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Tanvaldský zpravodaj má novou přílohu

www.tanvald.cz
V pondělí 13. dubna 2015
proběhnou pravidelné
prodejní trhy na
centrálním parkovišti.

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva
Ve velké zasedací místnosti radnice
se uskuteční ve středu 15. dubna od
16 hod jednání zastupitelů města.

Bohoslužby
o Velikonocích
2. dubna Zelený čtvrtek
Památka Večeře Páně
Šumburk nad Desnou 18.00
3. dubna Velký pátek
Křížová cesta a obřady Velkého pátku
Velké Hamry 15.00
Šumburk nad Desnou 17.00
4. dubna Bílá sobota
Celodenní tichá adorace v kostele
Šumburk nad Desnou 9.00 - 12.00,
13.00- 18.00
Obřady Bílé soboty od 20.00 hod.
5. dubna Neděle velikonoční
Smržovka 9.00
Albrechtice v Jizerských horách 11.00
Horní Maxov 15.00
Velké Hamry 17.00
6. dubna Pondělí velikonoční
Horní Tanvald 9.00
Josefův Důl 11.00
Ve středu 13. května se uskuteční
zájezd pro tanvaldské seniory
do Prahy s návštěvou Senátu
Parlamentu České republiky.
Cena zájezdu je 120 Kč.
Přihlašovat se můžete v úterý
7. dubna v Infocentru Tanvald.
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Tanvaldský zpravodaj s vloženou přílohou Kraj.

Jak jste si jistě všimli, tak od března je
v našem Tanvaldském zpravodaji nový
přírůstek, a to magazín Libereckého
kraje KRAJ.
Od ledna začal Kraj vycházet
v elektronické podobě na webu www.
magazin.kraj-lbc.cz, kde si můžete
přečíst archivní čísla. Za zmínku u digitální podoby rozhodně stojí interaktivní
odkazy v textu, které vás přesměrují,
tam kde se dozvíte o daném tématu
další informace.
Tištěná verze je součástí našeho,
ale i dalších vybraných městských
zpravodajů. V Kraji se dočtete kromě
jiného zajímavé informace o důležitých
událostech, zajímavých lidech, a jak
jinak než z našeho kraje.
Věříme, že tato novinka přispěje
k další informovanosti o dění v našem
kraji.
-haj-

Pamět' je třeba trénovat
Únorový program senior
klubu byl již pošesté
věnován trénování paměti.
I
když
zdravotní
problémy  Zdeňku Chourovi, oblíbenému lektorovi a
znalci této problematiky,
nedovolily
akce
se
zúčastnit, proběhlo odpoledne podle plánu.
Lektorování se zhostila
Vlaďka Tomšová, vedoucí
Sociálního odboru MěÚ
Tanvald. Měla připravenu

řadu skvělých materiálů,   na
které se všichni přítomní
radostně vrhli, aby si dokázali,
že se  jejich paměť  ještě stále
drží na vysoké úrovni.
Na závěr tohoto příjemně
stráveného odpoledne pozdravili přítomní po telefonu
Zdeňka Chouru.   Popřáli mu
hodně zdraví s přáním brzkého
shledání v Tanvaldu   při
dubnovém
setkání
senior
klubu.
-ali-

Dětský karneval na Výšině
Letošní ročník „ Dětského karnevalu“
se konal mimořádně až 21. února
z důvodu jarních prázdnin v našem
kraji. Hezké sobotní odpoledne, ve
sportovní hale na Výšině, se rozhodlo
strávit přes 400 návštěvníků, z nichž
téměř polovina se oblékla do slušivých
kostýmů, čekala je soutěž masek o
ceny, občerstvení a hudba v podání
DJ Vládi Josífka. Zdařilou akci pro děti
zorganizovali pracovníci DDM Ulita
ve spolupráci s volejbalovým oddílem
Jiskry Tanvald, za což jim patří naše
velké poděkování a obdiv. Poděkování
rovněž patří městu Tanvald a Vláďovi
Josífkovi za podporu celé akce. Těšíme
se na všechny opět za rok.
-red-

Zajímavosti, informace
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Máte podnět či připomínku?
Viděli jste například rozbitý chodník
či komunikaci, nefunkční osvětlení,
neposekanou trávu, zaparkovaný
vrak automobilu? Od března můžete
své připomínky, podněty a náměty
pomocí webových stránek našeho
města adresovat do „správných rukou“.
Přece jenom aby mohly být, některé
problémy vyřešeny musí o nich vědět
kompetentní lidé, čemuž můžeme nyní
napomoci všichni.
Nově je na webu města Tanvald
www.tanvald.cz v rubrice Aktuality
podrubrika Podněty a připomínky.
V této podrubrice máte snadný
nahlašovací formulář, kde vyplníte
jednoduché kolonky a případně nahrajete fotografii. Důležité je v textu specifikovat problém a napsat konkrétní
lokalitu. Další možností mimo nahlašovacího formuláře je odeslání například podnětu na e-mailovou adresu
podnety@tanvald.cz.
Po odeslání zprávy jsou vaše data

zpracována a předána kompetentním
pracovníkům.
Výpis těchto zpráv naleznete rovněž
v nové podrubrice Podněty a připomínky –výpis. Již nyní této možnosti
využila řada lidí. Jejich podněty si
můžete prohlédnout v této podrubrice
a případně připojit i váš námět.
-haj-

V Tanvaldě se řídíme heslem:
Vzdělaný zastupitel - spokojený občan!
V souvislosti se snahou o maximální
erudovanost svých zvolených zastupitelů objednalo vedení města Tanvald
pro členy samosprávy speciální publikaci pod názvem Příručka pro člena
zastupitelstva obce po volbách v roce
2014.
Tímto krokem chce vedení města
pomoci se zorientovat ve všech oblastech veřejné správy zvláště novým
zastupitelům. Ti tvoří více než polovinu
v roce 2014 zvoleného Zastupitelstva
města Tanvald.
Občané, kteří mají zájem o komunální politiku, si mohou plnohodnotnou
elektronickou verzi knihy stáhnout na
odkazu: www.odpovednyzastupitel.cz.
Po zveřejňování materiálů projednávaných na zasedání ZM   pro všechny
občany Tanvaldu, zveřejňování zápisu
z jednání ZM na webových stránkách
města a zajištěním on-line přenosu ze
zasedání ZM je toto další vstřícný krok
města ve vztahu k voleným členům

zastupitelstva i
města Tanvaldu.

všem

obyvatelům
-red-

Dvanáctého zval ku tanci hlas
Dvanáct hodin v kruhu, dvanáctero
měsíčků kol ohně, dvanáct apoštolů

a také dvanáct ročníků tanvaldského
sportovního plesu. Ano, zní to sice
neuvěřitelně, ale je tomu
tak. Jako by to bylo včera,
když se sportovci TJ SEBA
sešli, aby vymysleli název
pro svůj první ples a hle,
letos už má v záhlaví
číslo dvanáct. Tanvaldský
sportovní ples se natrvalo
zabydlil v kalendáři všech
tance a pohybu milovných
Tanvalďáků,
a
nejen
Tanvalďáků, neboť zaplesat si k nám přijedou lidé
z širého okolí, ba i Pražáci
čas od času zavítají. Dobrá
K výhře na sportovním plese je třeba i sportovního umu.
zábava,
bohatá tombola
Foto: A. Bělonožník.
s překvapením na závěr,
ladné tvary pro mužské oko
a samozřejmě ta správná
kapela, to vše jsou důvody
k tomu, aby každým rokem
bylo v sále plno.
Páni v oblecích
s krásnými dámami po
boku, garderóby všeho
druhu a všech barev, tak
vcházejí tanečníci zvečera
do sportovní haly na Výšině.
A u vchodu je vítá sám pan
starosta Vladimír Vyhnálek
Tanečníci si užívali vydařeného večera. Foto: A. Bělonožník. s mladými basketbalisty po
boku, lístky trhá radní Milan
Kozák a z výše dvou metrů
vlídně pohlíží na každého
návštěvníka. Každá z dam
obdrží
kytičku,
každý
z tanečníků pak štamprli
na uvítanou. Sál se zvolna
zaplňuje a je jasné, že letos
bude opět nabito. Na pódiu
ladí Bohemia universal
band a již první tóny naznačují, že to bude ten správný
nářez, jak se na sportovní
ples sluší a patří. Zpěvačky
Ekvilibristické kousky mladé tanečnice na tyči.
Alenka v červeném a Linda
Foto: A. Bělonožník.
v černém spolu pěkně ladí,
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a to nejen barvami. Člověk zavře oči
a již slyší „sladké mámení“ z komedie S tebou mě baví svět a nabyde
dojmu, že je v sále sama Helenka
Vondráčková.
Moderátorského žezla se ujímá starosta, jak jinak, má v tom již mnohaletou praxi, a jako první překvapení uvádí
tanečnice u tyče, skupinu Inverz dance
studio z Jablonce nad Nisou. Ale pozor,
nejedná se o dívky nevalné pověsti,
které by se snad polonahé svíjely
kolem tyče a sváděly lačné mužské oči
k neřestem. Jsme na sportovním plese,
takže tyhle dívky jsou samozřejmě
sportovkyně, a to, co předvádějí na tyči,
je akrobacie se vším všudy. Dokonce
ve dvojici. Tyč se přitom pěkně ohýbá
a divákům občas zatrne. Už už se zdá,
že tanečnice musejí spadnout, ale
není tomu tak. I s hlavou dole dokáží
tyto dívky pravé psí kusy a po návratu
na zem je čeká nadšený a naprosto
zasloužený aplaus.
A pak už se tančí prakticky až do
půlnoci, jen s drobnými přestávkami
pro hudbu, aby muzikanti svlažili
hrdlo. Úderem dvanácté pak přichází
další zlatý hřeb večera, a to vylosování hlavních cen tomboly. Napětí
v sále vrcholí, když přichází na řadu
poslední z cen, významem ovšem
cena první, míč plný zlaťáků. Já tam
tedy nekoukal, ale prozradím, že to
byly samé pětikoruny, ovšem bylo jich
za rovných sedm tisíc, a to už stojí
za to. A protože jsme na sportovním
plese, musí si hlavní výherce tuto cenu
zasloužit i sportovním výkonem. První
vylosované číslo se nehlásí, dotyčný
má tedy smůlu, a losuje se dál. Na čáru
trestného hodu přichází muž, dostává
do ruky basketbalový míč a má za
úkol trefit se do koše, ale ani na druhý
pokus není úspěšný a dává tak šanci
dalšímu v pořadí, ovšem ani ten se
na dva pokusy do koše netrefí. Jako
čtvrtý vylosovaný nastupuje pan Pavel
Souček, dlouho se nerozmýšlí a hned

prvním hodem posílá míč do obroučky.
Je dobojováno! Vítěz dnešního večera
je znám.
Já si ale myslím, že vyhráli všichni.
Pořadatelé, protože se jim opět podařila perfektní akce, diváci, protože si
krásně zablbnuli a zatančili, sponzoři,
které uvádíme zvlášť, protože se prezentovali na úrovni a pomohli tak se
skvělou tombolou, účinkující, protože
předvedli dobré výkony, ať už na place
či na pódiu, a v neposlední řadě i naši
dobrovolní hasiči, jejichž uniformy a
hlavně bystré oči jsou garantem toho,
že nám sportovní hala nezahoří.
Tak napřesrok přijďte zas. Bude to
sice třináctý ročník a navíc v pátek,
ale ničeho se nebojte, určitě to nebude
třináctého, to vám můžu slíbit. A že se
zase pobavíte, na to vemte jed.
Václav Hošek

