
	 Vytrhané	 koleje,	 žádné	 troubení	
vlaků	a	výlukový	jízdní	řád...	Tak	takto	
teď	 vypadá	 tanvaldské	 nádraží,	 ale	
nejen	 to	 tanvaldské,	 ale	 například	
i	nádraží	ve	Smržovce.	
	 Staveniště,	které	ani	zdaleka	nepři-
pomíná	rušné	nádraží,	se	během	něko-
lika	měsíců	promění	v	moderní	vlakové	
nádraží,	které	zvýší	komfort	a	bezpeč-
nost	cestujících.	Práce	v	celém	úseku	
trati	z	Liberce	do	Harrachova	se	plánují	
na	13	měsíců.
	 Cestující	 se	 dočkají	 nových	 nástu-
pišť,	 přechodů	 a	 přístupových	 cest,	
které	 budou	moderní	 a	 hlavně	 daleko	
bezpečnější.	Také	se	zvýší	bezpečnost	
přejezdů.	 Budou	 vybudovány	 nové	

informační	 systémy	 v	 železničních	
stanicích.	 Další	 významnou	 změnou	
je	 zkrácení	 jízdních	 dob	 v	 traťovém	
úseku	Jablonec	nad	Nisou	–	Smržovka	
a	zavedení	požadovaného	30	-	ti	minu-
tového	intervalu	ve	špičce.
	 Stávající	traťové	i	staniční	zabezpe-
čovací	 zařízení	 již,	 vzhledem	 ke	 stáří	
a	celkové	opotřebovanosti,	nevyhovuje	
současným	nárokům	na	provoz	a	bez-
pečnost	provozu.	
	 Na	 železniční	 trati	 z	 Liberce	
do	Tanvaldu	se	nachází	cca	50	želez-
ničních	přechodů	a	přejezdů,	z	kterých	
je	 značná	 část	 zabezpečena	 pouze	
dopravními	 značkami,	 což	 se	 má	
změnit.

	 S	 touto	velkou	přestavbou	 je	spjata	
méně	příjemná	záležitost	a	to	výlukový	
jízdní	řád,	který	je	k	dispozici	v	infocen-
tru	 v	 Tanvaldě	 nebo	 na	 webu	 města	
Tanvald	v	rubrice	aktuality.
	 Výluky	se	týkají	tratí:
Od  5.  srpna  do  4.  listopadu  trať 
č.	 036	 Liberec	 -	 Tanvald	 -	 Szklarska	
Poręba	Górna	v úseku Jablonec nad 
Nisou - Tanvald - Kořenov. 
Trať	 č.	 034	 Smržovka	 -	 Josefův	 Důl	
v  úseku  Smržovka  -  Josefův  Důl. 
V	 těchto	 dnech	 jsou	 všechny	 vlaky	
nahrazeny	 náhradní	 autobusovou	
dopravou	 v	 úseku	 Jablonec	 nad	
Nisou	 -	 Tanvald	 příp.	 Desná	 (do	 6.	
10.	 2014	 navíc	 také	 v	 úseku	 Tanvald	
-	 Harrachov)	 a	 opačně	 a	 současně	
i	 v	 úseku	 Smržovka	 -	 Josefův	 Důl	
a	opačně.
Od    6.  srpna  2014  do  6.  října  2014 
probíhá	 výluka	 na	 trati	 Tanvald	 –	
Železný	 Brod	 v úseku Velké Hamry 
- Tanvald.	 	 V	 těchto	 dnech	 	 jsou	
náhradní	 autobusovou	 dopravou	
nahrazeny	všechny	vlaky.

-haj-

Vydává	MěÚ	Tanvald	
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8. 9. 2014 proběhnou 
pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.

Beseda s kriminalistou nejen pro 
seniory na str. 4.

září	2014
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Nádraží prochází významnou proměnou

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve	velké	zasedací	místnosti	radnice	se	
uskuteční	ve	středu	10.	září	od	16-ti	
hodin	jednání	zastupitelů	města.

Zájezd pro tanvaldské seniory 

Do konce září filmaři 
mohou odevzdávat své 

humorné úlovky

do	 Děčína	 se	 uskuteční	 24.	 září.	
Přihlášky	 a	 podrobnější	 informace	
v	Infocentru	Tanvald.	 -red-

	 Soutěž	 pro	 amatérské	 filmaře	
Humor	v	amatérském	filmu	HAF	2014	
má	za	sebou	už	45	úspěšných	ročníků	
a	 před	 sebou	 novou	 šanci	 pro	 začí-
nající	 filmaře.	46.	 ročník	soutěže	HAF	
vypukne	 ve	 dnech	 3.	 -	 4.	 října	 2014	
v	Kině	Jas	Járy	Cimrmana	v	Tanvaldě.	
Oficiální	 zahájení	 hlavní	 soutěže	 se	
uskuteční	 4.	 října	 2014	 v	 13.30	 hod.	
Soutěžní	kategorie	jsou:	
A/	filmy	humorné	a	satirické	do	15-ti	minut, 
B/	filmy	s	neomezenou	tematikou	do	1	
minuty	(Minuta	film),	
C)	parodie	na	reklamu	do	3	minut.	Soutěž	
se	skládá	z	předkola	a	hlavní	soutěže.	
	 V	 předkole,	 které	 se	 koná	 dne	
22.	 září	 2014	 a	 je	 neveřejné,	 budou	
vybrány	filmy	postupující	do	hlavní	sou-
těže.	Do	soutěže	se	přijímají	 všechny	
filmy	 ve	 formátu	 MINI	 DV	 a	 DVD	
doručené	do	19.	 září	 2014	na	adresu	
Městský	 úřad	 Tanvald,	 oddělení	 kul-
turní	kancelář,	Krkonošská	350,	468	41	
Tanvald.	 -red-

Na	 Šumburku	 vyrostla	 tři	 nová	 hřiště:	
pod	parkem	u	kostela,	u	budovy	školy	
a	 u	mateřské	 školy.	Hřiště	 pod	 koste-
lem	je	od	srpna	veřejně	přístupné.	Pro	
návštěvníky	 hřiště	 platí	 provozní	 řád,	
který	 je	 vyvěšen	 u	 vchodu	 na	 hřiště	
nebo	 na	 www.tanvald.cz	 v	 rubrice	
aktuality.	Správu	hřiště	zajišťuje	město	
Tanvald	 prostřednictvím	 pana	 Josefa	
Šourka	 (telefonní	 číslo	 722	 214	 199).	
Pokud	si	chcete	hřiště	zarezervovat	pro	
větší	skupinku,	tak	je	to	možné	po	tele-
fonické	 domluvě	 s	 panem	 Šourkem	
nejpozději	dva	dny	předem.	

Provozní doba:
Denně	
od	1.	4.	–	31.	5.	 9.00	–	19.00	hod.
od	1.	6.	–	31.	8.	 9.00	–	20.00	hod.
od	1.	9.	–	31.	10.	 9.00	–	18.00	hod.

Zdržovat  se  v  areálu  hřiště  mimo 
provozní dobu je zakázáno!

Další	hřiště	u	školy	a	u	školky	nejsou	
veřejnosti	 přístupná.	 Výstavba	 hřišť	
probíhala	 od	 května	 a	 celkový	 náklad	
byl	přes	2,3	mil.
Hřiště	 jsou	 víceúčelová	 s	 moderním,	
umělým	povrchem.	 -haj-

Děti si budou hrát na nových hřištích

Hřiště byla otevřena zástupci rady města v čele s místostarostou panem Josefem Průchou. 
Symbolický klíč byl předán správci hřiště pod parkem panu Josefu Šourkovi.

Takto vypadá hřiště v areálu šumburské školy. Na hřišti u školky zpestřuje hru tato nádherná 
housenka.
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Parkování	před	lékárnou	U	Aescalupa,	 řeznictvím	 U	 Tomášů	 a	 dalšími	
obchodními	 subjekty	
v	 Krkonošské	 ulici	 mělo	
své	 příznivce	 i	 odpůrce,	
ale	 v	 současné	 době	 je	 již	
minulostí	 a	 parkovat	 zde	 již	
není	 možné.	 Z	 rozhodnutí	
Krajského	úřadu	Libereckého	
kraje	 (KULK)	 nebyla	
prodloužena	 zkušební	
doba	 této	 dopravní	 úpravy	
a	 to	 z	 důvodu	 zachování	
bezpečnosti	 a	 plynulosti	
silničního	provozu.	 	Nemalý	

vliv	 na	 její	 neprodloužení	 a	 praktické	
zrušení	 měly	 i	 stížnosti	 majitelů	
objektů	na	protější	straně	silnice.	Rada	
města	 ve	 svém	 stanovisku	 ze	 dne	
28.5.	 2014	 doporučovala	 přechodnou	
úpravu	 provozu	 prodloužit,	 avšak	 se	
svým	doporučením	u	 krajského	úřadu	
neuspěla.	
Proti	 zrušení	 podélného	 parkování	
v	 Krkonošské	 ulici	 na	 Šumburku	 se	
ohrazuje	 řada	 občanů	 a	 posílá	 své	
stížnosti	 na	 MěÚ	 Tanvald,	 nicméně	
rada	 města	 i	 městský	 úřad	 musí	
respektovat	rozhodnutí	KULK. -haj-

Zajímavosti, kultura

V Krkonošské ulici na Šumburku je parkování zrušeno

Diamantová svatba 
manželů Syrovátkových

Od září opět do Polska 
za nákupy

Během slavností budou 
dopravní omezení

Od	 září	 město	 Tanvald	 opět	 pořádá	
zájezdy	 do	 Polska.	 První	 zájezd	 se	
uskuteční	 18.	 září	 a	 cílem	 výletu	 je	
Jelení	 Hora.	 Odjezd	 bude	 v	 8	 hodin	
z	centrálního	parkoviště	a	cena	zájezdu	
zůstává	na	110	korunách.	Další	zájezd	
je	plánován	na	23.	října	a	tentokrát	se	
pojede	do	polského	městečka	Kudowa	
Zdroj,	jednoho	z	nejstarších	lázeňských	
měst	v	Polsku	i	v	Evropě.	Cena	zájezdu	
je	 200	 korun.	 Kudowa	 Zdroj	 se	může	
pochlubit	nejen	rozsáhlou	tržnicí,	kde	si	
návštěvníci	mohou	příjemně	nakoupit,	
ale	 také	 atraktivním	 centrem.	 Odjíždí	
se	v	6.30	hodin	z	centrálního	parkovi-
ště.	Další	zájezdy	do	Polska,	tentokrát	
opět	 do	 Jelení	 Hory	 se	 uskuteční	 20.	
listopadu	a	11.	prosince.	Odjezd	je	v	8	
hod	a	cena	zájezdu:	110	korun.	Platba	
je	 nutná	 nejdéle	 tři	 dny	 před	 odjez-
dem!	 Přihlašovat,	 se	 můžete	 už	 teď,	
v	Infocentru	Tanvald.	 -red-

Po	 dobu	 Tanvaldských	 slavností	
(od	pátku	12.	do	neděle	14.	září)	čeká	
řidiče	 v	 centru	 města	 řada	 doprav-
ních	 omezení.	 Od	 začátku	 týdne	 se	
do	Tanvaldu,	k	bývalému	hotelu	Koruna,	
začnou	 sjíždět	 majitelé	 pouťových	
atrakcí.	Od	pátku	bude	uzavřeno	cent-
rální	parkoviště	v	Krkonošské	ulici,	kde	
se	 budou	 připravovat	 stánky,	 pódium	
a	pivní	stan.	Poštovní	ulice	bude	uza-
vřena	v	sobotu	a	v	neděli,	a	to	v	úseku	
od	 křižovatky	 s	 Krkonošskou	 ulicí	 až	
po	 železniční	 trať.	 Tato	 ulice	 bude	
zcela	 uzavřena	 a	 vjezd	 bude	 povolen	
pouze	 dopravní	 obsluze.	 Uzavřeno	
bude	vzhledem	k	umístění	stánků	také	
přilehlé	parkoviště	pod	poštou.	Průjezd	
Krkonošskou	ulicí	bude	po	dobu	slav-
ností	 omezen	 na	 30-ti	 kilometrovou	
rychlost.	 V	 sobotu	 dopoledne	 bude	
kvůli	hasičské	soutěži	uzavřen	průjezd	
kolem	 nákupního	 centra	 Výšina,	 kam	
bude	 povolen	 vjezd	 pouze	 dopravní	
obsluze.	 Částečně	 bude	 uzavřena	
i	Horská	ulice.	 -red-

Senior	klub	Tanvald	Vás	za	podpory	
MěÚ	Tanvald	zve	na	besedu

 

BEZPEČNOST SENIORŮ 
jak doma tak i venku
(podomní	prodej,	zástupci	firem	–	

podvody	na	seniorech	–	bezpečnost	
silničního	provozu)

Místo konání: 
Dům pro seniory 

Šumburk	nad	Desnou	593,	Tanvald,	
-	společenská	místnost

Datum konání:
úterý 23. 9. 2014 v 15:00 hod.

