
Podzimní vítání občánků na radnici 
se konalo ve čtvrtek 2. října od jedné 
hodiny odpolední. Miminka a jejich 
rodiče přivítal pan radní Miroslav Šír, 
paní matrikářka a členka KPOZ.
Dětem přejeme hodně zdraví a mnoho 
šťastných okamžiků v životě.
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10. 11. 2014 proběhnou 
pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.
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Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

11. listopadu končí několikaměsíční 
výluka na trati v úseku Jablonec nad 
Nisou – Tanvald. Výlukový jízdní řád 
bude nahrazen klasickým jízdním 
řádem platným od 15. prosince 2013 
do 13. prosince 2014.

Vánoční zájezd
do Bautzenu

Humorné snímky bojovaly o ceny

Ve velké zasedací místnosti radnice 
se uskuteční ve středu 5. listopadu            
od 15:00 ustavující zasedání zastupi-
telů města.

Nasajte pravou předvánoční atmosféru 
v Bautzenu, na jednom z nejstarších 
vánočních trhů v Německu, letos již 
s číslem 630. Čeká vás nepřeberné 
množství stánků a bohatý doprovodný 
program. Město Tanvald pořádá pro 
všechny zájemce zájezd na vánoční trhy 
do Bautzenu 29. listopadu. Plánujeme 
zastávku v Kauflandu v Löbau, kde si 
můžete doplnit předvánoční zásoby. 
Cena zájezdu je 200 korun. Přihlašovat 
se můžete už teď, v Infocentru Tanvald. 
V případě neobsazení autobusu se 
zájezd neuskuteční. Všichni přihlášení 
musí mít zaplaceno nejpozději tři dny 
před odjezdem nebo bude jejich místo 
obsazeno jiným zájemcem.

v partnerském městě Wittichenau         
se uskuteční v sobotu 6. prosince.

 První říjnovou sobotu se konal již 
46. ročník, mezi amatérskými filmaři 
oblíbeného, mezinárodního festivalu 
Humor v amatérském filmu 2014. 
Abych byla přesnější, tak festival 
oficiálně začal už v pátek 3. října, kdy 
děti z místních škol zhlédly soutěžní 
snímky, a následně hlasovaly o Ceně 
mladého diváka. Veřejnost měla mož-
nost vidět filmy až v sobotu 4. října při 
hlavní soutěži, která začala v půl druhé 
odpoledne. O ceny bojovalo 32 filmů.
 Soutěžní kategorie byly tradičně 3, 
a to filmy humorné a satirické do 15 
minut, filmy s neomezenou témati-
kou do 1 minuty (tzv. Minuta film) a 
parodie na reklamu do 3 minut.

 

Hlavní soutěž ovládl snímek Sousedská 
rada od Jaroslava Šika a Jiřího Nebose, 
který vás přesvědčí, že dobrá rada je 
k nezaplacení. Druhou cenu získal 
Jaroslav Nykl s opravdu, ale opravdu 
netradičně pojatou  Kauzou Červená 
Karkulka. 3. cenu hlavní soutěže 
získal Martin Bohadlo s filmem 
Multitasking. Myslím, že vás nemohu 
ošidit o anotaci k filmu: Multitasking 
– několikero procesů běžících sou-
časně, tedy více otevřených aplikací 
v jednu chvíli. Mezi aplikacemi, které 
běží na pozadí, se můžete libovolně 
přepínat a vždy je najdete tak, jak jste 
je opustili. 
 V Minuta filmu vyhrál Náměsíčný 
od Matthiase Schultze, který nám 
ukázal, co se může přihodit, když vás 
někdo náhle probudí. Druhou cenu 
získali slovenští autoři Ján Kuska, 
Jaroslav Chomo a Richard Chomo s 
filmem Mobil. Na třetím místě se umís-
til Facebook od Jana Křivého, jelikož 
facebook nemusí být jen na internetu.
 Poslední, ale neméně významnou 
kategorií, byla parodie na reklamu. V 
níž vyhrál Frank Dietrich s filmem The 

Best, o tom, jak je Škoda 
Fábie nejlepší. Druhou 
cenu si odvezl Wolfgang 
Jahn s filmem Restorante 
pizza, který měl kromě 
vtipné parodie reklamy i 
kouzelný překlad. Třetí 
cena putovala do Ústí 
nad Labem Wolfgangu 
Beckerovi za úsměvně 
neúsměvnou Reklamu 
našeho města.
 Bezkonkurenčně nej-
více cen si odnesl Jaroslav 
Nykl s Kauzou Červená Karkulka, 
která kromě 2. ceny hlavní soutěže 
získala i Cenu diváka a Cenu mladého 

diváka. Koho by také nepobavila 
až absurdně pojatá pohádka, kde 
postavy vezmou sled událostí do 
vlastních rukou a změní tím příběh v 
kauzu. Kromě zábavné zápletky film 
zpestřil i propůjčený hlas postavám 
od Arnošta Goldflama. 

Lenka Hájková

HAF 2014 stále žije
Festival humoru v amatérském 
filmu potvrdil mírně klesající ten-
denci počtu filmů i jejich úrovně. 
Staří mazáci, kteří k nám jezdí 
pravidelně, opět nezklamali. 
Zejména Němci přivezou každým 
rokem řadu krátkých vtipných filmů 
a letos naprosto dominovali v kate-

gorii parodie na reklamu, a vítězství do 
SRN putovalo i v kategorii minuta film. 
Krátké, vtipné, srozumitelné. Potěšili i 
Slováci, kteří získali stříbro a konečně 
tak zúročili několikaletou snahu pronik-
nout v Tanvaldě na stupně vítězů.

Výhra v hlavní kategorii zůstala letos v 
České republice díky Jaroslavu Šikovi 
a Jiřímu Nebosovi za film, který mi 
malinko připomněl onehdy úspěšnou 
reklamu „maminko, až to budu natírat 
příště, tak vy už tu nebudete“. Druhý 
skončil Jaroslav Nykl s již zmíněnou 
Červenou Karkulkou. Nykl sám je 
kapitola sama pro sebe, profík každým 
coulem, i když ho film neživí. A když 
ke kvalitní filmové práci přidá ještě 

skvělý dabing, vznikne z toho satirická 
pohádka, která snese nejvyšší měřítka. 
Doufám, že se s tímto filmem ještě 
setkám, ať už v české či tanvaldské 
televizi, protože stojí zato. Cenu 
diváka i mladého diváka si také odnáší 
poprávu. Třetí Martin Bohadlo opět při-
vezl něco nového a zároveň vtipného. 
Je to zkrátka již náš starý dobrý kůň.
Tak to by tak v kostce bylo z letošního 
Hafu asi všechno. Jen mi nedá ještě 
se nezmínit o takřka domácím tvůrci 
Vladimíru Brokovi. Přivezl na festival 
velice zajímavá témata, vodáky, vtipný 
orloj a další. Škoda jen, že statická 
kamera a nedostatek střihu jeho jinak 
sympatické úsilí rozmělnily. Kdyby 
obrázky více rozpohyboval, zapojil do 
scény i diváky a opakující se scény pat-
řičně zkrátil, mohl pomýšlet i na jednu z 
cen. Tak uvidíme příště.
46. ročník HAF skončil, ať žije ročník 
47. Díky všem účastníkům za jejich 
snahu a do další činnosti nezbývá než 
popřát jim mnoho invence, dobrých 
nápadů a taky trochu toho štěstíčka při 
jejich realizaci. Za rok se zase budeme 
těšit na naše báječné muže s klikou.

Václav Hošek

-red-

-red-

Tradiční vánoční trh Vítání občánků

-haj-

Upozornění

Fotografie z vyhlašování vítězů. Zleva moderátorka
 a členka poroty paní Monika Hašková, předseda 
poroty pan Jaroslav Bouda, místostarosta města

a ředitel soutěže pan Josef Průcha, a neméně 
významný člen poroty pan Miroslav Šír.
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Komunální volby v našem městě

Hotel Bon vítá širokou veřejnost

 Volby do Zastupitelstva města se 
konaly 10. a 11. října. Rozhodovat o 
tom, kdo bude vést město nadcházející 
čtyři roky, si nenechalo ujít 42,7 procent 
občanů Tanvaldu.
Zvolení zastupitelé:

ANO 2011:
Jaroslav Mikš, Jan Palme, Jan Mašek, 
Věra Anderová

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

-haj-

 Jak už nadpis naznačuje, tak je-
den z nejznámějších tanvaldských 
hotelů byl znovu otevřen. Prošel vý-
raznou rekonstrukcí a další budou 
následovat. Co je nejen pro Tanval-
-ďáky asi nejdůležitější, že všechny 
doprovodné služby (wellness, bow-
ling, restaurace) jsou otevřené pro 
veřejnost. Určitě vás už zajímají in-
formace o Bonu, takže si neváhejte 
přečíst rozhovor s Milošem Zítou, 
který je společně s Michaelou Vláči-
lovou provozním hotelu.

Proč jste se rozhodli znovu otevřít 
Bon?

Hledali jsme hotel, který by byl v atrak-
tivní lokalitě Jizerských hor, svou polo-
hou nabízel široké sportovní využití a 
zároveň byl v klidné oblasti, nejlépe na 
okraji lesa s vyhlídkou do přírody.