Děkujeme sponzorům:
4soft s.r.o. - Kubín, Tanvald
ABB s.r.o., Elektro - Praga, Jablonec
Astra stavebniny
Autocentrum Kovář, Smržovka
Autodíly Lukáš Šedivý
BeMi - Cykloservis Michal
Benda, Držkov
Café-Bar VIKI, Tanvald
CYKLO and SKI Pelc, Tanvald
Depozitář Muzea soc.
vozidel V. Hamry
Detoa s.r.o., Albrechtice
Drogerie Pyramid, Tanvald
Dubský Pavel a Iveta, Tanvald
Elsap - Princ, Tanvald
ER club - Josífek, Smržovka
FEEL s.r.o. - Feix, Tanvald
HANK▲, Harrachov
Hygotrend, Kosmonosy
iQLANDIA, Liberec
Jerie Tomáš - pekař. výrobky,
Smržovka
Juta, Turnov
Pokračování článku na straně 3.
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Pokračování článku ze strany 2.
Kamélie FaPa, Tanvald
Kapčiar - www.ultimateshop.cz,
Tanvald
Knechtel Trans s.r.o., Tanvald
Koberce a domácí potřeby - Kubů,
Tanvald
Květiny - Holemá, Dolní Smržovka
Květiny - Špicar, Tanvald
Ledo - Špidlen, Tanvald
Lékárna U Aesculapa, Tanvald
Lékařská ambulance, V. Hamry
Město Tanvald
Nelly - Hloušková, Semily
Papír, Hračky, Textil, Sport - Vedral,
Desná
Pekárna Motll
Pekařství „U Mašků“, Tanvald
Pěnička Tomáš, Držkov
Pivovar Svijany
Pneuservis - Peterka, Smržovka
Pneuservis Tůma, Tanvald
Potrubex s.r.o., Liberec
Putzteufel, Tanvald
Reality Viktora, Tanvald
Restaurace Staré Lázně, V. Hamry
Řeznictví u Tomášů, Tanvald
Sajnerová Dita, fyzioterapeut, Tanvald
Samohýl a.s., Lomnice nad Popelkou
SATO Tanvald
S-CARE s.r.o., Semily
Semileas  a.s., Semily
SIZ s.r.o., V. Hamry
SK Mobil, Tanvald
Skiareál Harrachov
Skiareál Rejdice, Martínek
Skiareál Tanvald
Sklenářství – Třeska, Tanvald
Soldát Karel, Tanvald
Sport Čermák, Harrachov
Svárovská Mariana, Tanvald
Švadlenka - Alena Klimperová, Tanvald
TENEO 3000 s.r.o., Tanvald
Teplárenství s.r.o. - Vávra, Tanvald
TFH dřev. skeletové domy s.r.o.,
V. Hamry  
TFH materiály s.r.o., V. Hamry  
Uniderma s.r.o., Semily
Vertical Park, Harrachov
Vlček Marcel, Albrechtice
Vulkan Medical, Hrádek nad Nisou
W+H velkoobchod, Tanvald
WINCOR NIXDORF s.r.o., Praha
www.bojovnic.cz

ZÁPIS
ZÁPIS
dětí do mateřských škol v Tanvaldě
na školní rok 2015 - 2016
středa 8. dubna 2015
od 8 - 15. hod.
Zápis proběhne na
těchto zařízeních:
MŠ U Školky 579
MŠ Radniční 540
MŠ Wolkerova 378
Do mateřské školy lze přihlásit dítě,
které ke dni 31. 8. 2015 dovrší 3 let.
K zápisu přineste:
vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do
MŠ, kde bude potvrzeno od lékaře,
že dítě je řádně očkováno, (žádost
si můžete vyzvednout v MŠ, nebo
stáhnout na naších internetových
stránkách), rodný list dítěte, občanský průkaz
Ředitelství školy

Informace, zajímavosti

Příležitost pro pečující osoby
Zajímavé semináře se v průběhu
dubna chystají v Tanvaldu pro všechny,
kteří pečují o osobu blízkou v domácím
prostředí. Tato situace není snadná a
klade na příbuzné, kteří pečují, velké

nároky. Cílem chystaných seminářů je
podpořit pečující osoby v jejich nelehké
situaci, zprostředkovat jim informace,
které mohou využít v denní praxi,
možnost zkonzultovat své těžkosti se

zkušeným lektorem. Čas strávený na
semináři je zároveň i odpočinkem a
rozhodně nebude ztracený.
Čekají na vás celkem čtyři
jednodenní semináře:

Komunikace s osobou s poruchami chování		

9. 4. 2015

Proaktivní zvládání psychické zátěže a stresu		

10. 4. 2015

Základy péče o ležícího klienta				

23. 4. 2015

Základy aktuální legislativy v sociální oblasti		

24. 4. 2015

Místo konání: U Školky 579, Tanvald
V případě zájmu budou semináře
doplněny o kurz první pomoci.
Výběr jednotlivých seminářů je na

vás. Účast na seminářích je pro pečující
osoby zdarma. Máte zájem se zúčastnit?
Potřebujete více informací?
Napište na:
noskova@mostkevzdelani.eu

Den otevřených dveří na
ZŠ Tanvald, Sportovní
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 zodpovíme Vaše dotazy.
Datum konání:
čtvrtek 16. dubna 2015
Čas konání:
9.00 - 11.00 hod.
V květnu 2015 / termín bude upřesněn/
pak proběhne výběr děvčat a chlapců
5. tříd z oblasti Tanvaldska, kteří mají
zájem od školního roku 2015/2016
navštěvovat na naší škole třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
Těšíme se na Vás!!
Ředitelství školy

Semináře pro vás připravila organizace
Most ke vzdělání - Bridge to education,
o. s., ve spolupráci s D.R.A.K. o.s.
Kateřina Nosková

Sběr
nebezpečných
odpadů
Město Tanvald v souladu s Pravidly
pro mobilní sběr nebezpečných
odpadů a ve spolupráci s firmou
ASA Liberec provede v sobotu 25.
4. 2015 mobilní sběr nebezpečného
odpadu.
Seznam
stanovišť
a časová rozmezí sběru naleznete
na www.tanvald.cz.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat hasičům tanvaldského sboru za
šetrné přenesení našeho otce z bytu
k sanitě dne 6. 2. 2015. A též za dobré
zacházení zdravotníkům sanity.
Rodina Bucharova

Vzpomínka
Ve čtvrtek 26. března 2015 jsme
vzpomněli dvacátého výročí, kdy
nás navždy opustil náš tatínek, bratr

a dědeček, pan Bohuslav Bičík, bývalý
dlouholetý vedoucí samoobsluhy na
Výšině.  Kdo jste ho znali a měli rádi,

věnujte mu společně s námi tichou
vzpomínku.

S láskou vzpomínají děti Miloš a Hana s rodinami a bratr Ladislav.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole Tanvald
v souladu s § 2 odst. 4 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, podle
kterého správní orgán dbá, aby rozhodování skutkově shodných nebo
podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly
Mateřská škola Tanvald, U Školky
579, příspěvková organizace stanoví
následující kritéria, podle kterých
bude postupovat při rozhodování o
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole v případech, kdy

počet žádostí podaných zákonnými
zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí
pro mateřskou školu:

starší sourozenec. (1 bod)
(Jde o to nenarušovat rodinné svazky
mezi sourozenci, aby nechodili do dvou
různých MŠ.)

1) Věk dítěte - přednostně přijímány
děti, v posledním roce před zahájením
školní docházky - zákon 564/2004
(2 body)
2) Přednostně jsou přijímány děti
s trvalým pobytem v obci, v které
mateřská škola sídlí. (1 bod)
3) V mateřské škole se již vzdělává

Při celkové shodě bodů rozhoduje
datum narození dítěte.
(starší přednost před mladším)
Směrnice je závazná při rozhodování o
přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.
Milena Tomešová,

ředitelka školy
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Co se nám líbí
a co zase ne…

Tanvaldský zpravodaj / duben 2015

Hasiči sněmovali a bilancovali

Nová rubrika, do které můžete přispívat i vy. Zaměřme se spíše
na zajímavosti, kterých si všímáme na
každém kroku a nyní se o ně můžeme
podělit s ostatními čtenáři Tanvaldského zpravodaje.
Své příspěvky zasílejte na e-mail: lhajkova@tanvald.cz nebo osobně doneste do Infocentra Tanvald.
-haj-

Major Šefr zahajuje výroční schůzi dobrovolných sborů,
po jeho levé ruce Pavel Kadaš
a Jarda Káninský ze Žďáru. Foto V. Hošek.

Výroční valná hromada
sborů
dobrovolných
hasičů okrsku Tanvald
se konala ve zbrojnici na
Šumburku. Jednání se
zúčastnil náměstek předsedy okresního sdružení
SDH major Šefr a za HZS
Libereckého kraje poručík
Sutner, za místní sbory
akci řídil Pavel Kadaš, starosta okrsku. Hlavní náplní
večera byla připravenost
dobrovolných
jednotek
a jejich prověrka cvičením
v letošním roce a také soutěže mládeže i dospělých.

Kromě tradičního hasičského klání
při tanvaldských slavnostech v září
bude Tanvald svědkem dalších dvou
zajímavých akcí, a to okrskové soutěže
v květnu a okresní soutěže, která proběhne 7. června, obě na stadionu na
Výšině. O přesných termínech soutěží
vás budeme informovat v dalších
číslech TZ.
A na závěr se patří poděkovat oběma
našim sborům, Šumburku i Hornímu
Tanvaldu, nejen za bedlivý dohled nad
ohnivým kohoutem, ale i za činnost ve
prospěch města a především za výbornou práci s mládeží.
Václav Hošek

Vozy, které jste ještě nikdy neviděli
Nelíbí se nám neohleduplnost…
Mezi Okružní ulicí a ulicí U stadionu je
spojovací chodník. Jsou „také řidiči“, kteří své
auto klidně zaparkují na začátek chodníku,
a vůbec je nezajímá, že se musí chodit přes
trávník u vchodu čp. 521 zejména matky
s kočárky. Vozíčkáři neprojedou vůbec
a musí kolem domu.
Pan V.

Procházím mezi zaparkovanými
vozy v muzeu socialistických vozidel
a myslím si, že už mě nemůže nic
překvapit, protože tu nejsem poprvé a
ejhle, perla perel, trabant, ovšem ten

ředitel muzea a předseda spolku
Motorgate, se ovšem usmívá, protože
dobře ví, že tohle ještě není všechno,
že má v záloze další překvapení. Ani
mi nemusí napovídat, protože k tomu

   Nelíbí se nám…
Stále více „pejskařů“ na sídlišti venčí své
pejsky tak, že je nechá volně pobíhat.
Těžko
se
pak
po
pejskovi
uklízí (pokud se vůbec chce uklidit),
když se neví kde, co nechal. Pan V.