Na setkání se těší:
zástupci	Městské	policie	Tanvald
vedoucí	sociálního	odboru	Tanvald

místostarosta	MěÚ	Tanvald
Každý	účastník	obdrží	malý	dárek.

	 Diamantoví	manželé	své	šedesáti-
leté	 výročí	 oslavili	 zopakováním	man-
želského	 slibu	 na	 tanvaldské	 radnici	
poslední	 červnovou	 sobotu.	 Společný	
čas,	 který	 po	 svém	 boku	 strávili,	 je	
opravdu	 úctyhodný.	 Šedesát	 let	 spo-
lečného	života	je	pevné	manželství	asi	
jako	diamant,	a	tak	manželům	Syrovát-
kovým	přejeme	pevné	zdraví	a	za	pět	
let	oslavu	Kamenné	svatby. -haj-

	 V	 průběhu	měsíce	 července	 bylo	
bez	přerušení	 provozu	 kina	nákladem	
přes	 1,8	 mil.	 Kč	 rekonstruováno	
osvětlení	 sálu	 a	 scény,	 a	 bylo	
modernizováno	ozvučení	pro	 filmovou	
projekci.	 	 Osvětlení	 dostalo	 novou	
řídící	 technologii	 a	 sál	 byl	 osazen	
LED	 reflektory	 a	 LED	 světly.	 Zvýšila	
se	 intenzita	 osvětlení,	 získaly	
se	 nové	 varianty	 nasvícení	 sálu	
i	 jeviště	 a	 v	 neposlední	 řadě	 došlo	
k	 výraznému	 snížení	 elektrického	
příkonu.	 Modernizované	 ozvučení	
filmové	projekce	je	nyní	zcela	digitální,	
a	 návštěvníkům	 kina	 zprostředkovává	
vícekanálový	 a	 plnější	 prostorový	
zvuk.	 V	 kině	 bylo	 nově	 instalováno	

i	 technické	 zařízení	 pro	 nedoslýchavé	
osoby.
	 Městské	kino	JAS	Járy	
Cimrmana	v	Tanvaldě	se	řadí	
mezi	 špičková	 jednosálová	
kina	 v	 Čechách.	 Kino	
Járy	 Cimrmana	 slouží	
jako	 víceúčelový	 kulturní	
stánek	a	s	více	než	11	tisíci	
návštěvníky	ročně	na	všech	
zde	 konaných	 akcích	
je	 nejnavštěvovanějším	
zařízením,	 které	 město	
ve	prospěch	občanů	vlastní	
a	 provozuje.	 Aby	 byla	
udržena	 vysoká	 úroveň	
tanvaldského	 kina,	 je	

nezbytné	do	něj	průběžně	investovat.	
-MěÚ-

Městské kino po modernizaci osvětlení a ozvučení

 
4. října se uskuteční sběr 

nebezpečného odpadu.
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	 V	červnu	a	v	červenci	se	v	tanvaldské	
radnici	předávala	maturitní	vysvědčení	
studentům	 Tanvaldského	 Gymnázia	
a	 vysvědčení	 žákům	 Základní	 školy	
Sportovní	v	Tanvaldě.
	 Se	 studenty	 a	 žáky	 se	 rozloučili	
jejich	 pedagogové,	 ředitelé	 škol.	

Samozřejmě	 si	 tento	 slavnostní	 akt	
nemohli	 nechat	 ujít	 i	 jejich	 příbuzní	
nebo	známí.
	 Žáci	 i	studenti	ukončili	 jednu	životní	
etapu	a	teď	je	před	nimi	dlouhá	cesta,	
na	kterou	jim	přejeme	hodně	štěstí.	

-haj-

Informace, zajímavosti

	 Další,	 v	 pořadí	 již	 druhá	 schůzka	
na	téma	bezpečnost	v	Tanvaldu	a	okolí	
proběhla	 na	 tanvaldské	 radnici	 dne	
10.	 7.	 2014.	 Na	 setkání	 u	 starosty	
Petra	Poláka	se	sešli:	senátor	Jaroslav	
Zeman,	 poslankyně	 Jana	 Hnyková,	
starostové	 Desné,	 Smržovky,	 Velkých	
Hamrů,	Plavů	a	Zlaté	Olešnice,	zástupci	
Policie	ČR,	pracovnice	sociální	správy	
z	 Liberce,	 Jablonce	n.	N.	 a	Tanvaldu.	
Dále	 se	 schůzky	 zúčastnila	 i	 bývalá	
poslankyně	 Ivana	 Řápková,	 která	 se	
problematikou	 s	 nepřizpůsobivými	

občany	 zabývá	 řadu	 let	 a	 v	 součas-
nosti	 pomáhá	 při	 prosazování	 zákonů	
v	Parlamentu	ČR	senátorovi	Zemanovi.
	 Přítomní	 zástupci	 Policie	 ČR	 pro-
brali	všechna	opatření,	která	se	přijala	
ke	zklidnění	situace	ze	zimních	měsíců	
(útok	 na	 2	 školáky)	 v	 Tanvaldu,	 což	
bylo	přítomnými	starosty	oceněno.	
	 Zatím	 neřešitelným	 problémem	
zůstává	nekontrolovatelný	přísun	nepři-
způsobivých	 občanů	 na	 Tanvaldsko.	
Tento	 exodus	 „zavinil“	 bývalý	 ministr	
sociálních	věcí	Drábek	(pozn.:	pochází	

z	Jablonce).	Proti	dávkám	na	bydlení,	
které	 dosahují	 i	 3.500	Kč	 na	 každou	
osobu,	není	obrany.	Byty	různé	kvality	
o	 velikosti	 např.	 3+1	 obývá	 4-8	 lidí,	
takže	 majitelé	 inkasují	 14	 –	 20	 tisíc	
i	více	Kč…	Zastupitelé	obcí	a	měst	jsou	
v	tomto	případě	zcela	bezmocní.
	 Exposlankyně	 Ivana	 Řápková	
z	 Chomutova	 a	 senátor	 Jaroslav	
Zeman	 informovali	 přítomné	 o	 osudu	
tří	 klíčových	 zákonů,	 které	 nyní	 leží	
v	 Senátu	 a	 ve	 Sněmovně.	 Jedná	 se	
o	 novely	 zákonů	 týkající	 se	 veřejné	

služby,	příspěvku	na	bydlení	a	sběren	
kovů.	 Je	 důležité,	 aby	 se	 poslanci	
postavili	 k	 problémům	 čelem	 a	 pod-
pořili	 tyto	 zákony,	 které	 by	 měly	 být	
spravedlivé	 vůči	 všem	 občanům	 ČR	
stejně.
	 Další	 schůzka	 na	 toto	 téma	 pro-
běhla	 také	 v	 4.	 9.	 2014	 v	 Jablonci	
nad	 Nisou	 na	 radnici.	 Jablonec	 již	
začíná	 také	 pociťovat	 příliv	 desítek	
nepřizpůsobivých.

Jaroslav	Zeman,	senátor

Schůzka na radnici – bezpečnost města a okolí 10. 7. 2014

Rozloučení se školním rokem 
2013/2014

Předávání maturitních vysvědčení.

Předávání vysvědčení devátým třídám.

Jsem	důchodkyně,	která	stále	pracuje	
a	neudělá	si	 čas	na	 tak	krásné	výlety	
s	 členkami	 Občanského	 sdružení		
zdravotně	postižených	Tanvald.	Prožili	
jsme	 osm	 krásných	 dnů	 vyplněných	
rekondičním	cvičením	a	výletů	v	krásné	
přírodě	 Žďárských	 vrchů	 v	 hotelu	
Pavla	 ve	 Vlachovicích	 na	 Moravě.	
Chtěla	 bych	 touto	 cestou	 poděkovat	
cvičitelkám	 paní	 Vlastě	 Rolencové	
a	paní	Jarce	Lešákové.	Velký	dík	patří	
též	 organizátorkám	 tohoto	 pobytu	
paní	 Ireně	 Běhounkové	 a	 paní	 Haně	
Švecové,	 které	 vše	 zařizovaly	 a	 nám	
se	plně	věnovaly.	Celý	tento	rekondiční	
pobyt	 neměl	 chybu,	 všichni	 jsme	 se	
vraceli	domů	odpočati	a	v	dobré	zdra-
votní	pohodě.	Pobyt	 jsem	absolvovala	
poprvé	a	 jsem	 rada,	 že	 jsem	byla	 tak	
přátelsky	 přijata	 mezi	 tento	 kolektiv,	
a	za	to	patří	všem	můj	velký	dík.		

Květa	Nedomová	Jablonec	nad	Nisou

Poděkování

Poděkování Živly si zařádily
Bouřka	 a	 krátká	 průtrž	 mračen	 se	
v	 červenci	 přehnala	 nad	 Tanvaldem.	
Pročistila	horký	vzduch,	sebrala	s	sebou	
i	trochu	toho	asfaltu	v	Nemocniční	ulici	
a	na	stezce	mezi	Tanvaldem	a	Desnou	
skolila	 statnou	 břízu.	 Nikdo	 naštěstí	
nebyl	 zraněn	 a	 škody	 nejsou	 veliké.	
Práce	na	silnici	pokračují,	a	s	břízou	si	
nakonec	poradili	dobrovolní	hasiči.

-vho-

Statná bříza si ustlala na stezce (V. Černý).