Jaké jste provedli změny?
Hotel prošel celkovou rekonstrukcí. 
Nové stylově zařízené pokoje nabí-
zí ubytování pro jednotlivce, rodiny s 
dětmi i větší skupiny. Kuchyně je vyba-
vena moderními spotřebiči, pro hosty 
i širokou veřejnost je určena nově vy-
bavená stylová restaurace s kapacitou 
60 míst. Pro relaxaci našich hostů jsme 
vybudovali moderní wellness centrum.

Co pro Vás bylo 
nejnáročnější?
Byla nutná taková 
rekonstrukce, která 
by odpovídala ná-
ročným požadavkům 
na vybavení hotelu 
21. století, ale záro-
veň aby hotel neztra-
til svůj původní ráz a 
citlivě se včlenil do 
místní krajiny.

Proč myslíte, že by 
měli chodit klienti 
právě k Vám?
Hotel je určený pro 

jednotlivce, rodiny s dětmi či vět-
ší skupiny.  K dispozici je šest 
kategorií pokojů, takže si vybe-
re každý dle svých požadavků. 
Díky své poloze je tu celoroční 
sportovní vyžití. Restaurace a 
wellness centrum nabízí své 
služby nejen hostům hotelu, ale 
i široké veřejnosti. Veškeré naše 
služby jsou cenově příznivé.

Jaké vidíte Vaše největší plus?
Výborná poloha zasazená do 
krásné přírody Jizerských hor, 
moderně zrekonstruovaný hotel, široká 
nabídka využití volného času nejen pro 
hosty hotelu, např. Bowlingové dráhy, 
vířivka, sauna, salónky pro firemní i 
soukromé akce, dostatek parkovacích 
míst pro hosty a možnost využití sou-
sedních sportovišť.

Jakou máte kapacitu?
Kapacita hotelu je 89 lůžek a ka-
pacita restaurace se salónky a 
bowlingem je 135 míst.

Jaké máte plány do budouc-
na?
Hotel v dohledné době čeká 
ještě rekonstrukce fasády. Pro 
naše děti vybudujeme hřiště se 
skluzavkami a prolézačkami. A 
samozřejmě se budeme snažit 

neustále zkvalitňovat své služby, ve 
spolupráci s místními firmami a spolky 
chceme pořádat různé akce určené ne-
jen pro naše hosty, ale i Tanvalďáky.

Děkuji za rozhovor a přeji spokojené 
hosty!

Lenka Hájková
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 První setkání seniorů po prázdni-
nách se neslo v duchu bezpečnosti, 
které není nikdy dost... Besedy se 
účastnili zástupci Městské policie 
Tanvald, kteří si pro naše seniory při-
pravili test na téma silniční bezpečnost. 
 Nežli se senioři pustili do vyplňování 
testu, byli v rámci bezpečnosti informo-
vání od Vladimíry Tomšové, vedoucí 
sociálního odboru, o nových prakti-
kách podomních prodejců, které jsou 

opravdu čím dál více vynalézavější. 
Nyní se k vám dokonce sami telefo-
nicky objednají, vy si je pustíte domů 
a už se jich těžko zbavujete. Na objed-
nanou návštěvu dorazí pracovnice či 
obchodní zástupce firmy s nabídkou 
nového léčebného přístroje 3D pulzní 
magnetoterapie. Díky vašemu pozvání, 
je jejich návštěva již zcela legální. 
Výrobek si můžete zdarma vyzkoušet 
a následně zakoupit. Jednou z pře-

svědčovacích metod, je i nezávislost 
léčby na lékařích a možnost využití v 
domácím prostředí, přestože tato léčba 
je veřejně dostupná na doporučení 
praktického lékaře.
 Na věrohodnosti přidává, že se 
prodejci odvolávají na jména místních 
lékařů.
 Pravdou je, že vám magnetická 
terapie opravdu pomůže od bolesti, ale 
zároveň vám pomůže i od značného 

obnosu z rodinného rozpočtu.
 Inovace se dočkaly i před-
váděcí akce. Nyní vám nepřijde 
nabídka poštou, ale přímo telefo-
nicky na doporučení od známých. 
Vyškolení prodejci vám nabídnou 
wellness pobyt a malý dárek pokud 
přijmete jejich nabídku předváděcí 
akce. Nenechte se oklamat. Jedná 
se opět o trik, u něhož se daleko 
hůř odstupuje od smlouvy.
 Po vyplnění již zmiňovaných 
testů s nimi zástupci městské 
policie probrali veškeré odpovědi 

na dané otázky. K překvapení všech 
účastníků si senioři vedli velmi dobře a 
chybovali minimálně.
 Na závěr besedy dostali senioři 
kartičku s důležitými telefonními čísly a 
reflexní pásek, který si mohou připevnit 
na kabelku či na rukáv. Tento reflexní 
pásek jim v nadcházejících sychravých 
dnech pomůže k lepší viditelnosti a 
bezpečnosti.

Lenka Hájková a Vladimíra Tomšová

Bezpečnost seniorů, jak doma tak i venku

Místo cihel balíky slámy
Přiblížení k přírodě. Tak by šlo 
jednoduše charakterizovat stavbu 
jednoho rodinného domu na Českém 
Šumburku. Možná se ptáte proč, a 
možná po tom, co vídáme nejen v 
televizi, už nás nic nepřekvapí. Ale 
vraťme se k našemu zmiňovanému 
rodinnému domu.
Na Českém Šumburku se staví dům 
ze slámy. Určitě jste něco o takých 
stavbách už slyšeli, ale na „živo“ - to 
je něco úplně jiného. Pan Pelc už 
má řadu zkušeností s podobnými 
stavbami, a nyní se rozhodl postavit 
si domek pro sebe a svou rodinu.
Základním stavebním materiálem je 
samozřejmě sláma, dřevo, vápno a 
hlína. Přičemž sláma a dřevo jsou 
obnovitelné zdroje, v tomto případě 
využity v konstrukci domu. Postavený, 
omítnutý dům vypadá jako každý 
jiný, a nikdo by neodhadoval, že pod 
fasádou nalezne slisované balíky 
slámy, které si mimochodem pan Pelc 
vyráběl sám ve svém lisu.
Stavba slaměných 
domů není novinkou, 
ale značného roz-
machu se slaměné 
domy dočkaly koncem 
minulého století pře-
vážně v Americe.
Dům by měl být 
během příštího roku 
připraven k nastěho-
vání, a tak přeji, ať 
jde stavba od ruky 
a hlavně spokojené 
bydlení.

-haj-

Od 1. 10. 2014 pracuje v ordinacích 
ve Smržovce a Jiřetíně nová zdravotní 
sestra Andrea Hotovcová. Ordinace v 
Tanvaldě otevřena 3 dny v týdnu dle 
ordinačních hodin.
Jediným lékařem ve 
všech ordinacích je
MUDr. Tomáš Drobník. 

Došlo i ke změně pra-
covní doby v Lékárně u 
doktora z hor: otevřeno 
každý všední den od 
7.30 do 16.30 hod. 

Aktuální informace 
sledujte na našich 
webových stránkách 
www.doktorzhor.cz

Prosíme naše pacienty, aby se předem 
objednávali!

Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

SMRŽO – MEDIC informuje 

„Tak nám skončily volby, paní 
Millerová.“
„A jakpak dopadly?“
„Nijak, paní Millerová, více než polo-
vině Tanvalďáků je budoucnost města 
šumafuk.“

 Tak takhle nějak by možná promluvil 
Josef Švejk. Ano, pouhých 42 % voličů 
přišlo vhodit volební lístky do uren. 
Všem ostatním je to úplně jedno, nebo 
jsou prostě jenom líní udělat pár kroků 
do volební místnosti. Předem už slyším 
ty hospodské řeči, jak to vedení stojí 
za h....,  jak to špatně vedou, že je tu 

bordel, nebezpečí číhá za každým 
rohem, všude hluk a křik. Ovšem vy, 
co jste se na to vykašlali, si nestěžujte 
a svoje poznámky si strčte za klobouk. 
Nic jste totiž pro zlepšení neudělali. A ti 
ostatní? Zaplaťpámbu, že aspoň někdo 
přišel, jinak bychom to mohli rozpustit.
 Až můj článek vyjde, možná už 
bude patová situace vyřešena, ovšem 
mandát budoucího starosty bude kaž-
dopádně menšinový. O to více práce 
nová hlava města bude mít, aby pes-
trobarevné zastupitelstvo ukočírovala 
ke světlé budoucnosti. Nu, uvidíme.

