC NEJŠIRŠÍ VÝBĚR  
ZA NEJLEPŠÍ CENY!
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Zveme Vás srdečně do nově otevřené restaurace

ROZMARÝNA
Otevřeno denně od 11 do 22 hodin

Vaříme denně čerstvá hotová jídla, minutky, dezerty
Krkonošská 366, Tanvald (bývalá pizzerie Nicol )

Rezervace na tel. 722 744 787, 608 477 575
E.mail:  rozmaryna.t@gmail.com

INZERCE

www.zlikvidujauto.cz

603 846 092

VÝKUP VOZIDEL ZA HOTOVÉ

•  • odtah vozidel zdarma prodej náhradních dílů odtahové služby• 

•  • •  •OSOBNÍ NÁKLADNÍ AUTOBUSY

• výkup a likvidace technologických celků, strojů a hal

• vystavení dokladu k zákonnému odhlášení vozidla z registru

VÝKUP ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ

PRACOVNÍ ODĚVY 
Montérky - Rukavice - Obuv

 Reflexní doplňky

Tel. 722 517 183
Vesty-čepice-pásky-přívěšky-samolepky

pracovniodevy@centrum.cz
Krkonošská 86
Tanvald 46841

Rychlá

www.uver-kazdemu.cz

rychle – do 24 hodin

minimum potřebných dokladů

s možností odkladu splátek

800 366 000

Inzerce 100x80mm.indd   1 15.5.2014   15:14:37

PRONAJMU KANCELÁŘSKÉ
PROSTORY cca 50 m2

Krkonošská ulice 1. p.
vedle ordinace nosní, krční

WC, voda, zajištěno, celý den slunce
Nájem 1 měsíc 3.500 Kč

TEL.: 773 109 187 p. Třeska