Mateřská	 školka	 Tanvald	 děkuje	
Tanvaldským	 hasičům	 v	 čele	 s	 pa-

nem	 Malým	 za	 perfektní	 spolupráci!																																																									
Milena	Tomešová,	ředitelka
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Okénko městské policie
725 095 123  - 483 394 575

Poctivý člověk ještě žije
Muž	 z	 Tanvaldu	 nalezl	 v	 bankomatu	
600	 korun.	 Peníze	 si	 však	 nenechal,	
nýbrž	 zavolal	 městskou	 policii,	
která	 zapomenutý	 obnos	 zajistila	
a	 předala	 příslušné	 bance	 ke	 zjištění	
zapomnětlivého	 výběrčího.	 Poctivému	
nálezci	samozřejmě	patří	dík.	Je	dobré	
vědět,	 že	 i	 takoví	 lidé	 žijí	 mezi	 námi,	
nejenom	filutové	a	podvodníci.

Neštítí se ničeho
Ničeho	 se	 asi	 neštítil	 poberta,	 který	
okradl	 postiženou	 paní	 na	 vozíku.	
V	 nestřeženém	 okamžiku	 jí	 odcizil	
nejenom	peníze,	 ale	 i	 doklady	a	 klíče	
od	 bytu.	 Městská	 policie	 naštěstí	
zasáhla	včas	a	pohlídala	byt,	než	bude	
zabezpečen.	 Jinak	 kromě	ukradených	
peněz	mohla	nešťastná	paní	mít	zatím	
i	vybílený	byt.	Bezohledný	zloděj	zatím	
uniká,	ale	zasloužil	by	nářez.	Okrádat	
postižené	 lidi	 je	 největší	 hyenismus,	
a	je	to	i	zbabělé.		Na	silné	a	zdravé	si	
zřejmě	takový	syčák	netroufne.

Nehoda není náhoda
Ke	kolizi	tří	vozidel	došlo	na	Krkonošské	
ulici	 u	 viaduktu.	 První	 řidič	 brzdil,	 a	 ti	
dva	za	ním	zřejmě	nedávali	dostatečný	
pozor.	 Naštěstí	 to	 odnesly	 jenom	
plechy,	ovšem	jednoho	z	řidičů	to	bude	
mrzet	 dvojnásob,	 neboť	 mu	 přivolaná	
policie	 naměřila	 alkohol	 v	 dechu.	 To	
znamená,	 že	 kromě	 peněz	 za	 opravu	
ještě	zaplatí	mastnou	pokutu	a	nejspíš	
přijde	 i	 o	 řidičák.	 To	 je	 tedy	 drahá	
legrace.

Pokoutní prodejci ostrouhali
Na	 parkovišti	 u	 marketu	 se	 pokoušeli	
pouliční	prodejci	ze	Slovenska	nabízet	
„zaručeně“	 značkové	 výrobky,	 jako	
nože	 nebo	 hodinky,	 samozřejmě	
za	 supervýhodnou	 cenu,	 ovšem	
s	 podezřelou	 kvalitou	 a	 bez	 záruky.	
Naštěstí	 jim	 to	 nevydrželo	 dlouho.	
Načapala	 je	 hlídka	 městské	 policie	
a	 po	 perlustraci	 je	 vykázala	 z	 místa.	
Snad	 pochopí,	 že	 v	 Tanvaldě	 jim	
pšenka	 nepokvete	 a	 už	 se	 k	 nám	
nevrátí.

Beseda nejen pro seniory
Městská	 policie	 Tanvald	 pokračuje	
v	 preventivních	 akcích	 pro	 občany	
tohoto	 města.	 	 V	 úterý	 16.	 září	 se	
od	 18.00	 v	 jídelně	 Scolarest	 (dříve	
Eurest)	 v	 areálu	 ZŠ	 Sportovní	
na	Výšině	koná	beseda	s	kriminalistou	
ve	 výslužbě	 a	 dopisovatelem	
Tanvaldského	 zpravodaje	 JUDr.	
Petrem	 Hromadou	 na	 téma	 -	 jak	
se	 nenechat	 přepadnout,	 okrást,	 či	
napálit.	Přijďte	pobesedovat	a	načerpat	
co	 nejvíce	 poznatků	 od	 zkušeného	
bývalého	 kriminalisty	 i	 od	 velitele	
tanvaldských	strážníků	Jiřího	Horáčka.	
Beseda	bude	zaměřena	především	pro	
starší	 spoluobčany,	 ale	 přijít	 mohou	
samozřejmě	 i	 mladší,	 neboť	 zločinu	
může	být	vystaven	každý	z	nás.

-vho-

Zavzpomínání na letní rekondici
	 Rekondiční	 pobyt	 zdravotně	 posti-
žených	ve	Vlachovicích	na	Moravě	se	
vydařil.	55	účastníků	zde	prožilo	krás-
ných	osm	dní	naplněných	rekondičním	
cvičením,	 plaváním	 a	 dlouhými	 pro-
cházkami	po	okolí	s	cílem	poznat	tuto	
krásnou	 část	 Moravy.	 Byli	 jsme	 uby-
továni	 v	 příjemném	 penzionu	 „Pavla“,	
kde	se	vzorně	starali	o	naše	stravování	
a	 veškeré	 pohodlí.	 Odpoledne	 jsme	
pořádali	výlety	do	Nového	Města	nebo	

do	 Žďáru	 nad	 Sázavou,	 kde	 někteří	
z	nás	navštívili	poutní	kostel	Sv.	Jana	
Nepomuckého	 na	 Zelené	 Hoře,	 který	
je,	 jako	 významná	 stavební	 památka,	
zapsaný	na	seznamu	UNESCO.	
	 Za	vše,	co	jsme	prožili,	za	vydařený	
pobyt	 a	 hezké	 zážitky,	 patří	 poděko-
vání	 našim	 obětavým	 vedoucím	 Ireně	
Běhounkové	a	Haně	Švecové;	zastupi-
telům	Tanvaldu,	Desné	a	Kořenova.	

Alena	Staňková	

Červené, žluté a ted‘ i průhledné pytle na třídění odpadů

„Toulavé boty 2014“

Centrální registr jízdních kol – CEREK

Pomozte odhalit idiota

	 Řada	 domácností	 v	 Tanvaldě	 třídí	
odpady.	 Momentálně	 byly	 k	 dispozici	
dva	druhy	pytlů,	a	to	červené	na	tetra-
paky,	žluté	na	směsné	plasty.	Od	polo-
viny	srpna	 je	možné	 třídit	 do	průhled-
ných	pytlů	i	obalové	kovy.
	 Nevíte	co	všechno	a	do	jakých	pytlů	
sbírat?
Do	 červených	 pytlů	 patří	 tzv.	 tetrapa-
ky,	 což	 jsou	 například	 vymyté	 krabice	
od	mléka	a	džusů.
Žluté	pytle	na	směsné	odpady	jsou	ur-

čeny	na	 třídění	 např.	 láhví	 od	mycích	
a	 čisticích	 prostředků,	 vymyté,	 čisté	
kelímky	 od	 jogurtů,	margarínů,	 poma-
zánek,	 zmrzlin,	 sýrů	 apod.,	 dále	 čisté	
igelitové	sáčky	nebo	folie,	a	různé	jiné	
plastové	obaly.
Nové	průhledné	pytle	 jsou	na	obalové	
kovy,	 což	 jsou	 například	 víčka,	 ple-
chovky	a	konzervy.
	 A	kam	s	pytli?	Naplněné	a	zavázané	
pytle	nechávejte	u	kontejnerů	na	třídě-
ný	odpad	(žlutých,	zelených,	modrých).	

Svoz	pytlů	s	tříděným	odpadem	prová-
dějí	technické	služby	každý	čtvrtek.	
	 Pytle	jsou	k	dostání	zdarma	na	rad-
nici,	v	přízemí	na	odboru	rozvoje	a	ko-
munálních	věcí	a	v	městském	infocent-
ru	v	Krkonošské	ulici.
	 Díky	třídění	odpadů	přispějete	nejen	
k	udržení	a	zlepšení	životního	prostře-
dí,	 ale	 i	 k	 udržení	 poplatku	 za	 odpad	
v	Tanvaldě	na	stávající	výši	500	Kč

-haj-

	 První	 dva	 prázdninové	 týdny	 jsme,	
jako	každoročně,	pořádali	pro	děti	pří-
městský	tábor	„	Toulavé	boty“.	Toulavé	
boty	proto,	že	tábor	je	zaměřen	na	tu-
ristiku.	Každý	den	se	s	dětmi	„	touláme“	
blízkým	 i	 vzdálenějším	okolím	Tanval-
du.	 Navštěvujeme	 rozhledny,	 zámky,	
hrady	a	různá	turisticky	zajímavá	místa.	
Na	závěr	výletu	děti	vždycky	netrpělivě	
očekávají	otázku,	kterou	pro	ně	máme	
připravenou.	Ta	je	zaměřena	k	danému	
výletu.	Za	správnou	odpověď	děti	zís-
kávají	malou	keramickou	botičku.	Tak-
že	dávají	dobrý	pozor	na	to,	co	cestou	
vidíme,	slyšíme,	zažijeme.
	 Soustředí	 se	 na	 výklad	 průvodců	
na	zámcích	a	hradech,	zkoušejí	se	na-
vzájem	 z	 toho,	 co	 se	 od	 nás	 dozvědí	
nebo	co	sami	zjistí.	Nedočkavě	se	do-
tazují,	kdy	že	už	bude	otázka,	 jestli	 je	
jedna	nebo	jich	je	víc,	jestli	je	na	výběr	
a),	b),	c)	nebo	musí	napsat	pár	vět.

	 Letos	se	děti	dozvěděly,	odkud	po-
chází	 název	 rozhledny	 Císařský	 ká-
men	u	Rádla,	kdo	je	autorem	pohádek	
o	Rumcajsovi,	kteří	šlechtici	v	podobě	
duchů	spolu	stále	ještě	bojují	po	chod-
bách	 zámku	 Mnichovo	 Hradiště.	 Se-
známily	 se	 s	 rozhlednou	 Liberecká	
výšina	 a	 zjistily,	 že	 připomíná	 středo-
věký	 hrad,	 objevily	 zde	 také	 umrlce	
a	 šibenici.	 Dozvěděly	 se,	 co	 je	 to	 ar-
boretum,	 a	 že	 Valdštejn	 je	 nejstarším	
hradem	v	Českém	ráji.	Viděly	největší	
podzemní	 jezero	 v	 Čechách	 při	 pro-
hlídce	 Bozkovských	 jeskyní	 a	 zažily	
pravou	 jeskynní	 tmu.	V	 jeden	den	na-
vštívily	nejstarší	 i	nejmladší	 rozhlednu	
Jizerských	hor.	Poradily	si	i	s	otázkami,	
které	se	týkaly	Roztockého	mlýna	Kla-
páč,	i	když	jsme	ho	kvůli	nepříznivému	
počasí	nenavštívili.	Místo	toho	jsme	se	
jeli	 před	 deštěm	 schovat	 do	 IQ	 parku	
v	Babylonu	a	následující	den	jsme	z	té-

hož	důvodu	vyrazili	do	lunaparku	místo	
„Šťastné	 země“	 v	Radvánovicích.	Dě-
tem	to	ale	vůbec	nevadilo,	protože	si	to	
náramně	užily	i	tam.
	 Z	 posledních	 odpovědí	 na	 otázku,	
co	se	jim	líbilo	na	příměstském	táboře	
nejvíc,	jsme	měli	radost.
Přesný	opis	odpovědí:
„Mě se líbyli úplně všechny výlety“
„Vše, protože sme skoro furt chodili“
„ Mě se líbilo všechno, ale nejvíc Bozkovské do-
lomytové jeskyně!!!!
„Nejvíc se mi líbyl dnešek, protože jsem se vy-
blbnul.“
„Vílet na Štěpánku, vílet na Čápa“
„Liberecká výšina a Císařský kámen a jeskyně. 
Protože: se mi líbil ten výhled a krápníky. Byly 
prostě SUPER!!!“
Tábora	se	zúčastnilo	39	dětí,	šestnácti	
dětem	jsme	na	závěr	předali	velkou	ke-
ramickou	botu	jako	upomínku	na	tábor	
za	absolvování	všech	výletů.