Václav Hošek

Kdo jste nevolili, nestěžujte si

Senioři navštívili Děčín
Očekávaný podzimní výlet pro seniory 
se uskutečnil 24. září, a i když počasí 
před i po čtyřiadvacátém září bylo 
již podzimně značně nepříjemné, 
den výletu se vydařil.  Ani nekáplo a 
sluníčko svítilo skoro celý den. A jak 
se říká, že hezké počasí je polovička 
úspěchu, zde to platí.
Ale nejen počasí se postaralo o 
úspěch. V Děčíně účastníci viděli 
moderní budovu nové  knihovny, poko-

chali se pohledem na lodní provoz na 
Labi a na Pastýřskou stěnu s krásnou 
restaurací na vrcholku, prohlédli si 
opravené domy na náměstí, někteří 
si i nakoupili na farmářském trhu.  
Zámek, hlavní cíl výletu, všechny 
překvapil svou rozlohou a perfektní 
rekonstrukcí všech prostor. Všude 
je vidět, že náklady ve výši více než 
500 milionů korun na znovuvzkří-
šení téměř zničeného zámku, byly 
vynaloženy velmi rozumně.  Výklad 

průvodkyně byl velmi zajímavý a 
podrobný, přitom však neunavoval pře-
mírou dat a komplikovaných rodinných 
vztahů předchozích majitelů zámku, 
takže všechny zaujal a byl oceněn na 
závěr potleskem. A Růžová zahrada i  
další zámecké zahrady vyvolaly přímo 
nadšení!
Oběd v restauraci Fabrika (původně 
opravdu tovární objekt) všem chutnal, 
a komu ještě zbylo místo na zákusek, 
navštívil některou z cukráren a kavá-
ren, kterých je v centru města několik. 
Při zpáteční cestě domů byla zastávka 
na Práchni, kde si někteří vyšlápli na 
Panskou skálu a ti, kteří nelezli nahoru, 
si pořídili aspoň zajímavé fotky. 
Řidič pan Malý a paní Malá se postarali 
o to, že ani v autobusu nepřišli výletníci 
o vhodné občerstvení, což všichni 
uvítali.
Výlet se opravdu vydařil, a všichni se 
už těší na ten příští!

-ali-
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Olympiáda je snem snad každého 
sportovce. Lada Cermanová (vrh 
koulí) a Tereza Vokálová (běh) si 
letos část tohoto snu splnily. Přes 
kvalifikaci v Ázerbájdžánském Baku 
se dostaly až na samotné Olympijské 
hry mládeže v Čínském Nanjingu. A 
nevedly si vůbec špatně, přesto že 
obě chodí na střední školy a skloubit 
vše dohromady není vůbec lehké. 

Povězte nám něco o sobě?
Cermanová: Jmenuji se Lada 
Cermanová, je mi 16 let, bydlím v 
Tanvaldě a druhým rokem chodím na 
OA. Mým největším zájmem je sport, 
zejména atletika.
Vokálová: Jmenuji se Tereza 
Vokálová, je mi 16 let, žiji přes 4 roky 
v Tanvaldu. Mé zájmy jsou atletika, 
čtení, tancování, ale největším koníč-
kem je atletika, která je můj život, 
moje všechno. Chodím do 2. ročníku 
Gymnázia Tanvald.

Sportujete od dětství? 
Cermanová: Sportuji od dětství. Už 
jako malá jsem se zúčastňovala poháru 
běžce Tanvaldu. 5 let jsem chodila na 
karate, hrála volejbal a nakonec jsem 
se vrátila znovu k atletice.
Vokálová: Atletiku dělám už od první 
třídy 

Jakým sportům se věnujete?
Cermanová: Můj hlavní a pro mě 
nejdůležitější sport, je samozřejmě 
atletika. Ráda si ale zahraju i volejbal, 
zaplavu, ale i také zajezdím v zimě na 
bruslích, běžkách, či snowboardu.
Vokálová: Cyklistika, brusle v zimě i 
lyžování a samozřejmě atletika.

Pochlubte se, jaký jste měla výsle-
dek na Olympijských hrách mládeže 
2014 v Číně...  
Cermanová: Přes kvalifikaci v 
Ázerbajdžánském Baku jsem se pro-
bojovala na Olympijské hry mládeže 
do čínského Nanjingu, kde jsem se 
dostala přes velmi těžkou kvalifikací do 
„Áčkového“ finále, které proběhlo dva 
dny na to. Po celé závody mě doprová-
zela veliká tréma. Mohu ale říci, že se 
mi ve kvalifikaci dařilo mnohem lépe, 

jak ve finále. Nakonec jsem skončila na 
8. místě, s výkonem 15.53, které jsem 
vůbec nečekala. I 8. místo pro mě zna-
menalo vítězství, byla jsem tak šťastná, 
že jsem neudržela slzy štěstí ani před 
kamerami České televize.
Vokálová: Na Olympiádu mládeže 
jsem se dostala na 400 metrů překá-
žek. V mém rozběhu jsem byla čtvrtá, 
ale celkově až šestá. Za dva dny jsem 
běžela finále A na 400 metrů překážek 
a umístila se na skvělém čtvrtém místě.

Můžete nám prozradit, jak to probí-
halo v olympijské 
vesnici?
Cermanová: 
Olympijské hry se 
ve vesnici oslavo-
valy snad každý 
den. Vesnice byla 
obrovská. Na každý 
den pro nás měli 
čínští dobrovolníci 
připravené různé 
zábavy, kterých 
se zúčastňovalo 
mnoho sportovců. 
Všude po vesnici 
byly veliké stany, 
také s aktivitami, 
které obměňovali co 
4 dny. Seznámili jsme se ve vesnici s 
mnoha sportovci z různých zemí, jako 
třeba s Jamajčany. Domů jsem se 
popravdě těšila už po 5 dnech. Myslím 
si, že mě tyto závody namotivovaly a 
určitě připravily do budoucna. Byla to 
výborná zkušenost, a já doufám, že ne 
poslední.
Vokálová: V olympijské vesnici, byli 
sportovci snad ze všech zemí. Číňané 
nám připravili na každý den společen-
ské hry. Mohli jsme si třeba vyzkoušet 
vařit v čínské kuchyni, nebo si zahrát 
na nástroje.
Ve vesnici to bylo super, seznámili jsme 
se s několika lidmi z ostatních zemích

Jak dlouho jste se na olympiádu 
připravovala? 
Cermanová: Na Olympiádu jsme se 
s trenérkou  připravovaly tvrdě celou 
sezónu, ale ta dřina stála určitě za to.
Vokálová: Na olympiádu jsem se při-

pravovala snad celý rok, dělala jsem 
všechno pro to, abych se někam podí-
vala a předvedla, na co vůbec mám.

Jaké máte cíle do budoucna?
Cermanová: Mým snem, asi jako pro 
každého sportovce je, dostat na hlavní 
Olympijské hry. Pro další sezónu mě 
čeká Mistrovství světa do 17 let v 
Columbii, tak mám alespoň další cíl, 
pořádně potrénovat a dostat se tam.
Vokálová: Můj cíl do budoucna je 
vyhrát Mistrovství světa a zúčastnit se 
olympiády pro dospělé.

Jak vám jde propojit školu se 
sportem?
Cermanová: Škola se sportem se 
těžko skloubí, ale musím dávat obojí 
a najít si na obě dvě povinnosti čas. 
Nikdy přeci nevím, co se mi může ve 
sportu přihodit, a škola se mi bude 
určitě hodit.
Vokálová: Zatím dost bídně, ale budu 
se snažit nějak to dát do kupy.

Kdo je vaším vzorem? 
Cermanová: Mým obrovským vzorem 
je koulařka, Mistryně světa Valeria 
Adams z Nového Zélandu, která má 4 
kilovou koulí vrhnuto přes 20 metrů.
Vokálová: Největším vzorem je mis-
tryně světa Zuzka Hejnová na 400 
metrů překážek a britská šampionka ve 
víceboji Jessica Ennis-Hills.

Děkuji za rozhovor a hodně úspěchů!
Lenka Hájková

Zajímavosti, informace, krimi

V cílové rovince právě skončeného 
volebního období ve mně vrcholil pocit, 
který bych si drze dovolil vyjádřit para-
frází věty z novoročního projevu mého 
oblíbeného prezidenta „sameťáčka“: 
„Naše město nevzkvétá.“ Teď dozajista 
nemám na mysli nové fasády domů, 
nový terminál, chodník, potah vozovky 
či přebytkový rozpočet města, což jsou 
nesporně výsledky zasluhující potlesk 
a uznání!  Jde mi spíše o bezpečnou 
procházku městem i po setmění, o 
větší šanci v Tanvaldě nejen bydlet, ale 
i pracovat. Odmítám spolu s tatíčkem 
Masarykem sledovat v parčíku pivní 
meetingy podivných postav. Z nebez-
pečné dopravní situace Tanvaldu jako 
tranzitního města mi hrůzou vstávají 
zbytky vlasů na hlavě. Koncentrace 
heren, tři snad na 50 metrech podél 
hlavní třídy, to je unikát, který jde 

absolutně proti všem trendům života 
moderního města. Za velmi veselé a 
zároveň k pláči považuji lidové pře-
jmenování naší MP (Městská policie) 
na NP (Neviditelná policie). To jsou 
mé důvody, proč jsem se staronovou 
nadějí na změnu, k volbám vyrazil. A co 
vy, Tanvalďáci? Taky jste využili tu mož-
nost být u porodu nikoliv anonymních 
kašpárků, ale dobrých hospodářů, kteří 
si dokáží udržet a v případě nutnosti i 
vynutit pořádek na našem společném 
dvorečku? Pevně věřím, že ano.
Na startu nového volebního období 
přeji vám všem, váženým zastupitelům 
města Tanvaldu, hodně sil, umu, ener-
gie a odvahy v práci ku prospěchu nás 
všech, abyste i ve spurtu do cíle zůstali 
námi všemi vážení.