Pozvánka
Tanvaldské
gymnázium
vás
srdečně zve na Školní akademii
v kině Jas, a to 9. 4. 2015 od 16:00.
Pestrý program zahrnuje zpívání,
tanec a scénky, vše z dílny žáků
Gymnázia Tanvald.
-IN-

Škoda Trekka. Další takový vůz spatříte až na druhém konci světa. Foto V. Hošek.

původní, lehce zakulacený, s bočním
otevíráním na zádi. Tak takový klenot už
dnes na silnici nenajdete. Pavel Kadaš,

originálnímu autíčku v červeném
provedení dojdu doslova po čichu. Co
to je? Hranatá kastle pro dva a vzadu

ložní plocha, snad ne nějaký Land
Rover? Kdepak, Škoda Trekka. Že jste
o ní ještě nikdy neslyšeli? Já taky ne.
Rok výroby 1968, motor a podvozek se
vyvážely na Nový Zéland, a vzhledem
k tomu, že clo na dovoz osobních
vozidel bylo příliš vysoké, karoserie
se montovaly až na místě. Nádherná
raritka. A v ČR určitě pouze jediná.
Jenže to není od škodovky všechno.
Dlouhý kombík s obrovským úložným
prostorem, snad nějaký vylepšený žigulík, či co? Ale kdež, Škoda 765 kombi,
rok výroby 1977, obsah 1 500 ccm, 63
kW, rychlost 150 km/hod. Tak tu jste
určitě taky ještě na silnici neviděli, že?
Pochopitelně, vždyť je to prototyp a
druhý kus mají v Mladé Boleslavi. Proč
se tohle praktické vozidlo nikdy nevyrábělo? Inu, plánování RVHP. Co by
potom dělali s žigulíky, když tenhle vůz
byl ve všech směrech lepší? „Brežněv
jim to zakázal,“ říká Pavel Kadaš a
nebude daleko od pravdy.
A kde Muzeum socialistických
vozidel najdete? Ve Velkých Hamrech
vedle hotelu Britz vlevo za komínem.
Otevřeno mají v sobotu, v neděli a ve
svátek od 10 do 16 hodin a od května
pak kromě pondělí celý týden. V malém
vyhřátém baru si můžete dát občerstvení a odborný výklad vám podají
báječní chlapi v benzínu a oleji.
Václav Hošek

Pozvánka na 3. koncert THJ
Na koncertě v pátek 24. dubna
s názvem Pocta českým mistrům
budeme moci po vystoupení žáků ZUŠ
(Trio příčných fléten + taneční obor)
přivítat dvě první dámy: první dámu
violy Jitku Hosprovou a první dámu
klavíru Jitku Čechovou.
Jitka Hosprová, první česká
sólová violistka, inspirovala celou řadu
skladatelů k novým kompozicím. Je
neúnavnou propagátorkou klasické
hudby doma i v zahraničí, perfektně
prezentuje klenoty české violové literatury i světové klasické moderny, sklízí
úspěchy po celém světě. Je sólistkou
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řady českých i světových špičkových
orchestrů.
V r. 2005 debutovala v USA koncerty ve Washingtonu a New Yorku.
V následující sezóně je již představena
americkému publiku na řadě recitálů,
veřejnost oslovuje vystoupením na
Medal of Freedom Ronalda Regana in
memoriam dr. Miladě Horákové.
Jako sólistka vystoupila Jitka
Hosprová na řadě světových hudebních festivalů, např. v Bulharsku,
Tunisku, v Německu, ve Francii, v Itálii
nebo v Chile.
Pro český a francouzský rozhlas
uskutečnila desítky nahrávek a
záznamy koncertů, na svém kontě

má řadu českých i světových premiér
skladeb pro violu.
Klavíristka Jitka Čechová získala
titul laureáta v řadě mezinárodních
soutěží. Jako sólistka je velmi vysoko
ceněna kritikou v mnoha evropských
zemích a také v zámoří (v Jihoafrické
republice, v Jižní i Severní Americe či
Japonsku).
Spolupracuje s významnými orchestry, např. se Symfonickým orchestrem
FOK, s Bamberskými symfoniky,
Mnichovskými symfoniky apod.
Je pravidelně zvána na velké
hudební scény a festivaly, např.

Pražské jaro, Graz, Paříž, Edinburg
apod.
Je členkou Smetanova tria, mimo
jiné se svými triovými partnery (Jiří
Vodička – housle, Jan Páleníček – violoncello) spolupracuje také v duu.
Těžiště repertoáru Jitky Čechové
představují díla českých autorů,
zejména Bedřicha Smetany. Pro vydavatelství Supraphon realizovala kompletní nahrávku klavírních děl Bedřicha
Smetany, poslední osmé CD dotočila
v závěru r. 2014. Tento osmidílný
komplet CD sbírá ocenění významných
hudebních kritiků a časopisů v tuzemsku i v zahraničí.
Libuše Vedralová
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Krimi, informace

Poděkování

Krimi okénko

Městská policie: 725 095 123, 483 394 575
Policie ČR: 158

Ztratil se pes i majitel
Ztraceného rotvajlera naháněli spolu s
majitelem po městě strážníci městské
policie, ale po psu se ztratil i jeho
majitel. Nakonec se naštěstí našli oba,
nikdo nebyl zraněn, takže všechno
dobře dopadlo, ale apelujeme na pejskaře, hlídejte si lépe svoje miláčky.
Jednak se jim může něco stát v hustém
silničním provozu, jednak vystresované
zvíře na útěku může někoho pokousat,
a to už by byl pěkný malér. Majitel psa
má totiž plnou zodpovědnost za to, co
jeho zvíře způsobí, ať už je to zdravotní
újma, nebo dokonce dopravní nehoda.
A to by mohl být pro vaši kapsu pořádný
průvan.
Strážník v roli lékaře
Městští strážníci zasahovali u nemocné
paní, která vyhrožovala sebevraždou.
Taková věc se samozřejmě řeší úplně
jinak, než běžné případy narušení
veřejného pořádku a další přečiny či
trestné činy. Strážníci s paní pohovořili,
vyslechli si její problémy a přesvědčili
ji, že předčasný odchod z tohoto
světa není tím nejlepším řešením.
Další dohled nad nešťastnou paní pak
převzali zdravotníci a sociální odbor.
I taková je práce našich strážníků,
nepříliš viditelná, ale nikoliv méně
důležitá.
Podomní prodejci šupajdili z města
Cizince zabývající se podomním prodejem podezřelého zboží načapala hlídka
městské policie poblíž tanvaldských
marketů. Po kontrole dokladů prodejci
šupem opustili naše město.
Rohožka ho přivedla do rukou
policie
Na počátku tohoto případu byla
ukradená rohožka v paneláku v ceně
zhruba 600 korun. Pakatel, řeknete si,
ale když už je to poněkolikáté, naštvete
se a přivoláte městskou policii, tak jak
se správně stalo na Výšině. A ejhle,
strážníci na kamerovém záznamu nejenom našli pachatele, jímž byl obyvatel
stejného domu, který nerad nakupoval
za svoje, ale dokonce zjistili, že dotyčný
muž je již delší dobu v hledáčku policie.

Domácím potřebám paní a pana
Kubů v Krkonošské ulici za umístění
zapečetěné pokladničky na povolenou
sbírku pro kočičky a pejsky v útulku
Azylpes, o kterém jsme v únorovém
čísle Tanvaldského zpravodaje psali, že
je také NÁŠ, protože přijímá zejména
velké psy z našeho regionu.

A tak rohožka putovala zpátky na svoje
místo a zlodějíčka si převzala Policie
ČR. Trošku se mu ten levný nákup
prodražil.
Zloděj troškař
Zamčená kůlna v Horské ulici přilákala dosud neznámého pachatele,
který neodolal a vloupal se dovnitř.
Zde ukradl svářečku a drobné nářadí
z auta, škoda činí necelých 8 tisíc,
ovšem může se snadno proměnit
v nepodmíněný trest. Buďte tedy ve
střehu, až vám bude někdo nabízet
levně svářečku či jiné drobnosti.

Útulek rovněž dodržel slib, že za
peníze od studentů Gymnázia Tanvald
a z prodeje jimi vyrobených svíček,
které si můžete i Vy zakoupit v našem
infocentru, nechal vyrobit boudy, které
nesou logo gymnázia, jak dokazuje
fotografie.

Ilona Bůtová

Terminálu budou tři roky

Jsou to už bezmála tři roky, co je v
provozu dopravní terminál a spolu s ním
kruhová křižovatka. V době výstavby
ji někteří škarohlídi nazývali dokonce
křižovatkou smrti, ovšem pravý opak
je pravdou. Žádná smrt se naštěstí
nekonala a jediná vážnější nehoda
v její blízkosti s ní nemá souvislost, ba
naopak, auto, které způsobilo nehodu
na přechodu pro chodce, bylo křižovatkou spíše zpomaleno. Celá stavba
městu bezpochyby prospěla, okolí
nádraží, i v souvislosti s rekonstrukcí

tratí ČD, výrazně prokouklo. Cestující
zde nalézají kulturní a čisté prostředí a
dá se tu i hladce zaparkovat. Nedílnou
součástí terminálu je stánek s občerstvením, klasická chuťovka páreček
v rohlíku a jiné dobroty, a ten, kdo
musí čekat na přípoj, koupí si tu něco
ke čtení, případně si může i vsadit. Jo,
a ještě jedna věc, na koho to zrovna
přijde, nemusí očůrávat ploty, ale dojde
si tu na čisté wc. I to se někdy hodí.
-vho-

Nepozornost, která může přijít draho
Že odkládat peněženku při nákupu
v marketu se nevyplácí, se přesvědčil
nešťastník, který se doma po návratu
marně
poplácával
po
kapsách.
Peněženka nikde, a s ní i zbytek peněz,
platební karta a doklady. Upozorňujeme
všechny nakupující, aby byli obezřetní
a své věci si hlídali, a toho, kdo ji našel
a nevrátil, že není nálezcem, nýbrž
zlodějem, se vším, co k tomu patří.
Není hlášení jako hlášení
Je správné, že někteří příčinliví občané
dávají na stránky města podněty
k eventuálním přestupkům v dopravě,
ovšem ještě lepší by bylo, kdyby ihned
vzali telefon a případný přestupek
oznámili městské či státní policii (čísla
jsou uvedena v záhlaví). Dnes už přece
umí telefonovat skoro každý. A netýká
se to jenom dopravy. Často kritizujeme vandaly a narušitele veřejného
pořádku, ale sáhněme si do svědomí,
kdo z vás má tu odvahu vzít mobil a
zavolat? Udělovat pokuty ex post je
totiž někdy docela obtížné.
Pochvala na konec
A na závěr pochvala. Napsal nám
občan z Popelnic (nikoliv z těch na
odpad, nýbrž s velkým P), že se mu líbil
rychlý zásah městských strážníků na
autobusáku v Žákově ulici, kde místní
občané parkovali tak, že komplikovali
výjezd autobusů. Náprava prý byla
blesková, což kvitujeme.
-vho-