-DDM	Ulita-

Městská	 policie	 Tanvald	 se	 zapojila	
do	 Centrálního	 registru	 jízdních	 kol	
spravovaného	 firmou	 CEREK.	 Jedná	
se	o	elektronický	systém	celostátní		evi-
dence	 jízdních	 kol,	 který	 byl	 vytvořen	
jako	 prevence	 proti	 krádežím	 jízdních	
kol.	Podle	registračního	čísla	se	v	sys-
tému	CEREK	budete	moci	přesvědčit,	

zda	 kontrolované	 nebo	 nabízené	 kolo	
není	 kradené.	 V	 případě	 nálezu	 sou-
kromou	osobou,	městskou	policií	nebo	
Policií	ČR,	je	možné	okamžitě	dohledat	
majitele	nalezeného	jízdního	kola.
Zaregistrovat	se	může	každý	zájemce	
na	internetových	stránkách:	
http://www.cerek.cz/

Registrace	 kol	 v	 systému	 CEREK	 je	
zpoplatněna	částkou	50	Kč	na	pět	 let.	
Do	 databáze	 lze	 vložit	 i	 fotografie	 re-
gistrovaných	kol.	Při	registraci	je	třeba	
zadat	výrobní	číslo	rámu	jízdního	kola.

-MěÚ-

Na	tanvaldské	Výšině	se	nežije	špatně.	
Čerstvý	vzdoušek,	 téměř	žádné	exha-
lace,	 spousta	 zeleně	 okolo,	 hřiště	 pro	
děti	a	 lavičky	pro	ty	starší.	Jiná	města	
nám	mohou	závidět.	A	přece	se	najdou	
takoví,	 jimž	 je	 pěkné	 prostředí	 trnem	
v	oku.	Již	před	časem	jsem	psal	o	idio-
tovi,	který	tu	tehdy	bojoval	s	odpadko-
vými	koši	a	vyváděl	i	další	vylomeniny.	
Nyní	 se	 zdá,	 jako	by	dotyčného	 tvora	
opět	 vypustili	 z	 blázince.	Co	 jiného	 si	
ostatně	myslet	při	pohledu	na	utržený	
odpadkový	 koš	 a	 jeho	 obsah	 rozhá-

zený	 po	 trávníku.	 Nejspíš	
si	 chudáček	 vybíjí	 něja-
kou	 frustraci,	 ovšem	 proč	
zrovna	 na	 odpadkovém	
koši,	 že?	Může	 zkusit	 ra-
ději	 box,	 ovšem	 tam	 by	
mohl	 i	on	schytat	nějakou	
tu	 ránu	do	nosu,	 či	 přímo	
do	 makovice.	 Možná	 by	
se	mu	rozsvítilo.	Ale	o	tom	
pochybuji.	 Máme	 zkrátka	
mezi	 sebou	 excelentního	
idiota,	a	nebylo	by	od	věci,	

kdybyste	 nám	 ho							
pomohli	 identifikovat.	
Volejte	 483	 394	 575,	
nebo	přímo	158.	Tomu	
člověku	by	totiž	slušela	
buď	 svěrací	 kazajka,	
anebo	 pracovní	 overal	
a	nejméně	týden	chodit	
po	 městě	 s	 koštětem	
a	uklízet	po	prasatech.	
Vepříci	prominou.

-vho-
Ilustrační foto.



Tanvaldský zpravodaj    5

Tanvaldský zpravodaj / září 2014 Zajímavosti, informace

Určitě  nejsem  jediná,  kdo  si  tako-
vouto otázku pokládá. Neustále 
vidíme  a  slyšíme  v  médiích,  jak  je 
čím  dál  víc  dětí  obézních,  neustále 
vysedávají  u  počítače  nebo  dělají 
neplechu.  Opravdu  děti  nemají 
zájem o žádný sport? Proto jsem se 
sešla  s  panem  Josefem  Průchou, 
předsedou  Regionálního  sportov-
ního  klubu  mládeže  Tanvaldska 
ve zkratce RSKM a s panem Milanem 
Černým,  hlavním  trenérem  klubu. 
Věřím, že díky rozhovoru s hlavními 
představiteli  tohoto  mládežnického 
sportovního  klubu,  se  najdou  další 
děti, které budou mít zájem sporto-
vat. V našem případě hrát nejpopu-
lárnější sport v naší zemi a to fotbal.

Jak vnikl Regionální sportovní klub 
mládeže?
Černý:		Vlivem	nepříznivé	demografické	
situace	 došlo	 v	 jednotlivých	 klubech	
ke	snížení	počtu	dětí	a	mládeže	a	tím	
nastal	problém	k	sestavení	týmů,	které	
by	se	mohly	účastnit	 fotbalových	sou-
těží.	A	tak,	jak	postupem	času	ubývalo	
v	okolních	městech	žáků	a	dorostenců	
hrajících	soutěžně	fotbal,	vznikla	myš-
lenka,	spojit	 jednotlivé	kategorie	žáků,	
především	z	Velkých	Hamrů	a	Desné.	
V	této	souvislosti	v	nás	postupem	času	
uzrála	 myšlenka	 na	 regionální	 klub	
mládeže.
Průcha:	 Když	 za	 mnou	 někdy	
na	 počátku	 roku	 2012	 přišel	 Milan	
Černý	 s	 myšlenkou	 společného	 mlá-
dežnického	 fotbalového	klubu	Velkých	
Hamrů,	 Desné	 a	 Tanvaldu,	 tak	 jsem	
ze	 začátku	 trochu	 váhal.	 Také	 jsem	

se	dlouho	nepohyboval	ve	 fotbalovém	
prostředí,	 ale	 spíše	 v	 prostředí	 běhů	
na	 dlouhé	 tratě.	 Zapojil	 jsem	 se	 jen	
proto,	že	šlo	jenom	o	opravdu	mládež-
nický	klub	a	tomu	jsem	chtěl	pomoci.	

Asi  to  nebylo  ze  začátku 
jednoduché...
Černý:	 No	 tak	 určitě	 to	 nešlo	 hladce.	
Zprvu	se	přece	jenom	objevila	celkem	
pochopitelná	 letitá	 rivalita	 mezi	 kluby	
z	 jednotlivých	 měst.	 Také	 dát	 dohro-
mady	kvalitní	a	početný	 trenérský	 tým	
s	 potřebnou	 kvalifikací,	 nebylo	 vůbec	
jednoduché.		Ze	začátku	bylo	důležité,	
že	 se	 někteří	 z	 rodičů	 stali	 trenéry	
a	získali	základní	kvalifikaci.	
Průcha:		Dalo	to	hodně	práce.	Nejprve	
musely	 vzniknout	Stanovy	 klubu,	 dále	
jeho	 orgány,	 valná	 hromada,	 výkonný	
výbor,	revizní	komise,	registrace	klubu	
s	názvem	RSKM	Tanvaldsko,	a	nako-
nec	 jsem	 byl	 jako	 předseda	 zvolen	
do	čela	klubu.

Kdo se tedy podílí na trénování mlá-
deže a kdo v jaké funkci?
Černý:	 Vedoucí	 trenér	 s	 trenérskou	
kvalifikací	 A	 jsem	 já.	 Dále	 7	 trenérů	
jednotlivých	 týmů:	 Dorost	 -	 Vladimír	
Žanta	kvalifikace	C,	starší	žáci	-	Luboš	
Karel-	 kvalifikace	 B	 a	 David	 Jech	
kvalifikace	 C,	 mladší	 žáci	 A	 -	 Milan	
Černý	a	 Jaroslav	Pekelský	 kvalifikace	
B,	 mladší	 žáci	 B	 -	 Radek	 Schmied	
a	 Tomáš	 Dubský	 kvalifikace	 C,	 další	
pomocní	trenéři	a	řada	rodičů.
Průcha:		Výkonný	výbor	klubu	pracuje	
ve	složení:	 	Předsedou	klubu	 jsem	 já.	
Členy	 výkonného	 výboru	 dále	 jsou:	

Milan	Černý	 jako	 vedoucí	 trenér,	 Petr	
Kopal	 vykonává	 funkci	 sekretáře,	
Roman	 Houfek	 je	 ve	 funkci	 hospo-
dáře.	Dalšími	členy	VV	Vladimír	Žanta	
za	Desnou,	Jaroslav	Pekelský	za	Velké	
Hamry	a	Miroslav	Pohořalý	za	Tanvald.

Financování  takového  projektu 
určitě stojí hodně peněz, kdo provoz 
klubu platí?
Černý:	 Za	 financování	 patří	 velký	 dík	
rodičům	 všech	 fotbalistů.	 Naši	 hráči	
platí	 členské	 příspěvky	 ve	 výši	 100	
korun	měsíčně.	Máme	 na	 Tanvaldsku	
mnoho	 osvícených	 rodičů,	 kteří	 tyto	
příspěvky	za	svoje	děti	platí.
Průcha:	 Projekt	 je	 financován	 z	 více	
zdrojů.	Konkrétně	počítáme	s	příspěvky	
od	fotbalových	klubů	TJ	Jiskra	Tanvald,	
FK	 TJ	 Desná	 a	 FK	 Velké	 Hamry.	
Dále	 nás	 významně	 podporují	 místní	
samosprávy	 a	 z	 části	 také	 Liberecký	
kraj.	Do	budoucna	se	ale	neobejdeme	
bez	 sponzorů.	 Většina	 vynaložených	
prostředků	padne	na	dopravu	mládeže	
k	soutěžním	utkáním	krajských	soutěží.

Kde a jaké soutěže vaši mladí fotba-
listé hrají?
Černý:	 Všechna	 naše	 družstva	 hrají	
krajské	 fotbalové	 soutěže	 a	 zajíždějí	
k	 soutěžním	 utkáním	 do	 mnohem	
fotbalovějších	 a	 někdy	 i	 větších	 měst	
jako	jsou	například	Turnov,	Česká	Lípa,	
Jablonec	nad	Nisou,	Nový	Bor,	Doksy,	
Železný	 Brod,	 Doubí	 a	 Sedmihorky.	
Domácí	 utkání	 hrajeme	 na	 přírod-
ních	 trávnících	 ve	 Velkých	 Hamrech	
a	v	Tanvaldě.		Při	horších	klimatických	
podmínkách	 pak	 na	 umělém	 trávníku	

v	Desné.
Průcha:	 	 Soutěžní	 utkání	 na	 krajské	
úrovni	jsou	pro	náš	klub	určitě	pozitivní.	
Nesmíme	 ale	 zapomínat,	 že	 mládež-
nický	 sport	 také	 vychovává	mladé	 lidi	
i	po	jiných	stránkách.	Je	zde	i	sociální	
rozměr,	a	na	ten	nesmíme	zapomínat.		
Když	 kolem	 80-ti	 mladých	 lidí	 pravi-
delně	 sportuje,	 je	 to	 určitě	 výborné	
vysvědčení	 pro	 všechny	 zaintereso-
vané	lidi	v	našem	klubu.	