Pavel Svárovský,
PŘEDSEDA SAS 18, SBD ŠPIČÁK TANVALD

Mým zastupitelům!Okénko městské policie
725 095 123  - 483 394 575

Zloděj okradl stařenku
Neznámý poberta okradl v marketu ve 
frontě u pokladny starou paní. Bohužel, 
padl na to celý její důchod, který si krátce 
předtím vybrala na poště. Je možné, že 
zloděj ji sledoval celou dobu od výběru 
peněz a čekal jen na vhodnou chvíli. Je 
to svinstvo nejhrubšího zrna, okrádat 
staré lidi, a patřilo by se tomu syčákovi 
ruku urazit, ale budiž to varováním 
pro všechny. Když si vybíráte peníze, 
dávejte dobrý pozor, kdo se vám kouká 
pod ruce, a v žádném případě si s 
sebou neberte celou hotovost do míst, 
kde se na vás může kdokoliv natlačit, 
jako jsou fronty v obchodech, nebo 
tlačenice v autobusu. Chmatáci čekají 
právě na takovou vhodnou chvilku, 
kdy se k vám přitočí a prachy jsou fuč. 
Takovému šmejdovi je pak úplně jedno, 
jestli budete po zbytek měsíce mít co 
jíst. Nedávejte jim žádnou šanci.

S kamionem do zahrádek
Do navigace se nejspíš zahleděl řidič 
těžce naloženého kamiónu, když 
projel přes zákaz vjezdu na uzounkou 
silničku, trefně pojmenovanou jako 
Horská. Pochopitelně se daleko 
nedostal a jen s velkým štěstím, a taky 
díky pěknému počasí, nedošlo k velké 
škodě. Jinak by majitelé zahrádek 
mohli jen hořce ronit potoky slzí nad 
zničenými domky. Tentokrát pomohla 
tatrovka, která kamion vytáhla, ale 
příště bych to už raději nezkoušel. 
Technické vymoženosti jsou dobrá 
věc, ale nikdy bychom přitom neměli 
zapomínat používat i zdravý rozum.

Opilec či blbec jedno jsou?
Na snímku vidíte, jakou nadílku 
posbíral správce stadionu na Výšině 
po malém mejdanu party mladých 
lidí. Kdyby alespoň zálohované lahve 
nechali v původním stavu, ale to 
ne, správný hrdina mrskne po dopití 
flaškou o zem. Myslíte? Nu, možná 
nějaký do němoty zpitý kozák či 
nadraný mužik, ale tanvaldská mládež, 
na níž by naše oko mělo spočinouti 
se zalíbením? Jak vidno, žel, je tomu 
tak. Podotýkám, že následující den 
měly na hřišti atletické závody malé 
děti a jen díky pozornosti Karla Soldáta 
nedošlo ke zranění. Co by asi říkali 
rodiče takového kurážného jinocha, 
rozhazujícího střepy po trávníku, kdyby 
jeho mladší sourozenec přišel domů ze 
závodů s rozříznutou nohou? To by se 
asi nikomu moc nelíbilo, co?

Foto V. Hošek.

-vho-

   Děkujeme všem občanům Tanvaldu, 
kteří nás volili, za jejich podporu.

  Právě proběhnuvší komunální volby 
v Tanvaldě ukázaly, že jsme vykročili 
správným směrem. Sdělujeme všem 
občanům, že jsme si vědomi závazku, 
který nám touto vaší podporou vznikl a 
slibujeme, že se budeme vždy snažit o 
plnění našich předvolebních slibů. Jak 
se nám to podaří, bude záležet nejen 
na zastupitelstvu, ale i na každém z 
Vás. Chceme být otevření a vítáme  
každou, dobře míněnou radu.

   Ještě jednou vám všem děkujeme za 
důvěru!

Jaroslav Mikš a politické hnutí ANO Tanvald

Poděkování

Zleva Lada Cermanová a Tereza Vokálová. Autor: DENÍK.

Tanvaldská děvčata bojovala na Olympijských hrách mládeže
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Vzpomínky tanvaldského emeritního policejního rady 
aneb třicet skutečných případů majora Hromady

Příběh třetí
Když alkohol rozum zatemní

 „Pivo je dobrý a zdravý nápoj,“ říká 
kamarád Petr. „I stopečku slivovice si 
jeden může dát na vypálení červa, ale 
člověk, který v alkoholovém opojení ani 
neví co dělá, ten by se měl pití vyhýbat 
jako čert kříži. Měli jsme kdysi takový 
případ, rozum nad ním dodnes zůstává 
stát.“ Petr si lokne svijanské jedenáctky 
a začne vyprávět.
 „V jednom sklepě rodinného domu 
se tenkrát našla mrtvola staršího muže. 
Ležel na břiše v tratolišti krve a po těle 
měl velké množství sečných ran, na 
hlavě, ve tváři, na rukou, i v oblasti zad. 
Vražedná zbraň, zakrvácená sekyrka, 
ležela poblíž těla pohozená v pilinách. 
Ohledávající lékař stanovil dobu smrti 
mezi 22. hodinou až půlnocí předešlého 
dne. Šetřením jsme zjistili, že se jedná 
o majitele domu. Jeho žena byla sice 
doma, ale ležela těžce nemocná v 
posteli a nebyla schopna výpovědi. Ani 
ze sousedů nikdo nic neslyšel.
 Muž neměl žádné nepřátele, s 
nikým žádné spory, žil samotářsky, 
staral se jen o svou ženu a ani 
do hospody nechodil. Na místě 
jsme kromě vražedné zbraně našli 
půllitrovou prázdnou láhev od vodky, 
dvě skleničky, zakrvácené, ale bez 
použitelných otisků prstů. Větší štěstí 
jsme však měli venku. Kolem domu vedl 
výkop na vodovodní přípojku, hodně 
hluboký a nezajištěný, a v tom výkopu 
jsme narazili na stopy. V jílu na dně 
byly otisky obuvi velikosti 43 a zjevně 
se odtud někdo nedávno drápal ven. 
Další stopou byla krev na uzavíracím 

ventilu bez ovládacího kolečka, který 
vyčníval z potrubí. Později se zjistilo, že 
krev nepatří zavražděnému, tudíž jsme 
si vytvořili hypotézu, že do výkopu mohl 
spadnout vrah a o ventil se poranil.
 A začalo běžně pátrání v terénu. 
Prošli jsme celé okolí a vyzpovídali 
kdekoho.  Dlouho nic, teprve po 
dvou dnech jsme narazili na muže z 
nedalekého sídliště, který nám konečně 
poskytl zajímavou informaci. Prý se mu 
jeden známý svěřil s tím, že asi provedl 
něco hrozného, ovšem nevěděl co. 
Samozřejmě jsme si pro dotyčného 
hned zajeli, abychom si s ním pěkně 
popovídali. To už jsme věděli, že se rád 
napije a v deliriu pak vyvádí věci, jimž 
se druhý den diví. To by mohl být náš 
člověk. 
 Začali jsme s ním zlehka, jako 
by šlo jen o nějaký pomalovaný plot 
nebo rozbité okno, však on se ptáček 
nakonec sám chytí. Velikost bot 
odpovídala nachlup, krevní skupina z 
ventilu rovněž, a co nám hned padlo 
do oka, na zadní straně pravého 
stehna měl ošklivou ránu. Jenom 
motiv pro nás zůstával záhadou. Jak 
se ti dva mohli setkat, když oběť do 
hospody nikdy nechodila? Zmapovali 
jsme si jeho cestu předešlého dne. V 
osudný večer si dal s kolegou z práce 
čtyři dvanáctistupňová piva v bistru 
u nádraží a potom jel autobusem z 
centra až na konečnou. Řidič i několik 
dalších svědků ho poznalo. Vystupoval 
pár minut před desátou. Ovšem kam 
směřovaly jeho kroky potom, to už jsme 
nevěděli.
 Já měl vokno, pánové, já si nic 
nepamatuju, rozhazoval rukama.