Poznali byste na 4 roky starém snímku, že je to na místě dnešního terminálu? Foto: V. Hošek

Stánek s občerstvením a WC pro cestující. Foto: V. Hošek
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Zastupitelstvo, rada
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Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Tanvald konaného dne 11. 02. 2015
I. *ZM konstatuje, že členové zastupitelstva
města pan Václav Černý a Mgr. Aleš Strýček
složili předepsaný slib.
II. *ZM bere na vědomí činnost rady města v období od 07. 01. 2015 do 04. 02. 2015.
III. *ZM bere na vědomí informace o činnosti finančního výboru a kontrolního výboru.
IV. *ZM bere na vědomí informace o činnosti organizací s majetkovou účastí města:
1 TABYS s.r.o. Tanvald
2 Teplárenství Tanvald s.r.o.
3 Nemocnice Tanvald s.r.o.
V. K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo města:
1) na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat část pozemkové   parcely  č.1682/5 (trvalý travní porost) v katastrálním
území Tanvald označené podle geometrického
plánu č. 1586-257/2014 ze dne 20. 01. 2015
jako díl „a“ o výměře 17 m2 v katastrálním území Tanvald paní Dittrichové za smluvní cenu
8.500 Kč.          
2) souhlasí s prodejem části  pozemkové   parcely   č. 370/1 (trvalý travní porost)   o   výměře
cca   6200 m2 v katastrálním území Tanvald
panu Wieserovi za smluvní cenu 100 Kč/m2.
3) souhlasí se zřízením věcných břemen - služebností ve prospěch města Tanvald na částech
pozemkové parcely č. 370/1 v katastrálním území Tanvald, které budou vymezeny geometrickým plánem:
a/ služebnosti cesty pro průjezd rolby v zimním
období.
Služebnost bude zřizována na dobu neurčitou
za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč
b/ služebnosti inženýrských sítí spočívajících
v právu zřízení, užívání, provozování a v právu
vstupu za účelem údržby a úprav:
- vodovodního řadu pro napouštění požární
nádrže;
- kanalizačního řadu pro vypouštění požární
nádrže;
Služebnost bude zřizována na dobu neurčitou
za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč
c/ služebnosti inženýrských sítí spočívajících
v právu zřízení, užívání, provozování a v právu
vstupu za účelem údržby a úprav:
pramenní jímky; - přepadu z pramenní jímky.
Služebnost bude zřizována na dobu neurčitou
za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč
4 souhlasí s výkupem pozemkové parcely
č. 1967 (ostatní plocha - ostatní komunikace)
o výměře 120 m2 v katastrálním území Tanvald,
za účelem narovnání majetkoprávních vztahů
stavby chodníku od JUDr. Lenky Vidovičové,
insolvenční správkyně dlužníka SEBA T, a.s.,
se sídlem M. R. Štefánika 318/1, Šumperk za
cenu  5.000 Kč s tím, že město Tanvald ponese
náklady spojené s podáním návrhu na vklad do
katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč a uhradí
daň z nabytí nemovitostí ve výši 200 Kč.
5 schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 spočívající ve vrácení nedočerpaných prostředků
účelové neinvestiční dotace na volby do Evropského parlamentu a účelové neinvestiční dotace na volby do zastupitelstev obcí do státního
rozpočtu: VÝDAJE
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem.......+ 11.654,20 Kč
FINANCOVÁNÍ    
Převod hospodářského výsledku z minulých
let................+ 11.654,20 Kč
6 rozhodlo poskytnout Tenisovému klubu Tanvald, o.s. účelový příspěvek ve výši 90.000 Kč
na nákup materiálu na opravu plotu a betonové
zdi Tenisového areálu Výšina a schvaluje  rozpočtové opatření č. 5/2015: Výdaje
PŘÍSPĚVKY - celkem
příspěvek Tenisovému klubu Tanvald na opravu
oplocení...............90.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA.............- 90.000 Kč
7
rozhodlo
poskytnout
společnosti
TABYS s.r.o. finanční prostředky ve výši 3 500
tis. Kč jako dobrovolný příplatek mimo základní kapitál podle ust. § 162 a násl. zákona
č. 90/2012 Sb.,    o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), na rekonstrukci objektu čp. 299, Železnobrodská ul., Tanvald  a schvaluje rozpočtové
opatření č. 6/2015:
VÝDAJE
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem......+ 3.500.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod hospodářského výsledku z min. let.........
.....................+ 3.500.000 Kč

8 na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat dle schválených pravidel
veřejné soutěže byt č. 558/5, vel. 1+1, Větrná
558, Tanvald včetně spoluvlastnického podílu 403/32825 na společných částech budovy
čp. 558, Větrná ul., Tanvald a stavební parcele        
č. 1208/2, katastrální území Tanvald jediným
zájemcům manželům Kotusovým za nabídnutou cenu 156.000 Kč.
9 bere na vědomí, že ke zveřejněnému záměru na prodej bytu č. 10, Sportovní 555, Tanvald nepřišla žádná žádost o koupi tohoto bytu
a vydává nový záměr na prodej bytu č. 555/10,
vel. 1+2, Sportovní 555, Tanvald včetně spoluvlastnického podílu 573/38820 na společných
částech budovy čp. 555, Sportovní ul., Tanvald
a stavební parcele č. 1047, katastrální území Tanvald   dle schválených pravidel veřejné
soutěže. Základní cena pro podání žádosti je
250.000 Kč. Termín pro podání žádosti je nejpozději do 13. 04. 2015 do 11.00 hodin.
*ZM rozhodlo poskytnout příspěvky na činnost a
vybrané akce v roce 2015 z rozpočtové kapitoly
Příspěvky neziskovým organizacím takto:
TJ JISKRA TANVALD na činnost jednotlivých
oddílů jednoty  v celkové výši
...........................................150.000 Kč
z toho příspěvek na ceny při uspořádání Dětského karnevalu............4.000 Kč
TJ SEBA Tanvald   na činnost jednotlivých oddílů, včetně údržby sjezdových
a běžeckých tratí
150.000
Kč
Občanské sdružení MDC Maják Tanvald
v celkové výši.................................. 100.000 Kč
z toho příspěvek na uspořádání akce Cesta
lesem pohádek..................................   8.000 Kč                                                                           
příspěvek na Letní příměstské tábory.................
...........................................................30.000 Kč      
Občanské sdružení zdravotně postižených
Tanvald v celkové výši....................... 40.000 Kč   
VII.
*ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o zápůjčce uzavřené mezi městem Tanvald
a Mikroregionem Tanvaldsko   dne 14. 02.
2014, kterým se prodlužuje doba účinnosti  této
smlouvy  z 31. 12. 2014 do 30. 06. 2015.
VIII.
*ZM bere na vědomí informaci o skutečných
nákladech města na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a rok 2014.
IX.
*ZM ve věci představení architektonického
konceptu naučné stezky a vyhlídkového místa
na Malém Špičáku rozhodlo:
a) odsouhlasit firmou Mjölk architekti s.r.o.
Praha předložený architektonický koncept
b) schválit dopracování projektu do výstupů
architektonické studie, která bude sloužit jako
podklad pro další projektové fáze - dokumentace
pro územní rozhodnutí, stavební povolení
a prováděcí dokumentace.
c) přijmout rozpočtové opatření č. 7/2015 :
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Naučné stezky                                                                                                              PD
naučná stezka a vyhlídka Malý Špičák...............
...................................................... 50.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA.............. - 50.000 Kč
X.
*ZM bere na vědomí vyhodnocení činnosti
a hospodaření „Fondu na zlepšení úrovně
bydlení“ v roce 2014 a vyhlašuje v souladu
s Pravidly „Fondu na zlepšení úrovně bydlení“
výběrové řízení na získání půjčky z tohoto
fondu na rok 2015 s možností podání žádostí do
27. 03. 2015.
XI.
*ZM schvaluje „Pravidla pro poskytování
příspěvku na odkanalizování nemovitostí pro
rok 2015“ dle předloženého návrhu.
XII.
*ZM vydává Jednací řád zastupitelstva města
Tanvald dle předloženého návrhu.
XIII.
*ZM rozhodlo poskytnout paní Mgr. Věře
Anderové za výkon funkce místopředsedkyně
kontrolního výboru peněžité plnění ve výši
1.100 Kč měsíčně s účinností od 11. 02. 2015.
XIV.
*ZM bere na vědomí informaci Mgr. Miroslava
Šíra o vzdání se funkce jednatele společnosti
Nemocnice Tanvald s.r.o. a navrhuje valné
hromadě této společnosti, aby do uvolněné
funkce jednatele zvolila zástupce společníka
města Tanvald pana Mgr. Vladimíra Josífka.

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 19. 02. 2015
*RM rozhodla poskytnout 1. Základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu Tanvald
účelový příspěvek ve výši 20.000 Kč na opravu
oplocení a rozhodla provést rozpočtové opatření
č.8/2015: Výdaje
PŘÍSPĚVKY - celkem
příspěvek 1.ZO ČZS   Tanvald na opravu
oplocení  ........................................... 20.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA................ 20.000 Kč
*Rada města rozhodla poskytnout Okresnímu
mysliveckému spolku Jablonec nad Nisou,
se sídlem Poštovní 3, Jablonec nad Nisou

příspěvek v celkové výši 1.000 Kč na úhradu
nákladů spojených s pořádáním akce
Přehlídka trofejí 2015 a tento příspěvek uvolnit
z rozpočtové kapitoly Příspěvky neziskovým
organizacím.
*Rada města rozhodla poskytnout Na kole
dětem, se sídlem Na Hrázi 244, Veselí nad
Moravou příspěvek v celkové výši 5.000 Kč na
úhradu nákladů spojených s uspořádáním akce
6. ročník veřejné charitativní cyklo tour Na kole
dětem a tento příspěvek uvolnit z rozpočtové
kapitoly Příspěvky neziskovým organizacím.