Na  závěr  našeho  rozhovoru  mi 
řekněte: Máte do budoucna ve  fun-
gování  vašeho  klubu  nějaké  přání 
nebo sen?
Černý:	 Postupně	 se	 podařilo	 díky	
Mirkovi	 Pohořalému	 zapojit	 do	 pří-
pravky	děti	z	Tanvaldu.	Na	této	úrovni	
také	 velice	 dobře	 pracují	 v	 Desné	
a	 ve	 Velkých	 Hamrech.	 Mým	 přáním	
je,	aby	se	nám	podařilo	zapojit	do	kraj-
ských	 soutěží	 i	 ty	 nejmenší	 žáčky	
z	našich	měst,	myslím	tím	mini	a	mikro	
žáky.	
Průcha:	Mým	 přáním	 zase	 je,	 aby	 se	
podařilo	zapojit	do	našeho	klubu	 ještě	
více	 dětí.	Abychom	od	mladších	 žáků	
až	 do	 dorostu	 měli	 A	 i	 B	 družstvo,	
a	k	těmto	týmům	se	podařilo	najít	více	
dalších	kvalifikovaných	nebo	třeba	 jen	
pro	trénování	zapálených	trenérů.	Sen	
mám	spíše	nefotbalový.		Sním	o	běžec-
kém	týmu	v	rámci	našeho	klubu,	kde	by	
mohly	 sportovat	 třeba	 i	 netalentované	
děti,	děti	 s	nadváhou	nebo	s	nějakým	
handicapem.		Prostě	jen	si	běhat,	hýbat	
se,	hubnout	a	třeba	ani	nezávodit.

Děkuji	za	rozhovor!
Lenka	Hájková

Mají u nás děti zájem sportovat?

Teplo, cena, historie, Tanvald
Vážení	spoluobčané	Tanvaldu,	článek,	
který	jsem	napsal	do	minulého	dvojčísla	
Tanvaldského	zpravodaje	pod	názvem	
„Levné	 teplo“,	 mě	 vedl	 k	 zamyšlení,	
zda	si	naši	odběratelé	dokáží	po	vyúč-
tování	záloh	jednou	ročně,	spojit		cenu	
za	jednotku	tepelné	energie,	to	je	cenu	
za	 1	 GJ	 s	 celkovými	 náklady,	 které	
zaplatili	za	celý	rok.
V	 období	 ročního	 vyúčtování	 kolem	
sebe	 vnímám	 rozmrzelost	 některých	
odběratelů,	 neboť	 mají	 na	 faktuře	
z	 vyúčtování	 NEDOPLATEK.	 Naopak	
odběratelé,	 kteří	 mají	 přeplatky	 jsou	
spokojeni.	 Ani	 jeden	 z	 nich	 se	 však	
nezajímá	 o	 skutečné	 náklady.	 Zde	
bych	 rád	 uvedl,	 že	 nedoplatek	 nebo	
přeplatek	nemají	s	cenou	jako	takovou	
nic	 společného.	 Zálohy	 na	 jednotlivé	
komodity	 si	 má	 každý	 právo	 podle	
zákona	 upravit	 sám,	 a	 to	 ve	 výši	 cca	
95%	 předešlého	 odběru	 (u	 tepelné	
energie	 to	 je	 předešlý	 rok).	 	 Velké	
přeplatky	znamenají,	že	půjčuji	peníze	
správci,	 nebo	 dodavateli	 komodity.	
Nedoplatky	jsou	moje	půjčené	peníze.
Jedno	české	přísloví	 říká	 „Každý	sám	
svého	štěstí	 strůjce“.	 Já	sám	za	sebe	
musím	uvést,	že	ať	to	je	odběr	zemního	
plynu,	 vody	 nebo	 elektrické	 energie,	

mám	 vždy	 na	 faktuře	 mírný	 nedopla-
tek,	 zálohy	 si	 upravuji	 a	 platím	 je	 jen	
v	 odpovídající	 výši.	 Dovolím	 si	 téma	
nedoplatků	a	přeplatků	ukončit	tím,	že	
by	 každý	měl	 při	 vyúčtování	 porovnat	
skutečné	 náklady	 s	 minulým	 rokem,	
porovnat	co	skutečně	odebral	a	zapla-
til.	 Zjistit	 kterou	 kolonku	 přečerpal	
a	 jako	strůjce	svého	štěstí	se	nad	 tím	
zamyslel.
V	 části	 historie	 výroby	 a	 prodeje	
tepelné	 energie	 v	 Tanvaldě	 bych	 rád	
všechny	 upozornil	 na	 skutečnost,	 že	
cena	 za	 jednotku	 jakékoli	 komodity,	
nejde	oddělit	od	odebraného	množství.	
Každý	výrobek,	který	si	zakoupíte,	 tak	
i	 tepelnou	 energii,	 je	 tvořen	 dvěma	
druhy	 nákladů.	 Jsou	 to	STÁLÉ	nákla-
dové	 položky	 a	 PROMĚNNÉ	 nákla-
dové	položky.
Pokud	 klesne	 výroba,	 s	 tím	 spojený	
prodej	 proti	 předpokladu,	 říkejme	
pod	 100%,	 kalkulace	 stálých	 nákladů	
zůstává	 ve	 stejné	 výši,	 výrobek	 se	
zdraží.	 Proměnné	 nákladové	 položky	
se	 většinou	 pro	 výrobu	 nakupují,	 při	
nižší	 výrobě	 je	 nižší	 nákup,	 ale	 to	
neznamená,	že	se	sníží	cena	výrobku.	
V	 	 případě	 výroby	 tepelné	 energie	
mohu	říci,	že	čím	méně	budete	všichni	

šetřit,	tím	bude	cena	za	jednotku	1	GJ	
NIŽŠÍ	 a	 naopak,	 neboť	 výše	 stálých	
nákladu	 zůstane	 stejná,	 ale	 rozpustí	
se	do	větší	nebo	menší	výroby	a	s	tím	
spojeného	prodeje.	Tento	 rozbor	bych	
zakončil	 tím,	 že	 u	 něčeho	 může	 být	
cena	 za	 jednotku	 (čehokoli)	 500,-	 Kč	
vysoká-odebírá	 hodně	 a	 pro	 někoho	
nízká-odebírá	málo.
V	 případě	 výroby	 tepelné	 energie	
v	 Tanvaldě,	 kde	 obě	 strany,	 výrobce	
i	 odběratel	 pravidelně	 investují	 (nová	
okna,	 zateplení	 domu,	 objektové	
výměníkové	stanice,	počítačové	řízení	
výroby	 a	 dodávek)	 nebudu	 uvádět	
změny	 ve	 vývoji	 ceny	 za	 tepelnou	
jednotku	 1GJ	 v	 jednotlivých	 letech.	
Ale	rád	 	bych	uvedl,	že	byt	o	velikosti		
60m2	 měl	 roční	 náklady	 spojené	 se	
spotřebou	tepelné	energie	(TUV+teplo)	
v	roce	1999	-	16.723,-	Kč	včetně	DPH,	
které	v	té	době	bylo	ve	výši	5	%,	cena	
bez	DPH	 	 činila	 15.887,-	Kč	 a	 v	 roce	
2013	-	20.497,-	Kč	včetně	DPH,	které	
bylo	v	roce	2013		15%,		cena	bez	DPH		
činila	17.422,-	Kč	.
Skutečná	 inflace	 dle	 Českého	 statis-
tického	 úřadu	 činila,	 za	 roky	 1999	 až	
2013	včetně,	v	součtu	38%.	Když	o	tuto	
inflaci	 povýším	 náklady	 roku	 1999,	

dostanu	částku	21.924,-	Kč	bez	DPH,	
tato	 částka	 je	 o	 4.502,-	 Kč	 vyšší	 než	
náklady	v	roce	2013.	Výsledek	ukazuje	
na	to,	že	naše	společnost	snižuje	stálé	
náklady	a	proměnné	náklady	nakupuje	
za	ceny	skutečné,	nikoli	obvyklé.
Historii	výroby	a	ceny	 tepelné	energie	
bych	 ještě	 rád	 doplnil	 několika	 čísly.	
Prodej	tepelné	energie	v	roce	1999	činil	
77	427	GJ	a	v	 roce	2013	činil	47	520	
GJ,	 rozdíl	29	907	GJ	představuje	sní-
žení	 spotřeby	o	38,62%.	 	Ale	 i	 přesto	
jsme	všichni,	jak	doufám,	spokojeni.
Ve	 výše	 uvedených	 výpočtech	 jsem	
chtěl	 ukázat,	 že	 neplatí,	 vše	 levné	 je	
skutečně	 levné	 a	 vše	 zdánlivě	 drahé	
je	 drahé,	 jde	 hlavně	 o	 to,	 kolik	 toho	
spotřebuji,	čehož	jsem	sám	strůjcem.
Snažil	 jsem	se	vše	objasnit	na	výrobě	
a	dodávce	tepelné	energie	v	Tanvaldě.	
Neumím	posoudit,	do	 jaké	míry	se	mi	
to	podařilo	srozumitelně	popsat.	Pokud	
budete	 mít	 nějaké	 dotazy,	 které	 Vás	
trápí,	 nebo	 vyplynou	 z	 tohoto	 článku	
a	já	na	ně	mohu	odpovědět,	obraťte	se	
na	mě.

Martin	Vávra	jednatel
Teplárenství	Tanvald	s.r.o.	
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Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města 
Tanvald konaného dne 18. 6. 2014

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne  2. 7. 2014  

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 16. 7. 2014

I.
•	 ZM	 bere	 na	 vědomí	 činnost	 rady	 města	
v	období	od	14.	5.	2014	do	11.	6.	2014.

II.
•	 ZM	 bere	 na	 vědomí	 informace	 o	 činnosti	
finančního	a	kontrolního	výboru.

III.
•	 ZM	 bere	 na	 vědomí	 informace	 o	 činnosti	
organizací	s	majetkovou	účastí	města:
1)	 Nemocnice	 Tanvald	 s.r.o.	 a	 schvaluje	
Společenskou	 smlouvu	 společnosti	 s	 ručením	
omezeným	 Nemocnice	 Tanvald,	 s.r.o.	
v	předloženém	znění.
2)	TABYS	s.r.o.	Tanvald
3)	Teplárenství	Tanvald	s.r.o.