 Po čtyřech pivech okno? Děláte si 
z nás srandu, člověče? To jste toho 
musel vypít mnohem víc, jen přidejte
 Já vážně nic nevím.
 A co ta krev na vašem oblečení?
 Krev? Popotáhl nosem. To jsem se 
asi v noci někde praštil.
 Asi, posměšně po něm opakoval 
vyšetřovatel. 
           Asi někde ve výkopu, co? A co ta 
hlína na botách?
 Ještě chvíli vzdoroval, ale pak 
pochopil, že je to marné a položil to.
 Já vám teda povím, jak to bylo 
doopravdy.
 Když vystoupil z autobusu, dal 
se s ním do řeči nějaký starší muž, 
kterého znal od vidění. Jestli s ním 
jel stejnou linkou, to si nepamatoval. 
Přece jen měl v sobě už čtyři piva a 
trochu rozmazané vidění. Navíc už byla 
tma. Muž ho pozval na panáka k sobě 
domů. A náš milý násoska to pozvání 
přijal, což se stalo pro oba osudným. 
Seděli ve sklepě a vypili asi tři nebo 
čtyři sklenice vodky. Hostitel byl silnější 
postavy, měl špinavé masité ruce a 
jedno oko potažené šedou blánou, 
což na hosta ve světle slabé žárovky 
působilo trochu strašidelně. Starý muž 
se evidentně potřeboval vypovídat. 
Naříkal na život, na neblahý osud, 
vzpomínal na nějakou křivdu a přitom 
se k němu nakláněl stále blíž a blíž, až 
mu prskal přímo do obličeje.
 Jaké maličkosti někdy rozhodují o 
životě a smrti. Mladší muž se vyděsil, 
staršího muže chtěl odstrčit, ale ten 
se nedal a tak mezi oběma došlo 
náhle k menší potyčce, na jejímž konci 
se v rukou toho mladšího objevila 

sekera, která byla poblíž zaťata ve 
špalku. A tak sekal a sekal, jen aby 
se dotěrného starce zbavil. Netušil, 
kolik mu zasadil ran. Teprve když oběť 
nehybně ležela na zemi, upustil sekeru 
do pilin a vyvrávoral ze sklepa do tmy. 
Potom kamsi spadl a pocítil palčivou 
bolest. Ležel v jakési jámě, odkud se 
nakonec vyhrabal a kolem jedenácté 
se dopotácel zkrvavený a špinavý do 
bytu své družky na sídliště. Když se 
ho vyptávala, co se mu stalo, tvrdil, že 
ho potkalo něco hrozného, ale že si to 
vůbec nepamatuje.
 U soudu se pak hájil takzvanou 
patologickou opilostí, v jejímž 
důsledku mohl mít sníženou nebo 
úplně vymizelou schopnost ovládání, 
jinými slovy že nebyl v tu chvíli trestně 
odpovědný za svůj čin. Tuto obhajobu 
však soud vyvrátil. K tomu by mohlo 
dojít pouze u člověka, který nemá s 
alkoholem žádné zkušenosti a jednalo 
by se tedy o první požití malého 
množství. Pokud se ovšem jedná o stav, 
který inkriminovaná osoba již zná jako 
opakovaný důsledek požití alkoholu, 
pak se nejedná o patologickou, nýbrž 
prostou opilost, do níž se pachatel 
uvedl vědomě s tím, že již neblahé 
zkušenosti s alkoholem měl dříve, a 
tuto skutečnost nerespektoval, tudíž je 
za svůj čin zodpovědný.“
 Pachatel byl za trestný čin vraždy 
odsouzen na 12 let odnětí svobody.
 „Nojo, každý si zkrátka nemůže 
prostě jenom tak zajít na dvě pivča, 
jako my dva,“ říká Petr a otírá si pěnu 
zpod nosu. „Jsou lidi, kterým to nedělá 
dobře.“
A já říkám „vejdi a neuškoď.“

JUDr. Petr Hromada a Václav Hošek

10. listopadu v 10 hodin proběhne v In-
focentru Tanvald autogramiáda knížek 
Stopařka a Pád bílého koně od Václa-
va Hoška.
Nechte se vtáhnout do víru kriminál-
ních živlů prostřednictvím povídek, z 
nichž některé jsou inspirované skuteč-
nou událostí.

Chtěl bych zde poděkovat odcházejícímu panu starostovi Petru Polákovi za více 
než 20-ti leté období práce pro město a jeho občany a popřát mu hodně pohody a 
pevné zdraví v následujícím období.

Dubský Pavel

Krimi dopoledne v íčku

Poděkování!
Dagmar Berková
Zdeňka Habová
Miroslav Kolář

Ludmila Škrabálková
Hella Sasková
Jiří Klimpera

Augusta Pospíšilová
Věra Milotová
Miroslav Ježek

Jana Kirschnerová
Antonie Pašková

Jan Benkö
Eva Rydvalová

Eva Jakoubková

V listopadu 2014
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!)

 
Senior klub Tanvald

Vás zve na Sociálně aktivizační 
činnost pro seniory a veřejnost

PŘÍRODA KOLEM NÁS

VYPRÁVĚNÍ A PROMÍTÁNÍ 
DIAPOZITIVŮ Z TANVALDSKA 

A JIZERSKÝCH HOR

Místo konání: Hasičská zbrojnice 
dobrovolných hasičů Tanvald 
Šumburk n. D. - společenská míst-
nost (nová hasičárna)
Datum konání:  18. 11. 2014 v 15:00

Na setkání se těší Pepa Joe Kuna

Srdečně zveme

Teplo, cena!
Dobrý den, chtěl bych se vyjádřit ke 
dvěma článkům na téma teplo.
Pan jednatel společnosti Teplárenství 
Tanvald již ve dvou posledních číslech 
Tanvaldského zpravodaje vysvětluje 
lidem cosi o cenách tepla, zálohách a 
doplatcích za energie. Zálohy na teplo 
nechť si každý určí sám, ano někdo do-
plácí a jinému vracejí, ale o tom jsem 
zde mluvit nechtěl. Chtěl bych  zde 
vyjádřit nesouhlas s cenovou politikou 
Teplárenství a tvorbu nepřiměřeně vy-
sokého zisku. Ano, každý podnikatel se 
snaží, aby vytvořil zisk, ale pokud se 
jedná o veřejnou službu, potažmo v lo-
kalitě s nízkou zaměstnaností, a navíc 
s většinovou majetkovou účastí Města 
Tanvald, je přímo povinností zajistit ge-
nerování přiměřeného zisku. Dle mého 
názoru je zde přiměřený zisk 0,5-1 mil. 

korun, navíc za situace, kdy jsou veš-
keré sítě a infrastruktura již zmoderni-
zovány. A teď k těm číslům: účetní rok 
2013.
Zisk před zdaněním 4.292.000,-     dě-
leno výroba 47520 Gj  = vychází zisk 
na 1 Gj cca 90kč  takže prostor pro dal-
ší zlevňování zde určitě je.
Na závěr bych chtěl ale i pochválit, 
že docházelo v uplynulých letech k 
průběžné modernizaci a optimalizaci 
celého provozu Teplárny včetně zvý-
šení účinnosti a udržování vysokého 
technického standardu celého zařízení 
společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o a 
za to panu jednateli děkuji.
Informace čerpány z veřejně dostup-
ných zdrojů (obchodní rejstřík, Tanvald-
ský zpravodaj)

-red- Dubský Pavel
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 17. 9. 2014  

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 15. 10. 2014  

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 
konaného dne 1. 10. 2014

*RM v působnosti valné hromady TABYS s.r.o. 
Tanvald bere na vědomí informace o stavu 
domu čp. 299, Železnobrodská ulice, Tanvald 
po požáru a o průběhu jednání s pojišťovnou o 
způsobu likvidace pojistné události.
*RM vydává záměr na prodej bytu č. 555/10, 
vel. 1+2, byt běžný, Sportovní ulice, Tanvald 
včetně spoluvlastnického podílu 573/38820 na 
společných částech budovy čp. 555, Sportovní 
ulice, Tanvald a stavební parcele č. 1047 v 
katastrálním území Tanvald dle schválených 
pravidel veřejné soutěže. Základní cena pro 
podání žádosti je 318.197,-- Kč. Termín pro 
podání žádosti je nejpozději do 21. 11. 2014 do 
14 hodin.
*RM rozhodla pronajmout byt č. 48, vel. 0+2, byt 
běžný, Větrná 558, Tanvald na dobu určitou do 
31. 12. 2014.
*RM vydává záměr na prodej části pozemkové 
parcely č. 654/7 (ostatní plocha) o výměře cca 45 
m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou 
společnosti ABB s.r.o., se sídlem Štětkova 
1638/18, Praha 4 s tím, že hranici pozemku 
bude tvořit pata opěrné zdi se zábradlím.
*RM rozhodla nesouhlasit s pronájmem části 
pozemkové parcely č. 157/3 (trvalý travní 
porost) o výměře cca 30 m2 v katastrálním 
území Tanvald panu Krumphanzlovi za účelem 
umístění dočasné stavby dvou plechových 
garáží.
*RM po projednání žádosti Oblastního ředitelství 
Správy železniční dopravní cesty, s.o., Hradec 
Králové o stanovisko, rozhodla nesouhlasit 
se záměrem zrušení přechodu pro pěší přes 
železniční trať Liberec-Harrachov v drážním km 
29,107, který je součástí účelové komunikace č. 
63u, která spojuje místní část Žďár s městem 
Desná.
*RM souhlasí s umístěním reklamní plachty o 
rozměrech 200 x 100 cm na plotě postaveném 
na pozemkové parcele č. 328/59 v katastrálním 
území Tanvald, která je v majetku města tak, 
jak je uvedeno v přiloženém snímku, na dobu 

určitou do 31. 12. 2015 za náhradu ve výši 
100,-- Kč/měsíc.
*RM v souvislosti se záměrem výstavby „Bike 
parku“ na Tanvaldském Špičáku doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit se směnou 
pozemků ve správě LESY ČR s.p. a pozemků 
ve vlastnictví města Tanvald. 
*RM rozhodla stavbu pro expozici historické 
hasičské techniky v hasičské zbrojnici SDH 
Tanvald Šumburk do 30. 11. 2015 nerealizovat.
*RM rozhodla uvolnit finanční prostředky na 
zajištění výmalby a nátěrů v objektu čp. 589, 
ulice U Stadionu, Tanvald a přijmout rozpočtové 
opatření č. 51/2014:
VÝDAJE:
Školství – celkem
základní školy – celkem
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 – celkem

účelový příspěvek na zajištění výmalby, nátěrů 
a úklidu objektu čp. 589, ulice U Stadionu, 
Tanvald                                                    91.000 Kč

ROZPOČTOVÁ REZERVA                -91.000 Kč 

*RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve 
výši 20.000,-- Kč v souladu s Pravidly pro 
poskytování příspěvku na odkanalizování 
nemovitosti paní Bervicové na odkanalizování 
rodinného domu č.p. 547, ul. Vítězná, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou.
*RM po projednání nabídky na zakoupení 
propagační plochy do mapy Jizerské hory od 
firmy Monty Media, Martin Ječný se sídlem 
Předměstská 188, Sobotka rozhodla na tuto 
nabídku nereflektovat.  