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 25. 02. 2015
*RM vydává záměr na prodej stavební
parcely č. 901 o výměře 19 m2 v katastrálním
území Tanvald ČEZ Distribuci a.s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín za účelem napravení
majetkoprávních vztahů u transformační stanice
JN_0552.
*RM vydává záměr na prodej pozemkové
parcely č. 986/1 (zahrada) o výměře 110 m2
v katastrálním území Tanvald.
*RM vydává záměr na prodej pozemkové
parcely č. 820/1 (trvalý travní porost) o výměře
1264 m2 a pozemkové parcely č. 821/2 (trvalý
travní porost) o výměře 484 m2 v katastrálním
území Tanvald.     
*RM doporučuje zastupitelstvu města vykoupit
část pozemkové parcely č. 669/2 (trvalý travní
porost) o výměře cca 1220 m2 v katastrálním
území Tanvald od manželů Richtrových.
*RM rozhodla pronajmout nebytové prostory
o celkové výměře 53 m2 v 1. N. P. a 2. N. P.
objektu čp. 583, Horská ul., Tanvald panu
Jílkovi a slečně Söllnerové od 01. 04. 2015 na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
za nájemné ve výši 210 Kč/m2/rok za účelem
oprav skla.
*RM vydává záměr na pronájem - pacht části
pozemkové parcely č. 754/1 (trvalý travní
porost) o výměře 2368 m2 a části pozemkové
parcely č. 825/1 o výměře 703 m2 vše
v katastrálním území Šumburk nad Desnou za
účelem provozování zemědělské činnosti.
*RM souhlasí se zřízením věcného břemene služebnosti ve prospěch RWE GasNet, s.r.o.,
se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem podle
předloženého návrhu Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene č. sml.
8800081398/1/BVB/P, týkající se stavby
přeložky STL plynovodní přípojky pro čp. 299,
Železnobrodská, Tanvald za jednorázovou
náhradu ve výši 100 Kč za běžný i započatý
metr liniové stavby + daň z přidané hodnoty.
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na
realizaci projektové dokumentace dopravního
řešení ul. Železnobrodská, Tanvald a rozhodla
provést rozpočtové opatření č. 9/2015:
VÝDAJE: MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Silnice a místní komunikace - celkem
provozní výdaje.............................. + 12.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA.............. - 12.000 Kč
*RM rozhodla prodat elektrický psací stroj
Carrera II, inventární číslo 402143/11 pořízený
v roce 1993, který je pro MěÚ Tanvald již
nevyužitelný, Gymnáziu Tanvald, se sídlem
Školní 305, Tanvald za cenu 50 Kč.
*RM schvaluje Základní škole Tanvald,
Sportovní 576 podání žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok
2015 z programu resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti:
  Název podprogramu: 4.3. Specifická primární
prevence rizikového chování
  Název projektu: Specifická primární prevence
v ZŠ Tanvald Sportovní 2015
  Celková výše nákladů na projekt: 27.000 Kč,
spoluúčast školy 13.500 Kč
*RM rozhodla poskytnout příspěvek ve výši
13.500 Kč Základní škole, 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 o částku 13.500 Kč

TJ SEBA Tanvald při pořádání XII. Tanvaldského
sportovního plesu dne 20. února 2015.
*RM vydává Statut soutěže HAF - Humor
v amatérském filmu 2015 dle předloženého
návrhu.  
*RM povoluje v souladu s ustanovením
§ 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, výjimku z nejvyššího počtu
dětí pro školní rok 2015/2016 následovně:
MŠ Wolkerova 378, Tanvald, část Šumburk nad
Desnou....................................................28 dětí
MŠ Radniční 540, Tanvald.......................68 dětí
MŠ U Školky 579, Tanvald.......................84 dětí                                                                       
*RM bere na vědomí oznámení ředitelky
Mateřské školy Tanvald, U Školky 579 o místu,
termínu a době pro podání žádostí o přijetí
dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2015/2016.
*RM rozhodla podat odvolání proti rozhodnutí
Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Severovýchod ze dne 11. 02. 2015   -  
Platebnímu výměru na odvod č. 2/2015
a pověřit vypracováním a podáním tohoto
odvolání společnost KODAP, s.r.o. se sídlem
1. máje 97/25, Liberec.
*RM v souvislosti s přijatým usnesením
č. 333/19/2014 ze dne 19. 11. 2014 bere na
vědomí Rozhodnutí Ministerstva financí č.j.
MF-80578/2014/34-4 ze dne 03. 02. 2015,
kterým se žadateli povoluje provozování
interaktivních videoloterních terminálů na
adrese Krkonošská 234, Tanvald a doporučuje
zástupcům města, aby se problematikou
případné regulace heren zabývali v rámci
Mikroregionu Tanvaldsko s cílem postupovat
jednotně.
*RM po projednání dokumentu z Metodiky
Ministerstva pro místní rozvoj týkající se tvorby
Programu rozvoje obce rozhodla:
1/ schválit zpracování návrhu Programu rozvoje
města Tanvald
2/ provést rozpočtové opatření č. 10/2015:
VÝDAJE
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem
Zpracování návrhu Programu rozvoje města
Tanvald...........................................+  60.500 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA.............. - 60.500 Kč
*RM souhlasí se zpracováním studie na
revitalizaci centra města Tanvald Ing. arch.
Petrem Klápštěm, Ph.D. z FA ČVUT a Ing. arch.
Janou Hořickou z FSv ČVUT.
*RM souhlasí se zprovozněním odkazu
„Podněty a připomínky“ na webových stránkách
města.
*RM v působnosti valné hromady TABYS s.r.o.
bere na vědomí oznámení p. Zdeňka Pěničky o
vzdání se funkce jednatele společnosti TABYS
s.r.o. Tanvald ke dni 30. 04. 2015.
*RM v působnosti valné hromady TABYS s.r.o.:
1/ konstatovala, že oznámení o vyhlášení
výběrového řízení bylo zveřejněno na úřední
desce MěÚ Tanvald a na webových stránkách
města Tanvald od 06. 02. 2015 do 23. 02. 2015.
Termín podávání přihlášek byl do 23. 02. 2015,
16.00 hodin. Do stanoveného termínu podalo
přihlášku celkem 9 uchazečů;
2/ rozhodla, že výběrové řízení na jednatele
TABYS s.r.o. provede v celém svém složení,
tedy nebude za tímto účelem zřizovat komisi;
3/ rozhodla, že ve výběrovém řízení bude
pokračovat dne 04. 03. 2015 v 16.30 hodin.

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 25. 02. 2015
Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 11. 03. 2015  
*RM v působnosti valné hromady TABYS
s.r.o. rozhodla schválit obchod společnosti

přesahující částku ve výši 100.000 Kč:

Pokračování na straně 7.
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Pokračování ze strany 6.
rekonstrukce bytu č. 8/536, Okružní ul., Tanvald
ve výši 173.604 Kč včetně DPH.
RM doporučuje zastupitelstvu města vydat
záměr na směnu pozemků ve vlastnictví města
Tanvald za pozemky ve vlastnictví státu, ve
správě LESY ČR, s.p. dle předložené přílohy.
*RM souhlasí s prodejem níže uvedeného
původního,
zastaralého
a
energeticky
náročného majetku umístěného v Kině Jas Járy
Cimrmana městu Velké Hamry, se sídlem Velké
Hamry 362      za cenu 25.000 Kč:
1)    6 ks svítidla FHR 500   (inventární čísla
315030/4, 315030/5);
2) 10 ks svítidla FHR 1000 (inventární čísla
315030/2, 315030/3, 315030/6, 315030/7);
3)    8 ks svítidla CHR 1000 (inventární číslo
315030/1);
4)    1 ks osvětlovací pult IMAGE LC 2400  
(inventární číslo 315030/8);
5)    1 ks stmívací komplet SK 6 2 (inventární
číslo 315030/9);
6)    2 ks reprokombinace M 123 8 Ohmů
(inventární čísla 323042/21, 323042/22);
7)   2 ks reprokombinace m 512 (inventární čísla
323042/1, 323042/2).
*RM souhlasí s vyřazením majetku umístěného
v Kině Jas Járy Cimrmana likvidací:
1)    3 ks reprokombinace M 522 8 Ohmů
(inventární čísla 323042/3-5);
2) 14 ks reprokombinace M 123 8 Ohmů
(inventární čísla 323042/6-13, 15-20);
3)    2 ks zesilovač 300/450/570 W (inventární
číslo 323043/14);
4)   1 ks stmívací komplet hlediště ( inventární
číslo 315030/1);
5)    4 ks výkonnostní zesilovač pro odposlech
QSA 600 (inventární číslo 323043/6)
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na
realizaci datového propoje objektu čp. 299,
Železnobrodská ul., Tanvald s objektem čp. 350,
Krkonošská ul., Tanvald a provést rozpočtové
opatření č. 11/2015:
VÝDAJE
VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem
Vnitřní správa (městský úřad) – celkem
výdaje na počítačovou síť, HW a SW                                                                       
+ 52.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA...............- 52.000 Kč
*RM rozhodla poskytnout panu Soldátovi,
vedoucímu družstva fotbalistů-veteránů z
Tanvaldu, finanční dar ve výši 2.500 Kč v
souvislosti s účastí družstva na 18. ročníku

fotbalového halového turnaje seniorů, který se
uskuteční 21. března 2015 v partnerském městě
Wittichenau,          a tento uvolnit z rozpočtové
kapitoly Výdaje na spolupráci s družebními
obcemi.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č.
13/2015:
Výdaje
Školství - celkem
Mateřská škola Tanvald – celkem
účelový příspěvek na odpisy.......... + 12.830 Kč
Rozpočtová rezerva........................ - 12.830 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 14/2015 spočívající v uvolnění prostředků
rozpočtové rezervy na zpracování žádosti
o dotaci ze Státního fondu životního prostředí
- operačního programu životní prostředí na akci
„Digitální povodňový plán a varovné systémy“:
Výdaje
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ
A MAJETKU - celkem
Digitální povodňový plán a varovné systémy.....
59.290 Kč
Rozpočtová rezerva........................ - 59.290 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 15/2015: Příjmy
Účelové dotace
na pořízení skeneru pro potřeby aplikace CRV..
36.300 Kč
Výdaje
vnitřní správa - celkem
Vnitřní správa (městský úřad) - celkem
výdaje na počítačovou síť, HW a SW
........................................................+ 36.300 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 16/2015:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Naučné stezky
PD naučná stezka a vyhlídka Malý Špičák                                                          
+ 10.500 Kč
Rozpočtová rezerva......................... - 10.500 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
63.200 Kč na pořízení mobiliáře 1. třídy.
*RM:
1/ vydává záměr na pronájem nebytových
prostor umístěných ve 2. N. P.  objektu čp. 579,
U Školky 579, Tanvald o celkové výměře 174
m2 občanskému sdružení Mateřské a dětské
centrum MAJÁK, se sídlem U Školky 579,

Rada, společenská rubrika, inzerce
Tanvald;
2/ vydává záměr na pronájem nebytových
prostor umístěných v 1. N. P.  objektu čp. 579,
U Školky 579, Tanvald o celkové výměře 132,3
m2 občanskému sdružení D.R.A.K., se sídlem
Oblačná 450, Liberec 1.
*RM:
1/ souhlasí s pokácením 2 ks lípy srdčité, 1 ks
dubu, 5 ks smrku ztepilého, 1 ks jedle obrovské
a 1 ks břízy nacházejících se v parku pod
městským úřadem, na pozemkových parcelách
č. 261/4, 259/2 a 223/4, vše 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;
2/ rozhodla pokračovat v přípravě projektu
revitalizace parku, schvaluje podání žádosti
o dotaci Krajskému úřadu Libereckého kraje
- odboru životního prostředí a zemědělství
v rámci programu „Podpora ochrany přírody a
krajiny“ a rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 12/2015:
Výdaje
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Veřejná zeleň a vzhled města - celkem
provozní výdaje.............................. + 30.000 Kč
Rozpočtová rezerva........................  - 30.000 Kč
*RM souhlasí s pokácením 2 ks borovice
(vejmutovky) nacházejících se mezi železniční
tratí a budovou pošty, na pozemkové parcele
č. 218/3 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 souhlasí s pokácením 4 ks smrků
nacházejících se v parčíku T. G. Masaryka,                   
na pozemkové parcele č. 24/1 v katastrálním
území Šumburk nad Desnou, dle předloženého
návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo
bude použito pro potřeby města nebo prodáno
dle platného ceníku.
*RM projednala návrh ředitelky Mateřské školy
Tanvald, U Školky 579 na omezení provozu
mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2015
bez připomínek.
*RM schvaluje Smlouvu o dílo „ Strategický
plán rozvoje města Tanvald 2015 - 2026“ mezi
městem Tanvald a Ing. Luďkem Suchomelem,
MBA, Sportovní 78, Smržovka dle předloženého
návrhu.
*RM bere na vědomí zprávu o provedené
inventarizaci majetku a závazků města Tanvald
k 31. 12. 2014 bez připomínek.