IV.
K	 majetkoprávním	 záležitostem	 zastupitelstvo	
města:
1/	 vydává	 záměr	 na	 prodej	 bytu	 č.	 530/2,	
vel.	 1+2,	 byt	 běžný,	 Radniční	 530,	 Tanvald	
včetně	 spoluvlastnického	 podílu	 349/20824	
na	 společných	 částech	 budovy	 čp.	 529,	 530,	
531	a	532,	Radniční	ulice,	Tanvald	a	stavební	
parcele	 č.	 746/4,	 katastrální	 území	 Tanvald	
dle	 schválených	 pravidel	 veřejné	 soutěže.	
Základní	 cenu	 pro	 podání	 žádosti	 stanovuje	
ve	výši	150.000	Kč,	a	to	s	ohledem	na	nezájem	
veřejnosti	 o	 koupi	 nebo	 pronájem	 tohoto	
bytu,	 který	 vyžaduje	 značné	 náklady	 na	 jeho	
rekonstrukci.	 Termín	 pro	 podání	 žádosti	 je	
nejpozději	do		8.	9.	2014	do	14.00	hodin.	
2/	 rozhodlo	 přijmout	 nabídku	 manželů	
Ježkových	 na	 bezúplatný	 převod	 pozemkové	
parcely	 č.	 371/1	 (ostatní	 plocha)	 o	 výměře	
2209	m2,	katastrální	území	Tanvald.	
3/	 rozhodlo	 prodat	 část	 pozemkové	 parcely	
č.	 1031/11	 (trvalý	 travní	 porost),	 katastrální	
území	Tanvald	označené	podle	geometrického	
plánu	 č.	 1562-111/2014	 ze	 dne	 5.	 6.	 2014,	
vyhotoveného	 Geodézií	 Jablonec	 nad	 Nisou	
s.r.o.,	jako	pozemková	parcela	č.	1031/16	(trvalý	
travní	 porost)	 o	 výměře	 1177	 m2,	 katastrální	
území	Tanvald	panu	Vonáškovi	za	smluvní	cenu	
129.470	Kč.	
4/	schvaluje:
a/	 zřízení	 věcného	 břemene	 –	 služebnosti	
ve	 prospěch	 společnosti	 ČEZ	 Distribuce,	 a.s.,	
se	sídlem	Teplická	874/8,	Děčín	IV	–	Podmokly	
dle	 předložené	 Smlouvy	 o	 zřízení	 věcného	
břemene	 –	 služebnosti	 č.	 IV-12-4009825/
VB01	 týkající	 se	 součásti	 distribuční	 soustavy	
„JN,	 Tanvald,	 Smetanová	 –	 přípojka	 NN“	
na	pozemkových	parcelách	č.	60/5,	č.	60/8,	č.	
60/12	a	č.	2750	v	katastrálním	území	Šumburk	
nad	Desnou;
b/	 zřízení	 věcného	 břemene	 –	 služebnosti	
ve	 prospěch	 společnosti	 ČEZ	 Distribuce,	 a.s.,	
se	sídlem	Teplická	874/8,	Děčín	IV	–	Podmokly	
dle	 předložené	 Smlouvy	 o	 zřízení	 věcného	
břemene	 –	 služebnosti	 č.	 IV-12-4009824/
VB03	 týkající	 se	 součásti	 distribuční	 soustavy	
„JN,	 Tanvald,	 Žďár	 (pč.	 1684/2)	 –	 kabelová	
smyčka	 na	 pozemkových	 parcelách	 č.	 1684/4	
a	č.	1684/15	v	katastrálním	území	Tanvald;
c/	 zřízení	 věcného	 břemene	 ve	 prospěch	
společnosti	 ČEZ	 Distribuce,	 a.s.,	 se	 sídlem	
Teplická	 874/8,	 Děčín	 IV	 -	 Podmokly	 dle	

předloženého	 návrhu	 Smlouvy	 o	 uzavření	
budoucí	 smlouvy	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
a	 smlouvy	 o	 právu	 stavby	 č.	 IP-12-4004882/
VB/2-JN,	Tanvald,	Šumburk	1269/3,	p.	Žáček	–	
přípojka	NN.	
5/	 v	 návaznosti	 na	 své	 usnesení	 č.	 I	 ze	 dne	
12.	 3.	 2014	 a	 na	 základě	 předložené	 zprávy	
odboru	 rozvoje	 a	 KV	 schvaluje	 rekonstrukci	
objektu	 Domu	 dětí	 a	 mládeže,	 ul.	
Protifašistických	 bojovníků	 čp.	 336,	 Tanvald,	
část	 Šumburk	 nad	 Desnou	 a	 schvaluje	
rozpočtové	 opatření	 č.	 31/2014	 spočívající	
v	 uvolnění	 částky	 150.000	 Kč	 na	 zpracování	
projektové	dokumentace	na	vnitřní	práce:

VÝDAJE
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem
Opravy,	 údržba	 a	 rozvoj	 svěřeného	 majetku	
–	celkem
Dům	dětí	a	mládeže	....................	+	150.000	Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod	z	hospodářského	výsledku	minulých	let  
 	..................................................+	150.000	Kč
6/	 v	 návaznosti	 na	 své	 usnesení	 č.	 VII/10	
ze	 dne	 7.	 5.	 2014	 schvaluje	 realizaci	 zakázky	
„Modernizace	 osvětlení	 a	 ozvučení	 Kina	 Jas	
Járy	 Cimrmana“	 prostřednictvím	 firmy	 AV	
MEDIA	 a.s.,	 IČ	 48108375,	 se	 sídlem	 Pražská	
63,	Praha	10	v	ceně	1.860.012	Kč	včetně	DPH	
dle	předloženého	návrhu	Smlouvy	o	dílo.
7/	 v	 návaznosti	 na	 své	 usnesení	 č.	 VII/11	
ze		dne	7.	5.	2014	schvaluje	realizaci	zakázky	
„Zateplení	 školního	 objektu	 čp.	 589,	 ul.	
U	Stadionu,	Tanvald“	prostřednictvím	firmy	BW	
–	 Stavitelství	 s.r.o.,	 se	 sídlem	 Vysokomýtská	
718,	 Holice	 v	 ceně	 5.682.298	Kč	 včetně	 DPH	
dle	 předloženého	 návrhu	 Smlouvy	 o	 dílo	
a	schvaluje	rozpočtové	opatření	č.	32/2014:
VÝDAJE
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem
Opravy,	 údržba	 a	 rozvoj	 svěřeného	 majetku	
–	celkem
Zřízené	základní	školy	...............+	3.714.834	Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod	z	hospodářského	výsledku	minulých	let  
 	...............................................+	3.714.834	Kč
8/	rozhodlo	schválit	poskytnutí	zápůjčky	ve	výši	
2.000.000	Kč	 TJ	 Bižuterie,	 o.	 s.,	 se	 sídlem	
Pražská	20,	Jablonec	nad	Nisou	s	roční	úrokovou	
sazbou	 ve	 výši	 3	%,	 splatnou	 jednorázově	 	 ke		
dni	30.	6.	2016	za	podmínky,	že	bude	splacena	
půjčka	 schválená	 usnesením	 Zastupitelstva	
města	 Tanvald	 č.	 IV/15	 z	 19.	 6.	 2013	 a	 že	
bude	 zajištěna	 směnkou	 a	 rozhodlo	 schválit	
rozpočtové	opatření	č.	28/2014:
VÝDAJE
OSTATNÍ	VÝDAJE	–	celkem
Zápůjčka	 TJ	 Bižuterie,	 o.	 s.,	 Jablonec	 nad	
Nisou		...........................................2.000.000	Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod	z	hospodářského	výsledku	minulých	let  
 	............................................+				2.000.000	Kč

V.
•	ZM	schvaluje	Zprávu	o	uplatňování	Územního	
plánu	Tanvald	za	období	09/2010	–	04/2014.

VI.
•	ZM	stanovuje	počet	členů	zastupitelstva	města	
na	volební	období	2014	–	2018	na	21.

•	RM	rozhodla	pronajmout	byt	č.	9/109,	garsoniéru	
s	 příslušenstvím,	 Vítězná	 593,	 Tanvald,	 část	
Šumburk	nad	Desnou	na	dobu	určitou	do	30.	09.	
2014.
•	 RM	 rozhodla	 neprodloužit	 nájemní	 smlouvu	
na	byt	uzavřenou	na	dobu	určitou	do	30.	06.	2014	
na	byt	v	č.p.	Vítězná	593,	Tanvald,	část	Šumburk	
nad	Desnou.
•	RM	vydává	záměr	na	prodej	části	pozemkové	
parcely	 č.	 311/1	 (ostatní	 plocha)	 o	 výměře	 cca	
40	m2,	katastrální	území	Tanvald	za	účelem	stavby	
skladu	hospodářského	nářadí	a	mechanizace.
•	 RM	 rozhodla	 pronajmout	 část	 pozemkové	
parcely	č.	46/2	(ostatní	plocha),	katastrální	území	
Tanvald,	 paní	 Ticháčkové	 na	 dobu	 neurčitou	
s	tříměsíční	výpovědní	lhůtou	následovně:
1/	 část	 o	 výměře	 211	 m2	 	 za	 účelem	 zřízení	
zahrádky	za	nájemné	ve	výši	6	Kč/m2/rok
2/	 část	 o	 výměře	 4	 m2	 	 za	 účelem	 umístění	
dočasné	 stavby	 dřevěné	 kolny	 na	 nářadí	
za	nájemné	ve	výši	9	Kč/m2/rok.
•	 RM	 rozhodla	 schválit	 realizaci	 zakázky	

„Rekonstrukce	 strojovny	 VZT	 Kina	 Jas	 Járy	
Cimrmana“	 prostřednictvím	 firmy	 Petr	 Rubín,	
Požárnická	699,	Rychnov	u	Jablonce	nad	Nisou	
a	 schválit	 Smlouvu	 o	 dílo	 dle	 předloženého	
návrhu.
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	 č.	
33/2014:

PŘÍJMY
ÚČELOVÉ	DOTACE
na	veřejně	prospěšné	práce	od	úřadu	práce																																																												
 	...................................................1.368.395	Kč
VÝDAJE
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem
Komunální	služby	–	středisko	TS	Žďár	–	celkem
personální	výdaje	na	VPP	–	platy	–	dotace																																																												
 	...................................................1.022.243	Kč
personální	výdaje	na	VPP	–	sociální	pojištění	–	
dotace	................................................254.407	Kč
personální	výdaje	na	VPP	–	zdravotní	pojištění	–	
dotace	..................................................91.745	Kč
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	

•	 RM	 vydává	 záměr	 na	 prodej	 pozemkové	
parcely	 č.	 1682/6	 (lesní	 pozemek)	 o	 výměře	
950	 m2,	 katastrální	 území	 Tanvald	 za	 účelem	
narovnání	 majetkoprávních	 vztahů	 u	 staveb	
nacházejících	se	na	pozemku.
•	RM:
1/	 projednala	 žádost	 pana	 Wiesera	 o	 prodej	
pozemkové	 parcely	 č.	 370/1	 (trvalý	 travní	
porost)	o	výměře	6967	m2	a	pozemkové	parcely	
č.	 370/3	 (druh	 pozemku	 vodní	 plocha,	 využití	
pozemku	vodní	nádrž	umělá)	o	výměře	1021	m2 
katastrální	 území	 Tanvald	 za	 účelem	 vytvoření	
zázemí	hotelu	„BON“;
2/	 konstatuje,	 že	 případný	 záměr	 na	 prodej	
těchto	 pozemků	 by	 mělo	 vydat	 zastupitelstvo	
města;
3/	 ukládá	 oddělení	 kancelář	 tajemníka	 zjistit	
stanovisko	HZS	LK	Tanvald	k		vynětí	zásobárny	
vody	u	hotelu	BON	z	Obecně	závazné	vyhlášky	
města	č.	8/2010,	kterou	se	vydává	požární	 řád	
a	 stanovisko	 předložit	 na	 schůzi	 rady	 města	
dne	27.	8.	2014.	V	případě	kladného	stanoviska	
připravit	 návrh	 na	 změnu	 přílohy	 č.	 4	 k	 výše	
uvedené	vyhlášce.
•	 RM	 projednala	 žádost	 paní	 Hlaváčkové	
o	 zřízení	 autobusové	 zastávky	 na	 pravidelné	
autobusové	 lince	 Tanvald	 –	 sídliště	
na	 Krkonošské	 ulici	 v	 místě	 pod	 obchodním	
domem	 Špičák	 a	 vzhledem	 k	 nevhodnosti	
navrhovaného	 umístění	 autobusové	 zastávky	
rozhodla	její	zřízení	nepožadovat.	
•	 RM	 po	 projednání	 žádosti	 manželů	
Franclíkových	 o	 změnu	 dopravního	 značení	
v	ulici	Letná,	umístěním	dopravní	značky	 „Pěší	
zóna“	a	mechanické	zábrany	před	objekt	č.p.	418	
a	 u	 garáže	 č.ev.	 1432	 rozhodla	 požadovanou	
změnu	 dopravního	 značení	 neprovádět,	 ale	
provést	 úpravu	 dopravního	 značení	 v	 této	 ulici	
dle	 doporučení	 odboru	 dopravy	 doplněním	
dopravních	 značek	 B11	 zákaz	 vjezdu	 všech	
motorových	vozidel	dodatkovými	tabulkami	E12	
s	textem	„Dopravní	obsluze	vjezd	povolen“.
•	 RM	 rozhodla	 postoupit	 žádost	 občanského	
sdružení	 Tanvald	 21.	 století	 o.s.	 o	 úpravu	
a	vybavení	plochy	nacházející	se	na	pozemkové	
parcele	 č.	 1492/12,	 katastrální	 území	 Tanvald	