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

*RM vydává záměr na pronájem části 
pozemkové parcely č. 91/5 (ostatní plocha) 
o výměře 1 m2 a části pozemkové parcely 
č. 848/2 (trvalý travní porost) o výměře 1 
m2, vše v katastrálním území Šumburk nad 
Desnou společnosti RENGL s.r.o., se sídlem 
Zákopnická 354/11, Liberec za účelem umístění 
nové plakátovací plochy.
*RM vydává s účinností od  01.01.2015 Směrnici 
města Tanvald pro odepisování dlouhodobého 
majetku dle předloženého návrhu.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
55/2014:

PŘÍJMY ÚČELOVÉ DOTACE
na volby do zastupitelstev obcí....... 190.000 Kč
VÝDAJE VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ                                                             
  .................................................... 190.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové 
opatření č. 56/2014:
VÝDAJE ŠKOLSTVÍ – celkem
ZÁKLADNÍ ŠKOLY – celkem
Základní škola Tanvald, 
Sportovní 576 – celkem
účelový příspěvek na odpisy .. + 121.973,50 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA ...... - 121.973,50 Kč 
*RM rozhodla provést rozpočtové 
opatření č. 57/2014:
VÝDAJE KULTURA – celkem
Infocentrum – celkem

personální výdaje ............................ + 3.000 Kč
Knihovna – celkem
personální výdaje ............................ + 4.000 Kč
Kino – celkem
personální výdaje ............................ + 1.500 Kč
VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem
Vnitřní správa (radnice) – celkem
personální výdaje ........................ + 110.000 Kč
BEZPEČNOST A OCHRANA 
OBČANŮ A MAJETKU – celkem
Městská policie - celkem
personální výdaje .......................... + 13.000 Kč
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Komunální služby – středisko 
TS Žďár – celkem
personální výdaje ......................... - 110.000 Kč
SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem
Sociální služby – celkem
personální výdaje ............................ + 3.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA   ........... - 24.500 Kč 
*RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve 
výši 20.000,-- Kč v souladu s „Pravidly pro 
poskytování příspěvku na odkanalizování 
nemovitostí“ panu Šindelářovi.
*RM souhlasí s objednáním zpracování 
vyjádření k Protokolu o kontrole č.j. RRSV 
11663/2014 – Výstavba hasičské zbrojnice ze 
dne 13.10.2014 u společnosti KODAP s.r.o., se 
sídlem 1. máje 97/25, Liberec.

*RM v působnosti valné hromady TABYS 
s.r.o. Tanvald schvaluje obchod společnosti 
přesahující částku 100.000,-- Kč:
- výměna oken v domě čp. 463, ul. Mánesova, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou v ceně 
404.473,-- Kč včetně DPH.
*RM rozhodla pronajmout část pozemkové 
parcely č. 659/10  (trvalý travní porost) o 
výměře 12 m2 v katastrálním území Šumburk 
nad Desnou paní Šandové na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 
9,-- Kč/ma/rok za účelem umístění přístřešku 
pro úly a stanoviště pro včely.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene – služebnosti ve 
prospěch 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“.
*RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve 
výši 20.000,-- Kč v souladu s Pravidly pro 
poskytování příspěvku na odkanalizování 
nemovitosti:
a) manželům Ciklovým 
b) paní Jasoňkové
*RM na základě zaslané nabídky schvaluje 
výkup dočasné stavby prodejního stánku 
umístěného na části pozemkové parcely č. 
167/1 o výměře 100 m2 v katastrálním území 
Tanvald avšak pouze za cenu 1,-- Kč.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
52/2014:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na činnost odborného lesního hospodáře                                                                
+ 113.449,-- Kč
VÝDAJE 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – výkon státní správy 
- celkem
činnost odborného lesního hospodáře                                                                   
+  113.449,-- Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
53/2014:
PŘÍJMY
TRANSFERY
státní příspěvek na výkon pěstounské péče                                                           
+  48.000,-- Kč
VÝDAJE 
SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem

výkon pěstounské péče - celkem                                                                          
+  48.000,-- Kč     
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
54/2014:
VÝDAJE
ŠKOLSTVÍ – celkem
ZÁKLADNÍ ŠKOLY –  celkem
Masarykova základní škola a Obchodní 
akademie – celkem
účelový příspěvek na odpisy                                                                               
+ 7.257,-- Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                            
- 7.257,-- Kč 
usnesení č. 284/17/2014
*RM rozhodla souhlasit s vyřazením  likvidací 
dlouhodobého hmotného majetku - plynového 
kotle JUNKERS inv. č. DHM 03-484180001, 
pořízeného v roce 1992 za cenu 139.200,-- Kč 
svěřeného příspěvkové organizaci Masarykova 
základní škola a Obchodní akademie Tanvald, 
Školní 416.
*RM projednala žádost TJ SEBA Tanvald o 
příspěvek ve výši 13.500,-- Kč na pořádání 
Sportovní zábavy ve sportovní hale na 
Výšině dne 17. října 2014 a rozhodla tento 
neposkytnout.
*RM souhlasí s doplněním přílohy č. 3 Směrnice 
pro odpisování dlouhodobého hmotného 
majetku schválené radou města dne 21. 12. 
2011 tak, že stanovená doba používání u hřišť 
s polyuretanovým povrchem bude na základě 
deklarované životnosti 10 let. 
*RM projednala záměr Nemocnice Tanvald 
s.r.o. prodat provoz laboratoře a rozhodla, aby 
stanovisko přijaly až nové orgány města vzešlé 
z komunálních voleb 2014. 
*RM nesouhlasí s pokácením 1 ks smrku 
nacházejícího se nad objektem čp. 466, ul. Nad 
Koupalištěm, Tanvald, na pozemkové parcele č. 
240/1 v katastrálním území Tanvald. 
*RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy 
nacházející se u objektu čp. 503, ul. Okružní, 
Tanvald, na pozemkové parcele č. 328/1 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.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města 
Tanvaldu o městské policii dle předloženého 
návrhu.

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

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

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

INZERCE
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Kultura, informace

Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald

Listopadové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz

Akce v listopadu:
• 8. 11. od 15:00 vyrábíme z FIMO hmoty, cena výrobku 200 Kč 
   (sada náušnic), další sada za 150 Kč, přihlášky do 1.11.!!!
• výroba adventních věnců – v pátek 28. 11. v 16.00, cena 50 Kč
  (1x korpus, drát, chvojí, přír. mat.), s sebou: 4 svíčky, přízdoby,
  lepicí pistoli, kleště (kdo má), přihlášky do 21.11.!
• nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel.: 774 825 085

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.

Děkujeme za podporu:
Městu Tanvald, Městu Desná v J.h., Libereckému kraji, Nadaci pro 
záchranu a obnovu Jiz.hor, MPSV Praha, Nadaci EURONISA a všem 
ostatním sponzorům, kteří nás po celý rok podporují a děkujeme za 
výjimečný dar Komerční bance, a.s., pob. Tanvald

Mateřské a dětské centrum Maják

Listopad bude v našem domečku již vonět Vánocemi. Připravili jsme akce 
pro děti, pro dospělé i pro rodiče s dětmi. Budeme chystat dárečky, péct 
vánoční dobroty a trošku se bát …

Zveme vás na tyto akce:
Ve středu 5. 11. od 17:00 upečeme a nazdobíme „Voňavé vánoční perníčky“. 
Akce je určena dětem školního věku. Je třeba mít s sebou krabičku, ve které si 
děti upečené dobroty odnesou.

V pátek 14. 11. se vypravíme „Se světýlky za strašidýlky“. Akce je pro rodiče 
s dětmi. Koná se v prostoru školní zahrady MŠ U Školky na Výšině v Tanvaldě. 
Začínáme v 17:00 - 17:30. Děti s sebou musí mít baterku, s kterou budou 
strašidýlka v doprovodu rodičů hledat. Za úspěšné hledání dostanou malou 
hračku a sladkou odměnu. Startovné činí 20 Kč.

Ve středu 19. 11. a 26. 11. od 16:30 si děti vyrobí originální „Mozaiková zrca-
dla“. 19. 11. si vytvoří rám zrcadla pomocí barevných sklíček a další středu 26. 
11. si rám vyspárují.