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

Teplárenství Tanvald a spolupráce s gigantem
Vážení spoluobčané, v poslední
době mě oslovují známí i neznámí
lidé a kladou mi otázku, co se to staví
v areálu kotelny. Někteří kladou otázky
agresivně, to musí stát peněz, kdo
to platí, možná my v ceně tepla. Jiné
dotazy, kterých je víc, jsou zvídavé a
chtějí informace o technické stránce.
Teplárenství Tanvald s.r.o. bylo před
5 lety poprvé osloveno společností ČEZ
Energo a.s. Nabídka zněla pronajmeme
si u Vás prostory, do kterých umístíme
kogenerační jednotku a budeme vám
prodávat tepelnou energii o 10-15
% levněji, než jste schopni sami tuto
energii vyrobit z paliva. Nabídku Valná
hromada důkladně prověřila, zvážila
a mě jako jednateli uložila vypracovat
návrh vlastní instalace s ekonomickým vyhodnocením a ten porovnat s
nabídkou ČEZ Energo a.s. Nabídka
ČEZ Energo vyšla pro naši společnost
jednoznačně výhodněji, proč to je na
další samostatný článek.

A nyní odpověď na otázku, co se
na kotelně staví. ČEZ Energo a.s. na
základě smluv s Teplárenstvím Tanvald
s.r.o. o pronájmu prostor a odkupu
tepelné energie, instaluje na své
náklady Kogenerační jednotku Q 2000.
Kogenerační jednotka je strojní zařízení, které se skládá ze spalovacího
pístového motoru a generátoru, spalinové jednotky, zjednodušeně řečeno
trubkového výměníku a akumulační
nádrže. Pohon je zajišťován spalováním ZP (zemního plynu), výrobkem je
elektrická energie cca 48 % a tepelná
energie cca 52%.
Provoz, údržbu a opravy celého
technologického zařízení bude zajišťovat a financovat ČEZ Energo a.s.
Naše společnost se smluvně zavázala, že ročně odkoupí 32 000 GJ, to
je cca 64% naší roční spotřeby. Cena
se bude odvíjet od ceny paliva (ZP)
a bude vždy o 12 % nižší, než jsou
naše palivové výrobní náklady. Jen pro

doplnění, v roce 2014 byly palivové
náklady 311,- Kč/GJ, nákupní cena
od ČEZ by byla 273,68 Kč/GJ. Pokud
bychom tento cenový rozdíl promítli
do celoroční prodané potřeby tepelné
energie, došlo by ke slevě 24,- Kč /GJ.
Teď již jen krátce. Vám, jako spotřebitelům, to přinese cenovou stabilitu,
kterou bych si dovolil označit jako
levné teplo, a bezproblémové dodávky
tepelné energie, které mohou být jen
ve výši vašeho odběru. Ten si můžete
všichni nastavit, což zatím není využíváno, i když s touto možností byly
domovní výbory seznámeny.
Pokud by chtěl někdo podrobnější
informace, může položit otázky na
našem webu, nebo si sjednat telefonicky schůzku, rád vše zodpovím.
V měsíci září, nebo říjnu bude na naší
kotelně Den otevřených dveří, všechny
zájemce srdečně zveme.

Odvoz a likvidace
fekálií
Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890

PŮJČKY NA COKOLIV

Martin Vávra

Jednatel

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.

Pro zaměstnance,důchodce,podnikatele

Volejte 603 445 449
www.pujckyrychle.eu
Zprostředkovatel zastupuje výhradně jednoho věřitele
jeho jménem uzavírá smlouvy a jejijich dodatky

V dubnu 2015
oslaví narozeniny
Věra Hudská
Josef Hřeben
Marie Beránková
Milena Majorová
Zuzana Doubková
Miloslav Malec
Oldřich Pácal
Ladislav Rypl
Jana Štimová
Mária Jakubcová
Hana Kabelková
František Medek
Karel Nepraš
Jana Reinischová
Blanka Chlumecká
Božena Duchková
Miroslava Bělonožníková
Vladimír Čepek
Jana Tykalská
Miloslava Maturová
Jiří Hásek
Jaroslav Jakoubek
Irena Bajcarová
Mária Pachá
Luboš Koldovský
Anna Kopalová

ě
S r de č n
ej e m e
bl a h o p ř m
ů
oslavenc
Pokud si někdo nepřeje být uveden v TZ,
stačí zavolat na tel.: 483 369 671
(Pozor na termín uzávěrky TZ!)

Senior klub
Tanvald
Vás zve na besedu
Sociálně aktivizační činnost pro seniory
a veřejnost
Hrátky s pamětí VII.
Místo konání:
Dům pro seniory Šumburk nad Desnou
593, Tanvald, - společenská místnost
POZOR ZMĚNA TERMÍNU!
Datum konání:
28. 4. 2015 v 15:00 hod.
Vezměte s sebou:
brýle, tužku a dobrou náladu
Na již sedmé setkání s Vámi
se těší p. Zdeněk Choura
Pracovník v sociálních službách,
člen České alzheimerovské
společnosti
Srdečně zveme
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DDM Ulita Tanvald
Ve čtvrtek 2. 4. v době velikonočních prázdnin proběhnou v DDM
„Velikonoční dílny“ pro děti.
Akce se koná od 9:00 do 13:00 a děti si zde upečou tradiční velikonoční jidáše, namalují kraslice, vyrobí si originální velikonoční dekorace z pedigu
a jiných materiálů. S sebou je třeba si přinést alespoň 3 výdumky (vyfouknutá
odmaštěná vejce) na malování kraslic, přezůvky, svačinu a pití.
Na akci je třeba se předem přihlásit v DDM.
V pondělí 13. a 20. 4. od 17:00 se koná kurz „Keramika pro dospělé“.
V prvním termínu budou účastníci kurzu modelovat výrobky z keramické hlíny
a 20. 4. si již vypálené výrobky naglazují. Přihlášky s platbou přijímá p. Dana
Humlová v DDM.
Ve čtvrtek 16. 4. od 16:00 proběhne ve foyer kina Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě slavnostní předání cen autorům nejlepších prací z výtvarné soutěže
DDM „Čarovné Jizerské hory“.
Tyto práce zde budou také vystaveny při příležitosti konání koncertů Tanvaldského hudebního jara
Během celého dubna se dopoledne v DDM konají výtvarné dílny pro děti
z MŠ a ZŠ z Tanvaldu
a okolí zaměřené na jarní dekorace a dárečky pro maminky ke Dni matek.
Klub volného času v DDM je otevřen denně od pondělí do pátku od 12:00
do 17:00. Pro děti je zde k dispozici velký výběr deskových her, stolní fotbal,
air hockey, holandský billiár, X-box, jsou pořádány výtvarné dílny a turnaje.
Přihlášky s platbou v DDM.
Připravujeme na květen:
Ve středu 6. 5. od 17:00 se koná Tiffany dílna pro děti od 10 let s názvem
„Kytička pro maminku“. Děti si vyrobí netradiční skleněnou vitrážovou
kytičku pro maminku ke Dni matek.
Na všechny akce (dílny) je třeba se přihlásit předem v Domě dětí a mládeže
v Tanvaldě, tel.č. 483 394 301. Bližší informace obdrží děti na letáčcích ve
školách, na webu ddmtanvald.cz, na Facebooku.