k	 projednání	 na	 zasedání	 zastupitelstva	města	
dne	10.	9.	2014.
•	RM	souhlasí	s	poskytnutím	příspěvku	ve	výši	
20.000	Kč	v	souladu	s	Pravidly	pro	poskytování	
příspěvku	 na	 odkanalizování	 nemovitosti	 panu	
Valešovi.
•	 RM	 rozhodla	 poskytnout	 Sdružení	 Turistický	
region	Jizerské	hory,	se	sídlem	Janov	nad	Nisou,	
č.p.	520	příspěvek	ve	výši	5.000,--	Kč	na	vydání	
knihy	 Devatero	 řemesel	 v	 říši	 víly	 Izeríny	
a	provést	rozpočtové	opatření	č.	37/2014:
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY	-	celkem
příspěvek	 Sdružení	 Turistický	 region	 Jizerské	
hory.......................................................5.000	Kč
ROZPOČTOVÁ	REZERVA	.................-	5.000	Kč
•	 RM	 rozhodla	 poskytnout	 Okresnímu	
mysliveckému	 spolku,	 se	 sídlem	 Poštovní	 3,	
Jablonec	nad	Nisou	příspěvek	ve	výši	2.000	Kč	
na	úhradu	nákladů	spojených	s	pořádáním	akce	
Přehlídka	 trofejí	2014	a	 tento	příspěvek	uvolnit	
z	 rozpočtové	 kapitoly	 Příspěvky	 neziskovým	
organizacím.
•	 RM	 vydává	 záměr	 na	 pronájem	 nebytových	
prostor	 v	 2.	 nadzemním	 podlaží	 objektu	 č.p.	
579,	 ul.	 U	 Školky,	 Tanvald	 o	 celkové	 výměře	
174	 m2	 občanskému	 sdružení	 D.R.A.K.	 o.s.,	
Oblačná	450/1,	Liberec	5	za	účelem	poskytování	
sociálních	služeb.
•	 RM	 rozhodla	 poskytnout	 Trial	 Říčany	 klub	
v	AČR	příspěvek	ve	výši	10.000	Kč	na	podporu	
pořádání	 finálového	 závodu	 	 Mistrovství	 světa	
v	 biketrialu,	 	 který	 se	 bude	 konat	 ve	 dnech		
21.	–	24.	 	srpna	 	2014	 	 	v	 	areálu	 	autokempu			
Tanvaldská	 	 kotlina	 	 a	 	 provést	 	 	 rozpočtové			
opatření	č.	38/2014:
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY	-	celkem
Příspěvek	Trial	Říčany	klub	v	AČR	.....10.000	Kč
ROZPOČTOVÁ	REZERVA	...............-	10.000	Kč
•	 RM	 souhlasí	 s	 prodejem	 původního,	
zastaralého	a	energeticky	náročného	scénického	
osvětlení	v	kině	JAS	Járy	Cimrmana	případnému	
zájemci	nebo	případným	zájemcům	za	celkovou	
cenu	do	50	 tis.	Kč	dle	 cenového	odhadu	 firmy	
AV	MEDIA,	a.s.

č.	34/2014:
VÝDAJE
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem
Opravy,	 údržba	 a	 rozvoj	 majetku	 svěřeného	
PO	–	celkem
Projekty	spolufinancované	SFŽP	–	celkem
PD	 k	 podání	 žádosti	 o	 dotaci	 na	 zateplení	 MŠ	
U	Školky	..............................................30.250	Kč
PD	k	podání	žádosti	o	dotaci	na	zateplení	DDM	
Tanvald	................................................30.250	Kč
energetický	audit	budovy	DDM	Tanvald																																																														
 	........................................................54.450	Kč
ROZPOČTOVÁ	REZERVA		............. -	114.950	Kč
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	
č.	35/2014:
VÝDAJE
ŠKOLSTVÍ	–	celkem
účelový	 příspěvek	 pro	 Gymnázium	 Tanvald	
na	 výměnu	 světelných	 zdrojů	 v	 plaveckém	
bazénu
 	........................................................25.000	Kč
ROZPOČTOVÁ	REZERVA	................-	25.000	Kč
•	 RM	 po	 projednání	 žádosti	 TJ	 Jiskra	 Tanvald	
a	vyjádření	odboru	 rozvoje	a	KV	doporučuje	TJ	
Jiskra	Tanvald	podat	žádost	ČEZ	Distribuce	a.s.	
o	zřízení	přípojky	NN	pro	objekt	WC	na	městském	
stadionu	 a	 projevila	 vůli	 poskytnout	 na	 zřízení	
této	přípojky	účelový	příspěvek.
•	 RM	 rozhodla	 schválit	 pořízení	 svářecího	
agregátu	 CO2	 pro	 středisko	 TS	 a	 provést	
rozpočtové	opatření	č.	36/2014:
VÝDAJE
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem
Komunální	služby	–	středisko	TS	Žďár	–	celkem
Provozní	výdaje	.................................-	49.000	Kč
pořízení	svářecího	agregátu		CO2	....... 49.000	Kč
•	RM	 souhlasí	 s	 poskytnutím	 příspěvku	 ve	 výši	
20.000	Kč	v	 souladu	s	Pravidly	pro	poskytování	
příspěvku	 na	 odkanalizování	 nemovitosti	 panu	
Vulterynovi.
•	 RM	 jako	 zřizovatel	 Základní	 škole	 Tanvald,	
Sportovní	576,	Tanvald:
1/	 schvaluje	 podání	 žádostí	 o	 poskytnutí	 dotací	
z	rozpočtu	Libereckého	kraje:
a/	z	Programu	resortu	zdravotnictví,	tělovýchovy	
a	sportu
Podprogram:	3.	9.	Školní	sport	a	tělovýchova
Projekt:		Obnova	gymnastického	náčiní	pro	Tv
Celková	výše	dotace	59.500	Kč,	spoluúčast	školy	
29.750	Kč			
b/	 z	 Programu	 resortu	 školství,	 mládeže	

a	zaměstnanosti
Podprogram:	4.1.	Podpora	volnočasových	aktivit	
Projekt:	Šikovné	ruce	–	řemeslné	dílny
Celková	výše	dotace	20.030	Kč,	spoluúčast	školy	
10.030	Kč		
2/	bere	na	vědomí	podání	žádostí	o	dotaci:	
a/	z	rozpočtu	Libereckého	kraje	na	zřízení	funkce	
asistenta	 pedagoga	 pro	 žáky	 se	 zdravotním	
postižením	na	školní	rok	2014/2015
b/	 ze	 státního	 rozpočtu	 v	 rámci	 Rozvojového	
programu	 na	 podporu	 školních	 psychologů	
a	 školních	 speciálních	 pedagogů	 ve	 školách	
a	 metodiků	 –	 specialistů	 ve	 školských	
poradenských	 zařízeních	 v	 roce	 2014	
vyhlášeného	 Ministerstvem	 školství,	 mládeže	
a	 tělovýchovy	 na	 financování	 celého	 úvazku	
speciálního	 pedagoga	 pro	 děti	 se	 speciálními	
potřebami.
•	 RM	 projednala	 žádost	 Centra	 české	 historie	
o.p.s.,	se	sídlem		Banskobystrická	2080/11,	Praha	
6	 o	 podporu	 projektu	 připravovaného	 k	 100.	
výročí	rozpoutání	1.	světové	války	a	rozhodla	tuto	
žádost	nepodpořit.
•	 RM	 rozhodla	 okamžitě	 ukončit	 užívání	
nebytového	 prostoru	 v	 budově	 č.p.	 350,	 ul.	
Krkonošská,	Tanvald,	 	 v	 sociálním	odboru	MěÚ	
Tanvald,	 občanským	 sdružením	 D.R.A.K.	 o.s.,	
Oblačná	450/1,	460	05	Liberec	5,	IČ:	26636328.
•	 RM	 po	 projednání	 žádosti	 paní	 Soukalové	
rozhodla	záměr	na	pronájem	nebytového	prostoru	
v	 objektu	 č.p.	 336,	 	 Protifašistických	 bojovníků,	
Tanvald,	 část	 Šumburk	 nad	 Desnou	 nevydávat	
a	trvat	na	svých	usneseních	č.	6/2/2014	ze	dne	
22.	1.	2014	a	č.	143/9/2014	ze	dne	14.	5.	2014.	
•	 RM	 rozhodla	 uložit	 odboru	 rozvoje	 a	 KV	
zajistit	 dostavbu	 oplocení	 hřiště	 pod	 parkem	
na	 Šumburku	 a	 provést	 rozpočtové	 opatření	 č.	
37/2014:
VÝDAJE
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem
Silnice	a	místní	komunikace	–	celkem
Opravy	MK	podle	PD	.......................-	120.000	Kč				
Hřiště	-	celkem
rekonstrukce	hřiště	pod	parkem	......+120.000	Kč
•	 RM	 rozhodla	 souhlasit	 s	 užíváním	 jedné	
místnosti	 v	 I.	 patře	 objektu	 č.p.	 579,	 U	 Školky,	
Tanvald	 občanským	 sdružením	 Mateřské	
a	 dětské	 centrum	 Maják	 v	 období	 pořádání	
letních	 příměstských	 táborů	 od	 14.	 7.	 –	 22.	 8.	
2014.