V pondělí 24. 11. a 1. 12. od 17:00 se v keramické dílně koná „Vánoční kera-
mika pro dospělé“. Zde si můžete vlastnoručně vyrobit krásné vánoční dárky. 
24. 11. si je vymodelujete, 1. 12. naglazujete.

Dopolední výtvarné dílny v DDM pořádané pro MŠ a ZŠ z Tanvaldu a okolí 
jsou do Vánoc již obsazeny. Zájemci z řad pedagogů se mohou přihlašovat na 
leden.

Od října je v DDM pro děti otevřen Klub volného času vždy v úterý a ve 
čtvrtek od 14:00 do 16:30. Program Klubu v listopadu:

úterý 4. 11. . . . . . . . . Sportování s kinectem - přijď si zasportovat na X-Boxu!
čtvrtek 6. 11.  . . . . Gumičkujeme květinový náramek - pro fandy Loom-bands
úterý 11. 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turnaj v holandském billiáru
čtvrtek 13. 11.  . . . . . . . . . . . . . Deskohraní - nejrůznější deskové a stolní hry
úterý 18. 11. Strašidelné historky - čtení historek, ze kterých mrazí, můžeš si 
přinést i vlastní knížku!
čtvrtek 20. 11.  . . . . . . . .„Klubový maraton“- s sebou sportovní oblečení a pití
úterý 25. 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adventní dílna
 Všechny akce v Klubu volného času jsou zdarma a začínají ve 14:00. 
Kdo nemá zájem o nabízenou akci, může si přijít jen pohrát s kamarády 
v rozmezí od 14:00 do 16:30. S sebou si noste přezutí a dobrou náladu.
Bližší informace na tel.: 720 528 322.

Připravujeme na prosinec:
V sobotu 6. 12. od 9:00 do 13:00 proběhne již tradiční „Dárkování“ - výtvarné 
dílny pro děti školního věku, ve kterých si vyrobí několik originálních dárečků.

Tradičně v českých knihovnách probíhá začátkem podzimu „Týden 
knihoven “.

Jako vždy se této akce zúčastnila i naše knihovna. Připravili jsme program 
pro naše malé čtenáře. Postupně naši knihovnu navštívilo 140 dětí ze ZŠ 
Masarykova Tanvald. 
Letos v říjnu by oblíbený dětský spisovatel Ondřej Sekora oslavil 115. narozeniny. 
Besedami nás provázela známá postavička z jeho knih Ferda mravenec. 
Tentokrát jsme měli pro děti překvapení. Městský úřad nám zapůjčil projektor, 
a proto jsme měli možnost vytvořit prezentaci, díky které se děti v úvodu 
seznámily se zajímavostmi ze života opravdových mravenců. Poté si prohlížely 
a četly v knihách Ondřeje Sekory. Povídali jsme si i o ostatních hrdinech z jeho 
knih. Ti nejstarší pak měli možnost najít odbornou literaturu v našem knižním 
fondu a srovnat opravdové zástupce hmyzu s pohádkovými postavičkami. 
Naučili se tak orientovat v on-line katalogu naší knihovny. Mladší děti se 
utkaly v broučím pexesu. Souboje byly velmi napínavé, zvláště o první místa. 
Nejmladší se stali  mravenci, zvolili si královnu, postavili mraveniště a škvrně se 
proměnilo v kuklínka, ze kterého se posléze vyklubal nový mraveneček. Každá 
třída měla svého broučka, vítěze, který za svůj výkon dostal tykadla. Všechny 
děti na konci programu odcházely se sladkou odměnou a záložkou do knihy.
Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách 
www.tanvald.cz/knihovna ve fotogalerii a na nástěnce ve vstupní části knihovny.
V tomto týdnu se přihlásilo 7 nových čtenářů. Mnozí také využili amnestie 
dlužníků a přišli vrátit knihy, které měli doma již velmi dlouho.
 

Dárek z knihovny. Pro všechny, kdo by chtěli udělat radost svým blízkým či 
přátelům, nabízíme zhotovení dárkového čtenářského průkazu na rok 2015. 
Bližší informace se dozvíte u pultu v Městské knihovně Tanvald.
 

„Vánoce, vánoce přicházejí…“ vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro všechny 
mladé od 0 do 19-ti let. Jistě všichni znáte tuto vánoční píseň (text Zdeněk 
Borovec, hudba Jaromír Vomáčka), ztvárněte jakoukoli technikou, co Vám 
přijde na mysl při jejím zpěvu či poslechu, maximální velikost A4. Uzávěrka 
soutěže je 8. 12. 2014. Nezapomeňte uvést zezadu jméno, věk, tel. spojení a 
školu. Svá díla můžete odevzdávat osobně v knihovně nebo zasílat na adresu: 
Městská knihovna Tanvald, Krkonošská 350, 46841 Tanvald. Výherci budou 
vybráni porotou dle věkových kategorií a odměněni knižními dary. Všechny 
práce budou vystaveny od 15. 12. 2014 a po celý měsíc leden 2015 v naší 
knihovně.
 

Vánoční inspirace - výstavka ve vstupní části knihovny z našeho knižního 
fondu po celý měsíc listopad
 

„Co mě baví“ -  tato výstava se v loňském roce setkala s velkým zájmem a 
odezvou, a proto bychom ji chtěli v letošním roce zopakovat. Rádi tvoříte nebo 
vyrábíte sobě, svým blízkým pro radost nebo jen tak? Podělte se s ostatními 
o to, čím naplňujete Váš volný čas. Své výrobky, fotografie, kresby aj. můžete 
přinést k nám do knihovny do 20. 11. 2014. Samotná výstava pak bude od 1. 
12. 2014 do 12. 12. 2014 ve výstavním sálku.
 

1. 12. – 3. 12.  „ Vánoční svět “  – prodejní výstava prací klientů domova pro 
osoby se zdravotním postižením v Raspenavě.
 

Informační tabule v novém kabátě
Naši čtenáři a návštěvníci knihovny si mohou prohlédnout ve vstupní části 
knihovny nové informační tabule o našem městě. Finanční prostředky na 
zhotovení tabulí uvolnilo ze svého rozpočtu město Tanvald.
Tabule vznikaly téměř rok a zachycují důležité historické okamžiky Tanvaldu. 
Část informací a fotografií byla převzata z původních tabulí, které zde visely 
dříve. Čerpalo se také z různých zdrojů: knihy Paměť Tanvaldska od Jaroslava 
Rýdla, Tábory a válečná výroba od Ivana Rouse aj.. Některé detaily jsme 
konzultovali s dosud žijícími pamětníky prostřednictvím Mgr. Anny Liškové, jež 
nám také poskytla materiály z kroniky Tanvaldu. Chtěli bychom také poděkovat 
PhDr. Evě Hovorkové a Lence Hájkové za korektury textu.

Městská knihovna Tanvald
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Tučňáci z Madagaskaru
Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších 
supertajných agentů světa: Skippera, Kowalskiho, Rica 
a Vojína. Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, jsou i 
nejvýkonnější úderná jednotka tajných agentů. Jsou při-
pravení kdykoliv a kdekoliv zasáhnout i při sebemenším 
ohrožení světa. Nebezpečí se objeví v podobě doktora 
Octaviuse Brinea, výstředního génia a velice úspěšného 
vědce. A aby toho nebylo málo, naše špičková jednotka se setká s tajnou organizací 
Severák. Což je další elitní mezidruhová jednotka zaměřená na pomoc všem tvorům, 
kteří si sami nepomůžou. A tak naši tučňáci mají co dělat nejen s Octaviusem, ale i s 
konkurenční agentskou partou.

Pohádkář
Někdy si prostě nedokážete pomoci. Jdete a dostáváte se 
až na hranu. Nakloníte se přes ni. Víte, že stačí milimetr 
a spadnete. Zřítíte se do propasti. Ale ten okamžik vám 
za to stojí. Ten okamžik mezi vzletem a pádem. Pohádkář 
je milostný příběh člověka balancujícího na hraně lásky, 
vášně a lži.
Film Pohádkář natočil režisér Vladimír Michálek podle 
stejnojmenného bestselleru Báry Nesvadbové a scénáře Marka Epsteina.

Interstellar
Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina 
výzkumníků pověřena nejdůležitějším posláním v lid-
ských dějinách: cestou za hranice naší galaxie, při které 
má za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový domov.

FILMOVÉ TIPY 

MĚSTSKÁ KULTURNÍ KANCELÁŘ TANVALD

Kulturní akce v kině Jas Járy Cimrmana:
18. 11. - ÚT - 9:30 - Divadelní představení pohádky Jezinky Bezinky
Uvidíte tři pohádky o Smolíčkovi na motivy K.J.Erbena, Aloise Mikulky a 
Františka Hrubína. Představení je kombinací činohry a loutkového divadla. 
Hraje divadlo ELF z Prahy. Vstupné 30 Kč. 