Městská knihovna Tanvald
Noc s Andersenem 2015
Také v letošním roce se v naší knihovně ke kouzelnému spaní sešlo
12 čtenářů. Celý večer byl věnován soutěžím s pohádkovými bytostmi z knih
Jana Drdy, který by v dubnu oslavil 100. narozeniny. Děti měly za úkol hledat
zlaté klíče, které zlý černokněžník rozfoukal do světa. Nejprve se proměnily
ve skřítky a vyrobily si lucerničky, aby si posvítily do všech koutů. A ještě se
posilnily skvělou pizzou na tu nebezpečnou cestu. Čert jim sice poradil, kam
zapadly první 2 klíče, ale domek jen tak zběžně popsal. Naše skřítky to však
neodradilo a vydali se s lucerničkami hledat. Nakonec opravdu dům našli a ne
jen tak ledajaký, byla to nová hasičská zbrojnice. Zde na nás již čekali dobrovolní hasiči, v čele s jejich velitelem Petrem Malým, kteří nás celou budovou
provedli. Sladkou odměnu dostal každý, kdo správně zodpověděl kvízové
otázky. Nakonec si zasoutěžili s čertem o zlaté klíče, které vyhráli než bys řekl
švec. Po návratu do knihovny se naši skřítci posilnili a plnili další těžký úkol.
Měli vymyslet a sehrát krátké divadlo s maňásky, které dostali od čarodějnice.
Představení byla úžasná, moc jsme se nasmáli. Nakonec pomohli vodníkovi
pochytat rybky v rybníce. Všichni získali zlaté klíče, jejichž pomocí otevřeli
hradní bránu a zlý čaroděj byl zničen. Za odměnu dostali od pohádkových
bytostí poklad, který si zde ukryli kdysi loupežníci.
Kolem půlnoci se všichni převlékli do pyžam a zavrtali do spacáků,
nešlo se však spát. Každý si s sebou přinesl knihu, která se mu moc líbí a
představil ji ostatním, většina také přečetla krátkou ukázku. A pak už celá
knihovna pomalu utichala.
Ráno si všichni pochutnali na „pohádkových buchtách“, které jim
maminky napekly, a rozešli se domů.
Chtěli bychom poděkovat dobrovolným hasičům z Tanvaldu, kteří umožnili
dětem prohlídku hasičárny, maminkám za výborné buchty ke snídani, Martinu
Hejdukovi za pomoc při soutěžích a v neposlední řadě také vedení města
Tanvald za finanční příspěvek na konání celé akce.
Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii na našich internetových stránkách www.tanvald.cz/knihovna a v květnovém čísle zpravodaje.
„INDI VINDI - PŘÁNÍ S LÁSKOU“ - výstava ručně vyrobených přání Hany
Halířové a Jany Prašivkové ve výstavním sálku ve dnech 20. 4. - 21. 5. 2015.
„Témata našich přáníček k různým životním jubileím jsou vybírána na základě
individuálních zájmů a koníčků. Využíváme techniky: quilling, enkaustiku,
scrapbooking a kresbu voskovkami. Potěší nás, když se na naše tvoření
přijdete podívat a rády si přečteme vaše názory a hodnocení.“
„Jarní a velikonoční inspirace“ - výstava ve vstupní části knihovny z našeho knižního fondu.
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Mateřské a dětské centrum Maják
Březnové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz
29. 3. - Velikonoční jarmark v Železném Brodě na Bělišti
- v sobotu dopoledne výlet na Běliště - vlakem v 8:26 hod. z terminálu nebo
v 9:30 hod. na náměstí, přihlášky do 26. 3.!
31. 3. - péče o zuby dětí a dospělých s MDDr. HAVLÍČKOVOU,
od 16:00 hod.
2. 4. - velikonoční dílna pro (nejen) rodiče s dětmi: s sebou vyfouknutlá
vajíčka, cena 50,- Kč za dopoledne, , přihlášky do 30. 3. !!!
30. 4. - pálení čarodějnic, lampiónový průvod - v 19:00 - 19:30 hod. zapalování lampiónů (lze zakoupit i v MDC), poté společný odchod od MDC Maják
na zapálení hranice na Honvardě - ve spolupráci s kulturní kanceláří
MěÚ Tanvald
nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. - tel.: 774 825 085
!!! VÝZVA !!!
Výzva na výpomoc při organizování akce
CESTA LESEM POHÁDEK 7. 6. 2015.
Vy, co jste již pomáhali při akci v minulých letech a máte zájem pomoci i tento
rok, ozvěte se nám (na tel. 734 754 654 či mail: mdc.majak@gmail.com).
Děkujeme!
Upozorňujeme na termíny letošních letních
PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ V MAJÁKU:
13.-17.7. Po stopách indiánů, 20.- 24.7. Cesta do pravěku, 27.-31.7.
Zvířecí ráj, 3.-7.8. Vodní říše, 10.-14.8. Z pohádky do pohádky
Vhodné pro děti ve věku 4-10 let. Základní program je od 7:30 do 15:30
hod., možnost rozšířeného hlídání 6:00 - 17:00 hod.
Protože stále probíhají dotační řízení na tyto prázdninové programy,
nemůžeme ještě zveřejnit cenu.
Upřesnění budou na webu centra a v dalších číslech měsíčníku.
Dále nabízíme
placené hlídání dětí - Sazba za hlídání na jedno dítě je 50,- Kč za každou
započatou hodinu.
Děti musí být zdravé, o jejich zdravotním stavu bude sepsáno čestné prohlášení, kde rodiče uvedou všechny případné zdravotní problémy např. alergie. Pokud budete chtít děti hlídat delší dobu, musí sebou mít svačinu, pití
popřípadě oběd. Podrobné podmínky pro hlídání dětí budou k dispozici přímo
v MDC Maják nebo na e-mailu: mdc.majak@gmail.com. Tato služba se musí
předem objednat přímo v MDC Maják nebo na tel: 774 825 085
nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. - tel.: 774 825 085
Děkujeme za podporu:
Městu Tanvald, Městu Desná v J. h., Městu Velké Hamry,
Libereckému kraji, MPSV Praha, Nadaci pro záchranu a obnovu Jiz. hor,
Nadaci EURONISA, Nadaci škola hrou a všem ostatním sponzorům,
kteří nás po celý rok podporují.

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní pořady v Kině Jas Járy Cimrmana:
9. 4. ČT 16 h. Akademie Gymnázia Tanvald
Vstupné: dobrovolné.
10. 4. PÁ 19 h. 2. koncert THJ 2015:
Vystoupení žákyně ZUŠ: Anežka Bartošová
- příčná flétna
TANGO
Trojanovo trio:
Pavel Hůla - housle, Petr Paulů - kytara, Ladislav
Horák - akordeon
Vstupné: 150,- Kč
Program koncertu:
Georges Bizet (1838 - 1875) - Carmen
Cikánská píseň, Habanera, Seguidillia, Entr'acte,
Intermezzo
Isaac Albeniz (1860 - 1909) - Tango D dur
Isaac Albeniz - Tango d moll
Maurice Ravel (1875 - 1937) - Piéce en forme de habanera
Richard Galliano (*1950) - Tango pour Claude
Albert W. Ketelbey (1875 - 1959) - Na perském trhu
Astor Piazzolla (1921 - 1992) - Historie tanga (výběr)
Eduard Douša (*1951) - Introdukce a tango
Astor Piazzolla - Libertango, Oblivion (Zapomnění), Escualo (Žralok)
Pokračování na straně 9.
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Pokračování ze strany 8.

16. 4. ČT 10 h. Krejčík Honza
Zábavné divadelní představení pro děti.
Hrají: Honza Vávra - námět, scénáře, dialogy a hudba k
písničkám
Tomáš Pilař - texty písní, dialogy
PaeDr Zdenka Hanková - předlohy postav, ilustrace
Jana Rychetská - texty písní
Jiří Žáček - texty písní
21. 4. ÚT 19 h. Techtle Mechtle a  Screamers: Přijela pouť
Netradiční spojení dvou předních českých travesti skupin - Techtle Mechtle
a Screamers - přesně to nabízí nová show s názvem „Přijela pouť“  se kterou
míří do našeho města. Pánové Lukáš, Jarda, Lukáš, Honza a Patrik se již
několik let na prknech divadel a kulturních domů téměř každý večer promění
ve slečnu Paulu, Lili, Dolores, Stacey a Halinu. V letošním roce se rozhodli
pro navázání vzájemné spolupráce a společně s moderátorem Láďou Černým
máte možnost je vidět ve dvouhodinovém pořadu, který je nabitý humorem,
nadsázkou, tancem, parodiemi zpěvaček, zpěváků, hereček, ale i politiků.
V pouťovém prostředí budete mít možnost potkat dámy jako jsou Hana Zagorová, Ilona Csáková, Anastacia, Cher, Lucie Bílá ale i řada dalších známých
osobností. Originální show na vysoké úrovní, kterou jste mohli shlédnout
i v soutěži Československo má talent, se těší oblibě již několik let po celé České republice ale i na Slovensku přijíždí tentokrát ve zcela novém kabátu.  Nenechte si ujít strhující podívanou, která Vás doslova zvedne ze židlí.
Více informací naleznete na www.screamers.cz nebo www.techtlemechtlerevue.cz. Facebookové stránky: skupina Screamers nebo Techtle mechtle revue.
Vstupné 260,-Kč / 280,-Kč.
24. 4. PÁ 19 h. 3. koncert THJ 2015 :
Vystoupení žáků ZUŠ: Trio příčných fléten + taneční obor
POCTA ČESKÝM MISTRŮM
Jitka Hosprová - viola
Jitka Čechová - klavír
Vstupné: 150,- Kč
Program koncertu:
Jan Křtitel Vaňhal (1739 - 1813)
- Sonáta Es dur pro violu a
klavír
Jitka Čechová
Bedřich Smetana (1824 - 1884)
- výběr z klavírního díla
Bohuslav Martinů (1890 - 1959) - Sonáta pro violu
Jitka Hosprová
a klavír č. 1
Poco andante. Moderato, Allegro non troppo               
Zdeněk Lukáš (1928 - 2007) -  Canto Appassionato pro violu a klavír
(věnováno Jitce Hosprové)
Sylvie Bodorová (*1954) - Gil`av, Roma! - meditace pro violu sólo
Adam Skoumal (*1969) - Etuda pro levou ruku - klavír sólo
Adam Skoumal - Variace na cikánskou melodii

Další akce:
30. 4. Pálení čarodějnic
Hřiště Honvard. Zapálení hranice ve 20,30 h. Ohňostroj, občerstvení, hudba.
Pořádá SDH Horní Tanvald, MěKK a MDC Maják Tanvald. Lampiónový
průvod - v 19:00 - 19:30 hod. zapalování lampiónů (lze zakoupit i v MDC),
poté společný odchod od MDC Maják na sídlišti Výšina na zapálení hranice
na Honvardě.

Připravujeme na květen
4. koncert THJ:
15. 5. 2015
Kostel sv.Františka z Assisi      
OPOJENÍ FOLKLÓREM
ATENEO
smíšený komorní sbor Olomouc
Vstupné: 100,- Kč
Zájezdy do Polska:
23. 4. zájezd do Jelení Hory. Cena 110 Kč.
14. 5. zájezd do Kudowy Zdroje. Cena 200 Kč.
18. 6. zájezd do Jelení Hory. Cena 110 Kč.
Přihlášky v Infocentru Tanvald.

FILMOVÉ TIPY
Ovečka Shaun ve filmu

Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den
plyne ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat
a dělat co farmář nařídí. Jak jen mít jeden
jediný den volna? To chce pořádný plán, takže
Shaun vymyslí způsob, jak mít zase jeden
odpočinkový den. Ale i plánovat se musí umět
a každý plán se může zvrtnout! Shaun a další ovce
přijdou s mazaným trikem jak farmáře uspat. Skáčou stále dokolečka přes ohradu,
farmář počítá, počítá a počítá své ovečky, až nakonec usne. Ovce potom farmáře
opatrně uloží do starého karavanu v rohu hřiště a předstírají, že je noc. Když farmářův
věrný pes Bitzer zjistí, co ovce udělaly, celý plán končí. Bitzer se snaží farmáře dostat z
karavanu, ale karavan se uvolní a přes všechny překážky vyjede ven na silnici i se spícím
farmářem uvnitř. Bitzer vyrazí za karavanem. Shaun a ovčí stádo zatím hospodaří na
farmě. Farmář a pes se z města stále nevracejí a na farmě zavládne chaos. Stádo se
Shaunem v čele se rozhodne napravit svoji chybu a vydá se do velkoměsta najít farmáře
a jeho věrného Bitzera. Na této záchranné výpravě je čeká mnoho dobrodružství.
Budou Shaun a kamarádi schopni najít svého farmáře dřív, než se ztratí navždy?

Čarovný les

Vtipný
a
dojemný
muzikál
Čarovný
les
představuje
klasické
pohádkové
příběhy
Popelky,
Červené
Karkulky,
Jacka
a fazolového stonku a Lociky - ty všechny spojené
v původním příběhu, ve kterém se dále objevuje
pekař se svou ženou a přáním založit rodinu,
a také zlá čarodějnice, která na oba manžele uvrhla kletbu. Čarovný les je moderním
zpracováním oblíbených pohádek bratří Grimmů, ve kterém se protínají příběhy hned
několika z nich, a který ukazuje, jaké důsledky mají přání a poslání jejich postav.