20. 11. - ČT - 19:00 - Travesti skupina Techtle Mechtle
zábavný pořád s názvem PelMel
Slečny Dolores a Stacey společně s mistrem Alexem opět po půl roce připravili 
zcela nový zábavný pořad plný hudebních hitů, scének a vtipných momentů. 
Vstupné: 250 Kč předprodej / 270 Kč na místě. /akci nepořádá kulturní kancelář/

27. 11. - ČT - 19:00 - 
Divadelní představení: 
W. Shakespeare - Dobrý 
konec všechno spraví
DS J. K. Tyl Josefův Důl 
uvádí komedii Williama 
Shakespeara. Jedna z méně 
známých Shakespearových 
her. Bývá řazena do kome-
dií a nepostrádá typickou 
zápletku spojenou se 
záměnou postav. Hlavním 
tématem se zdá být ctnost 
- řeší se u postav hlavních 
i vedlejších. Dívka - sice 
ctnostná, ale nízkého rodu 
- miluje francouzského 
hraběte a nelehkou cestou 
plnou lstí jej nakonec při-
vede k lásce. Název i děj 
tak potvrzují staré přísloví, 
které říká, že dobrý konec 
všechno spraví. Režie diva-
delní hry: Karel Stuchlík.
Vstupné: 50 Kč.

Další kulturní akce :

29. 11. - SO - 16:30 - 
Rozsvícení vánočního 
stromu na centrálním 
parkovišti v Tanvaldě 

• Vystoupení žáků ZUŠ
  Tanvald
• Hudba
• Bohaté občerstvení
• Živý Betlém

12. 12. - PÁ - 19:00 - Vánoce s Karmínou 
Vánoční písně a koledy z českých 
a jiných evropských zemí v podání 
vokálně-instrumentálního souboru 
historických nástrojů Karmína z 
Prahy.
Vánoce s Karmínou je tradiční 
program se zaměřením na lidové 
zvyklosti a obyčeje v období Vánoc a 
Adventu.
Staré české i evropské písně a 
koledy, v osobité úpravě uměleckého 
vedoucího souboru Miroslava Sekáče, jsou vhodně doplněny vtipným průvod-
ním slovem seznamujícím diváky s lidovými vánočními tradicemi.
Autentický zvuk a lidová tematika programu je umocněna používáním replik 
historických nástrojů a specifických, méně známých lidových nástrojů.
V tomto programu vystupuje 9 členů souboru a hrají v barokních lidových 
kostýmech. Vstupné: 60 Kč.
 

20. 12. - SO - 19:00 - L. Smoljak - Jára Cimrman - Z. Svěrák: Záskok
Divadelní představení Divadla Járy Cimrmana z Prahy.
Předprodej vstupenek v pokladně kina od 19. 11. 2014. Vstupné: 370 Kč.

Připravujeme na prosinec - kino Jas Járy Cimrmana
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Žlutý žigulík s iniciálami VB na dveřích 
a ostří hoši s červenými výložkami. 
Instinktivně sáhnu do zadní kapsy, 

zda tam mám občanský průkaz, a už 
mi ve dveřích zapíchnou do klopy 
odznáček SČSP. Na schodišti nápis 
„kupředu levá“ a v hale rudé prapory 
se srpem a kladivem a transparent 
„proletáři všech zemí spojte se“. Z 
amplionu zní povědomý hlas „žádnej 
z nás, soudruzi, nebere takový 
prachy“, ale to je přece náš oblíbený 
Milouš. Smrtelný pot mne oblévá a tu 
můj vyčerpaný zrak konečně nalézá 
záchytný bod nad výčepním pultem 
„důsledným dopíjením za úsporu 
ječmene“. Policejní eskorta se kolem 
mne přežene se zadrženým hipíkem, 

zatímco plukovník Československé 
lidové armády se dvěma tajnými tomu 
mlčky přihlíží. Švarné dělnice v šátcích 

trpělivě naslouchají 
panu mistrovi za-
hleděnému do pa-
pírů, pan primář v 
bílém plášti seký-
ruje sestřičky a ko-
lem se prohánějí 
spartakiádní cvičen-
ky v úborech lahodí-
cích mužskému oku. 
Konečně trocha lad-
ného pohybu.
Na stěně obraz pre-
zidenta. Přijdu blíže 
a co to? To přece 
není Miloš Zeman. 
Je to Gustav. Kde 
jsem to jenom slyšel 
„a potom přijde 

Gustav“? Ovšem toto není Gustav 
Anděl, nýbrž Gustáv Husák. A vedle 
něj? Kdopak je to ten muž s velkými 
kníry? „Je čas, soudruzi, skoncovat s 
alkoholem“. Tenhle že by to řekl? Josif 
Vissarionovič, jemuž hrdlem protekly 
celé sudy, co sudy, ba celé cisterny 
vodky? Nu vot, kak éto skazál tavárišč 
Stalin, tak búdět.
Snad octl jsem se v soukolí stroje času, 
či jaký ďábel si se mnou zahrává? Ale 
kdeže, jsme v Tanvaldě a píše se rok 
2014. To jen TJ SEBA pořádá retro 
socialistickou zábavu. A Tanvalďáci se 
baví. Předtančení obstarává skupina 

Mužoreti artróza 
z Hořic v černých 
oblecích, s tvrďáčky 
na hlavách a s čer-
nými paraplety v 
rukou. Jejich ladným 
kreacím kromě 
vděčného publika 
přihlíží i profesionální 
zdravotní sestra, 
jež jim přímo na 
place poskytuje 
první pomoc. Sám 
jsem ochutnal ovoce 
páleného a není divu, 
že statní tanečníci po 
něm dokážou divy.
A pak už dostane 
slovo skupina Ko-
neckonců a hraje 
skoro až do ranního 
kuropění. Já tam byl, 
sem tam od něčeho 
ochutnal, všechno 
jsem viděl a všechno 
zaznamenal. Na 
věčné časy. A tak je 
to správné a tak to 
má být. Ani v těch 
alejích jsem ráno po 
ničem neuklouznul. 
Tanvalďáci se ještě 
dovedou zdravě 
rozšoupnout a dobře 
pobavit.

Václav Hošek

Sport

Vše začalo tak trochu (hodně) 
nezištně. Fotbalová Asociace 
České Republiky (FAČR) 
zveřejnila ke konci prázdnin 
na svých internetových 
stránkách zprávu, že se 
pomalu blíží hranice pokoření 
300 tis. členů. Náhoda tomu 
přála, že se přesně tím 
třísettisícím stal mladý hráč 
z TJ Jiskra Tanvald – Hynek 
Erlebach. Fotbalová asociace 
připravila pro jubilejního člena 
nemalé překvapení v podobě 
hodnotných cen, které mladý 
Hynek obdržel v průběhu probíhajícího 
tréninku od jedné z největších 
současných českých trenérských ikon 

a to samotného trenéra reprezentace 
České Republiky Pavla Vrby. Ten v 
doprovodu generálního sekretáře 
FAČR Rudolfa Řepky a se spoustou 
novinářů v zádech překvapil všechny 

zúčastněné natolik, že bylo po 
tréninku. Trenér Vrba taktéž vyslovil k 
zaskočenému Hynkovi přání, aby třeba 
právě ten třísettisící člen FAČR byl tím, 

který jednou nahlédne do 
reprezentačního týmu. 
Poté následovalo nezbytné 
focení, které Hynek 
zvládl s bravurou. Také 
trenér Vrba se neostýchal 
a ochotně pózoval s 
mladými fotbalisty a jejich 
trenéry. Po sérii fotek přišla 
také chvilka na neformální 
rozhovory, při kterých 
trenér reprezentace 
neopomněl vyzdvihnout 
kvalitu místního trávníku, 
který s pečlivostí jemu 

vlastní již řadu let vzorně udržuje Karel 
Soldát. Pro všechny zúčastněné to byl 
neobyčejný zážitek, který v nás ještě 
pěknou řádku let zůstane. 

-MP-

Fotbalová Jiskra Tanvald má jubilejního člena FAČR

A k ránu přišel i Gustav, aneb reportáž málem psaná na oprátce

Vítězná brigáda socialistické práce.

Všudypřítomný dohled VB.

Se Sovětským svazem za lepší socialistické zdravotnictví.
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Svoji soutěž – 2.ligu – začaly i volej-
balistky Jiskry Tanvald a šlo jim to 
náramně. Dvakrát zvítězily v Chodově 
3:1 a 3:0, doma s Tatranem Střešovice 
nerozhodně 3:1 a 1:3 a na palubovce 
ve Smržovce s Lokomotivou Liberec 
3:2 a 2:3.
Prozatím drží druhou příčku tabulky.

-vho-

Volejbalistky zatím druhé

Sport, inzerce

Domácím utkáním s loňským vítězem 
soutěže z Turnova zahájili basketba-
listé TJ SEBA Tanvald novou sezónu. 
Výsledek byl znám až po uzávěrce 
tohoto čísla.
Domácí utkání v hale na Výšině
(hraje se v pátek od 18.00):
14.11. Tanvald – Bižuterie Jablonec
12.12. Tanvald – Slavia Liberec B

-vho-

Basketbalisté zahájili 
Jizerskou ligu

Po pomalejším rozjezdu začínají fot-
balisté Jiskry Tanvald zvolna nabírat 
bodíky.
Výsledky A tým:
Doma:   Kokonín 2:0, Hodkovice B 2:1
Venku:  Držkov B 1:2, Zásada B 5:1
V7sledkz B tým:
Doma:  Kořenov 5:3
Venku: Rádlo B 2:1, J.Důl 1:5

Ze zelených pažitů
optimističtěji

INZERCE

INZERCE

INZERCE
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