Chappie

V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží na dodržování
pořádku mechanické policejní jednotky. Nyní se
jim ale lidé začínají bránit. Když dojde k odcizení
a přeprogramování jednoho z policejních droidů, stane
se robot jménem Chappie vůbec prvním robotem se
schopností samostatného myšlení a cítění. Jak se
jeho existence stává v očích mocných stále větší
hrozbou pro celé lidstvo, nezastaví se tito před ničím, aby vynutili zachování statu
quo a zajistili, aby byl Chappie současně i posledním robotem svého druhu.
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Basketbalisté TJ SEBA třetí místo
v Jizerské lize nevybojovali
Tanvaldští basketbalisté zahájili bitvu
o 3. místo v Liberci, kde i v oslabené
sestavě podali bojovný výkon, a třebaže poslední dvě minuty dohrávali
ve čtyřech, nakonec vybojovali cenné
vítězství. Horší už to bylo v domácí odvetě, kde se bohužel velké očekávání
nenaplnilo. Hra byla plná nepřesností,
návrat do obrany příliš pomalý, na rozehrávce byla znát neúčast zraněného
Vyhnálka st. a ke střelcům Djulimanovi
a Kozákovi st. se tentokrát nikdo další
nepřipojil, takže na zápasy 1:1 a jelo
se znovu do Liberce. Zde Tanvalďáci
dokázali vzdorovat až do 5. minuty třetí čtvrtiny, kdy se dotáhli na pouhé tři
body, ale pak jim Indiáni odskočili přes

deset bodů a závěr byl již plně v režii
domácích.
Indiáni Liberec - SEBA Tanvald
67 : 73
Střelci: Djuliman 24, Kozák J. 17,
Klemš 12, Kozák M. 10

Šmejdy v Tanvaldě nechceme
Podomním a pochůzkovým prodejcům se od 1. ledna 2015 nařízením
č. 1/2014   pomyslně uzavřely brány
města. Na řadě míst ve městě jsou
rozmístěné cedule, které nevítané
návštěvníky na tuto skutečnost upozor-

ňují, ale samotné upozornění nestačí,
proto neváhejte okamžitě zavolat
strážníkům Městské policie Tanvald na
telefonní čísla : 725 095 123 nebo 483
394 575 a prodejce nahlásit.
-haj-

SEBA Tanvald - Indiáni Liberec
53 : 76
Střelci: Djuliman 18, Kozák M. 16,
Pěnička 5, Klemš 4
Indiáni Liberec - SEBA Tanvald
76 : 42
Střelci:  Vyhnálek ml. 14, Kozák M. 7,
Albrecht 6, Kozák J. a Sova 5.

-vho-

Fotbalisté si to rozdali na Oklahomě
I v posledních domácích zápasech
volejbalistky bez bodového zisku
K posledním zápasům  2. ligy
na domácím hřišti nastoupily volejbalistky Jiskry Tanvald proti zkušenému
soupeři EMĚ Mělník v nejsilnější sestavě - Břečková, Mistrová, Staňková,
Frühbauerová, Kvapilová, Karmazínová, Součková, Vzoreková, Palátová

Na place se bojovalo o každý míč.

7. ročník poháru Oklahoma memoriál
Miloslava Prouska se nehrál v Americe,
nýbrž v Tanvaldě. Letos se zúčastnilo
sedm týmů z našeho regionu a boje
to byly líté, až kosti málem praštěly.
Veteráni si na place nic nedarovali a
žádný souboj nevypustili. Vítězství
putovalo zaslouženě do Albrechtic,
které neprohrály ani jeden zápas,
stříbro zůstalo doma a bronz si odvezly
Lučany.
Pořadí:
1. SG Detoa Albrechtice
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2. SG Tanvald
3. SG Lučany
4. SK Malá Skála
5. SG Velké Hamry
6. All Stars Velké Hamry
7. SG Zásad
Nejlepším střelcem se stal Marek
Posejpal z Tanvaldu, poděkování patří
sponzorům Václavu Feixovi, Pavlu
Pelkovi, Jaroslavu Tomášovi, FK Velké
Hamry, Tipos – Petru Tichému a hlavně
Karlu Soldátovi, který dal opět vše
dohromady.
-vho-

a Vacková - a diváci viděli zajímavá
utkání i když pro tanvaldské hráčky
bez bodového zisku. V prvním zápase
podlehly  0 : 3  /-19, - 22, -17/  a ve druhém   1 : 3 /-23, - 15, 15, -22/. Utkání
řídili bezchybně pánové Kolman a Ludvíček.
Miroslav Šír

Tanvaldský zpravodaj / duben 2015

Sport, zajímavosti, inzerce

V lese se nekřičí

Četnický dům na Malé Straně
V objektu čp. 299 tzv. Četnickém
domu v Železnobrodské ulici panuje
čilý stavební ruch. Intenzivně probíhají
vnitřní stavební a montážní práce.  
Dům bude celkově rekonstruován
a bude splňovat standardy dnešní
doby. Objekt dozná dispozičních
změn, získá osobní výtah a bude mít
bezbariérový přístup. Nové budou
elektroinstalace,
rozvody
vody,
odpady a vytápění. Upraveno bude
okolí domu, kde vzniknou i nezbytná
parkovací místa. V řešení je přístup

s.r.o. a z vlastních prostředků TABYS
s.r.o. Kromě celého pojistného plnění
ve výši přes 3 milióny Kč, které společnost obdržela od pojišťovny jako
náhradu škody po požáru a budou
použity na rekonstrukci její části domu,
uhradí TABYS s.r.o. spolu s městem
na rekonstrukci své části domu ještě
částku celkem ve výši cca 5 milionů Kč,
což se jeví jako rozumné a výhodné
řešení. Rekonstrukce by měla být
ukončena nejpozději na podzim letošního roku.

V neděli 1. března se v Kině Jas Járy Cimrmana
Tanvald uskutečnil společný koncert jabloneckého rodáka Ondřeje Rumla a tanvaldské skupiny 9431. Osobitý přístup hudebníků přilákal
téměř stovku spokojených diváků. Vrcholným
bodem programu byl křest CD skupiny 9431 s
názvem „V lese se nekřičí“.
-red-

INZERCE

Zdarma návštěva
optického poradce u vás
vám umožní zakoupit
dioptrické brýle až o 50% levněji
než v kamenných optikách.

Tel: 778814717
www.levnebryle.webnode.cz

Nemocnice Tanvald, s.r.o.
přijme IT specialistu, všeobecné sestry s registrací, fyzioterapeuty.
Požadujeme min. ÚSO vzdělání s maturitou v oboru.
Nabízíme práci v příjemném pracovním prostředí, zajímavé �inanční ohodnocení,
podnikové bene�ity, možnost dalšího vzdělávání. Nástup možný ihned.

Kontakt: vera.chvojkova@mediterra.cz
Tel. 483367354 - personální oddělení.

nejen k Četnickému domu, ale i do celé
této lokality po pravé straně silnice od
kruhové křižovatky ve směru na Velké
Hamry. Vznikne zde mimo jiné osvětlený přechod mezinárodní silnice. Dům
bude splňovat požadavky připojení na
internet a oborové informační soustavy.
Jakmile počasí dovolí, začnou práce
na obnově střechy domu, která byla
při požáru v minulém roce značně
poškozena. V části přízemí bude mít
sídlo Městská policie Tanvald, která
získá lepší zázemí a její služebna tak
bude umístěna na příhodnějším místě,
prakticky v centru města. V celém
1. poschodí budou pravděpodobně
umístěny kanceláře některých agend
Kontaktního pracoviště úřadu práce
v Tanvaldě. Ve druhém poschodí
bude nově sídlo bytové společnosti  
TABYS s.r.o. V dalších částech domu
budou kancelářské prostory a několik
menších bytů stavební firmy SIZ,
která s TABYS s.r.o. dům spoluvlastní.
Celkové náklady na rekonstrukci domu
čp. 299, na které se podílí oba
vlastníci, je předběžně vyčíslena na
17 miliónů Kč. Náklady na rekonstrukci
části domu ve vlastnictví TABYS s.r.o.
budou hrazeny částečně z pojistného
krytí po požáru, z prostředků města,
které je 100 % vlastníkem TABYS

Tzv. Četnický dům postavila firma
stavitele pana Karla Pekárka v roce
1895 jako bytový dům pro zaměstnance
tanvaldské přádelny.   Šumburský
stavitel Pekárek stavěl velmi kvalitně,
měl velmi dobrou pověst a právě
proto získával celou řadu stavebních
zakázek. O kvalitě původní stavby
domu čp. 299 se v současné době
mají možnost denně přesvědčovat jak
stavební firma SIZ, která rekonstrukci
domu provádí, tak i představitelé města
a TABYS s.r.o. Předchozí záměr, objekt
čp. 299 po požáru v září 2014 zbourat,
se
naštěstí
podařilo
odvrátit. V Tanvaldě tak zůstane v pěkném
stavu zachován a bude účelně využíván jeden z objektů, který patří k historii
části města zvané tehdy „Malá Strana“.  
Tanvald má v centru velmi málo možností se dále rozvíjet. Jistě by stálo za
úvahu do budoucna opětovně území
tzv. Malé Strany smysluplně upravit,
využít, zastavět a zkrášlit. Tanvald by
tak získal po mnoha a mnoha letech
pěkný vzhled při vjezdu do města od
Železného Brodu i od Jablonce nad
Nisou.

R. Seidel,

tajemník MěÚ
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INZERCE

LIBEREC

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Zahradnický
substrát
50 l

ZAHRADA

Mulčovací
kůra 80 l

košík 10 ks

65,--

Muškáty

Pelargonium peltatum
košík 10 ks

STAVEBNINY

vyrobeno
v Německu

69,-

80,--

10 kg

198,-

CERTIFIKOVÁNO DO

STABILNÍ KONSTRUKCE

VČETNĚ

od

Tepelně izolační cihly
GIMA PD

od

14,-

Značkové suché
paletový odběr od 13,
maltové směsi 25 kg
LIBEREC, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610
tel.: 489 204 111-2 • Po – Pá 700 – 2100 hod., So – Ne 800 – 2100 hod.
30

45,při paletovém odběru

Trávníkové hnojivo
EXPERT PLUS 10 kg

Přívěsný vozík
21382763

Handy 20 včetně opěrného kolečka
kolečka, rozměr
ložné plochy: 2060 x 1110 x 300 mm, celková/
užitková hmotnost 750/ 625 kg, kola R13

kola R 13

10.990,-www.bauhaus.cz

Tato nabídka platí od 3. 4 do 30. 4. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

603 846 092

VÝKUP VOZIDEL ZA HOTOVÉ
• OSOBNÍ • NÁKLADNÍ • AUTOBUSY •

• vystavení dokladu k zákonnému odhlášení vozidla z registru
• odtah vozidel zdarma • prodej náhradních dílů • odtahové služby

VÝKUP ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ
• výkup a likvidace technologických celků, strojů a hal

www.zlikvidujauto.cz
V sobotu dne 25. 4. 2015 od 8.00 do 12.30 hodin pořádá
Jizerská porcelánka, s.r.o.

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“

Přijďte se podívat jak se v Desné
vyrábí laboratorní a technický porcelán, který je úspěšně
exportován do 33 zemí celého světa.
Srdečně zveme širokou veřejnost.
Adresa: Údolní 138, 468 61 Desná I

Nejlepší volba
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