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.
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Štěpánka	Pořízová
Marie	Šimková
Eliška	Beranová

Vlasta	Harmanošová
Věra	Marousková

Ivan	Sedlák
Anna	Adolfová
Luboš	Nepimach

Jaruška	Friedrichová
Miroslav	Kramář
František	Punkert
Eva	Sommerová
František	Popelka

Šarlota	Krajcsovicsová
Vladimír	Poupa

Eva	Kučerová	Novosádová
Jan	Nigrin

Heiderose	Cidlinová
Heidrun	Hladíková
Marie	Hujerová
Anna	Králová

Věra	Kramářová

V září 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	!	)

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 6. 8. 2014  

•	 RM	 vydává	 záměr	 na	 prodej	 bytu	 č.	 558/48,	
vel.	 0+2,	 byt	 běžný,	 Větrná	 ul.,	 Tanvald	
včetně	 spoluvlastnického	 podílu	 č.	 469/32825		
na	společných	částech	budovy	č.p.	558,	Větrná	
ul.,	 Tanvald	 a	 stavební	 parcele	 č.	 1208/2,	
katastrální	 území	 Tanvald	 dle	 schválených	
pravidel	 veřejné	 soutěže.	 Základní	 cena	 pro	
podání	žádosti	je	249.874	Kč.	Termín	pro	podání	
žádosti	je	nejpozději	do	8.	9.	2014	do	14	hodin.
•	 RM	 rozhodla	 pronajmout	 nebytové	 prostory		
o	 celkové	 výměře	 174	 m2	 v	 2.	 nadzemním	
podlaží	 objektu	 čp.	 579,	 ul.	 U	 Školky,	 Tanvald	
občanskému	 sdružení	 D.R.A.K.	 o.s.,	 Oblačná	
450/1,	 Liberec	 5	 	 s	 účinností	 od	 	 01.	 09.	 2014	
na	dobu	neurčitou	s	tříměsíční	výpovědní	lhůtou		
za	 nájemné	 ve	 výši	 1.000	Kč	 ročně	 	 za	 účelem		
poskytování		sociálních		služeb.			Nájemné	ve	výši	
pouze	 1.000	Kč	 ročně	 se	 stanovuje	 s	 ohledem	
na	skutečnost,	že	se	jedná	o	občanské	sdružení,	
které	 poskytuje	 bezplatné	 sociální	 služby	
občanům	města	a	okolí.
•	RM	rozhodla:	
a)	 akceptovat	 výši	 nájemného	 29.040	Kč	 ročně	
předloženou	 novým	 vlastníkem	 objektu	 firmou	
Pneuforce	 s.r.o.,	 Nad	 Nisou	 201,	 Liberec	
za	nájem	garáže	pro	cisternu,	kterou	užívá	JSDH	
Horní	 Tanvald	 v	 bývalém	 závodě	 SEBA	 T	 07	
v	Dolní	Smržovce;
b)	 uložit	 oddělení	 kancelář	 tajemníka	 jednat	
o	návrhu	nájemní	smlouvy	a	tento	předložit	radě	
města	ke	schválení	do	17.	9.	2014.
•	RM	vydává	záměr	na	prodej	části	pozemkové	
parcely	 č.	 1485/2	 (ostatní	 plocha	 –	 ostatní	
komunikace)	 o	 výměře	 cca	 140	 m2,	 katastrální	
území	 Tanvald	 za	 účelem	 rozšíření	 příjezdové	
cesty	k	rodinnému	domu	čp.	171,	Žďár,	Tanvald.
•	RM	nesouhlasí	s	pronájmem	části	pozemkové	
parcely	 č.	 485/2	 (ostatní	 plocha)	 o	 výměře				
16m2,	 	 katastrální	 území	 Šumburk	 nad	Desnou	
za	účelem	umístění	dočasné	stavby	altánu.
•	 RM	 souhlasí	 s	 ukončením	 nájemní	 smlouvy	
ze	 dne	 9.	 8.	 1998	 o	 pronájmu	 části	 pozemkové	
parcely	č.	496/7	(ostatní	plocha),	o	výměře	57	m2, 
katastrální	území	Šumburk	nad	Desnou,	uzavřené		
s	panem	Hákem,	dohodou	ke	dni	31.	8.	2014.
•	RM	rozhodla	přijmout	nabídku	stávajícího	dodavatele	
elektřiny	 společnosti	 ČEZ	 Prodej,	 s.r.o.	 se	 sídlem	
Duhová	1/425,	Praha	4	na	snížení	ceny	za	dodávku	
silové	 elektřiny	 pro	 odběrná	místa	města	 ve	 správě	
MěÚ	na	období	od	1.	1.	2015	do	31.	12.	2016.      
•	 RM	 rozhodla	 přijmout	 nabídku	 stávajícího	
dodavatele	plynu	společnosti	ČEZ	Prodej,	 s.r.o.	
se	 sídlem	 Duhová	 1/425,	 Praha	 4	 na	 snížení	
ceny	 za	 sdružené	 služby	 dodávky	 plynu	 pro	
odběrná	místa	města	ve	správě	MěÚ	na	období	
od		1.	1.	2015	do	31.	12.	2015.
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	 schválit	
uvolnění	 finančních	 prostředků	 na	 pokračování	
přípravy	projektů	„Realizace	energetických	úspor	
v	objektu	Mateřské	školy,	U	Školky	579,	Tanvald“	
a	 „Realizace	 energetických	 úspor	 v	 objektu	
Dům	dětí	a	mládeže	v	městě	Tanvald“	a	schválit	
rozpočtové	opatření	č.	41/2014:
VÝDAJE	
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem
Opravy,	 údržba	 a	 rozvoj	 svěřeného	 majetku	
–	celkem
Projekty	spolufinancované	ze	SFŽP	–	celkem
příprava	akce	zateplení	MŠ	U	Školky	–	2.	etapa
 	...................................................... 211.750	Kč
příprava	akce	zateplení	DDM	Tanvald	–	2.	etapa	
 	......................................................229.900	Kč	
FINANCOVÁNÍ
převod	z	přebytku	hospodaření	z	minulých	let																																																									
 	...................................................+	441.650	Kč
•	 RM	 bere	 na	 vědomí	 nesouhlasné	 stanovisko	
HZS	LK	územní	pracoviště	Jablonec	nad	Nisou	
k	 vynětí	 zásobárny	 vody	 u	 hotelu	 BON	 z	 OZV	
č.	8/2010,	kterou	se	vydává	požární	řád,	stanoví	
podmínky	 k	 zabezpečení	 požární	 ochrany	 při	
akcích,	 kterých	 se	 zúčastní	 větší	 počet	 osob	
a	 stanoví	 další	 případy,	 kdy	 právnické	 osoby	
a	podnikající	fyzické	osoby	zřizují	požární	hlídky.

•	RM	rozhodla	schválit	nákup	32	ks	židlí	do	areálu	
autokempu	Tanvaldská	kotlina	a	rozhodla	provést	
rozpočtové	opatření	č.	40/2014:
VÝDAJE	
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	-	celkem
Autokemp	Tanvaldská	kotlina	-	celkem																																																																		
 	......................................................+32.000	Kč
ROZPOČTOVÁ	REZERVA	.................-32.000	Kč
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	
č.	42/2014:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ	DOTACE
na	činnost	odborného	lesního	hospodáře																																																												
 	.................................................... +111.468	Kč
VÝDAJE	
ŽIVOTNÍ	 PROSTŘEDÍ	 –	 výkon	 státní	 správy	 -	
celkem	-	činnost	odborného	lesního	hospodáře																																																														
 	.................................................... +111.468	Kč
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	 
č.	43/2014:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ	DOTACE
na	 zajištění	 výkonu	 agendy	 sociálně	 právní	
ochrany	dětí	......................................-218.742	Kč
VÝDAJE	
VNITŘNÍ	SPRÁVA	–	celkem
Vnitřní	správa	(radnice)	–	celkem
personální	výdaje	hrazené	z	dotace	na	sociálně	
právní	ochranu	dětí...........................-218.742	Kč
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	 schválit	
rozpočtové	opatření	č.	44/2014:
PŘÍJMY
Splátka	půjčky	TJ	Bižuterie,	o.s.	....+	2.000.000	Kč
FINANCOVÁNÍ	
Převod	hospodářského	výsledku	z	minulých	let																																																
 	.................................................-	2.000.000	Kč
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	
č.	 45/2014	 spočívající	 v	 uvolnění	 prostředků	
ve	výši	31.000	Kč	z	personálních	výdajů	střediska	
technických	služeb	na	pořízení	vysavače	na	listí:
VÝDAJE	
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	-		celkem
Komunální	služby	–	středisko	TS	Žďár	–	celkem
personální	výdaje	...............................-31.000	Kč
provozní	výdaje	.................................+31.000	Kč
•	 RM	 rozhodla	 napravit	 chybné	 očíslování	
rozpočtového	 opatření	 provedeného	 na	 schůzi	
dne	16.	7.	2014	následovně:
Rozpočtové	 opatření	 číslo	 37/2014	 se	 mění	
na	číslo	39/2014.
•	 RM	 souhlasí	 s	 poskytnutím	 příspěvku	 ve	 výši	
20.000	Kč	 v	 souladu	 s	 Pravidly	 pro	 poskytování	
příspěvku	na	odkanalizování	nemovitosti	paní	Liškové.
•	 RM	 souhlasí	 s	 vyřazením	 dlouhodobého	
hmotného	 majetku	 –	 skrápění	 motokrosové	
trati,	 inv.	 č.	 462164000010	 v	 pořizovací	 ceně	
2.212.896	Kč	 z	 účetní	 evidence	 z	 důvodu	
ukončení	funkčnosti	tohoto	zařízení.
•	RM	souhlasí	s	pokácením	1	ks	javoru	o	obvodu	
kmene	120	cm	nacházejícího	 se	na	pozemkové	
parcele	 č.	 4/1,	 katastrální	 území	 Šumburk	 nad	
Desnou,	dle	předloženého	návrhu	odboru	rozvoje	
a	KV	s	tím,	že	odbor	rozvoje	a	KV	zajistí	vhodnou	
náhradní	 výsadbu	 a	 dřevo	 bude	 použito	 pro	
potřeby	města	nebo	prodáno	dle	platného	ceníku.
•	RM	souhlasí	s	pokácením	3	ks	bříz	o	obvodu	kmenů	
70,	 70	 a	 90	cm	 nacházejících	 se	 na	 pozemkové	
parcele	 č.	 10/1,	 katastrální	 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	 schvaluje	 místostarostovi	 města	 panu	
Josefu	 Průchovi	 služební	 cestu	 do	 partnerské	
obce	 Burbach	 v	 SRN	 ve	 dnech	 29.	 8.	 2014	 -	
1.	9.	2014	za	účelem	projednání	další	spolupráce.	
•	RM	doporučuje	zastupitelstvu	města	v	kontinuitě	
schválené	Zprávy	o	uplatňování	Územního	plánu	
Tanvald	 za	 období	 09/2010-04/2014	 nevyhovět	
v	 současné	 době	 žádosti	 Valeše	 na	 změnu	
Územního	 plánu	 Tanvald	 pro	 plochu	 na	 ppč.	
313/3	 katastrální	 území	 Tanvald	 	 a	 změnu	
územního	plánu	nepořizovat.

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

Kam kráčíš, 
Evropo?

	 Před	 časem	 jsem	 v	 Tanvaldském	
zpravodaji	 psal	 o	 tom,	 jaké	 kritice	
od	rádoby	korektních	politiků	musel	čelit	
náš	 prezident	 za	 své	 výroky	 o	 islám-
ském	 terorismu	 a	 ejhle,	 krátce	 nato	
jsme	se	dozvěděli	o	pogromech	na	židy	
ve	vyspělých	státech	EU.	Hořely	syna-
gogy,	 obchody,	 tisíce	 demonstrantů	
otevřeně	 vzývaly	 Hitlera	 a	 opěvovaly	
koncentrační	 tábory.	 A	 člověk,	 hříma-
jící	 z	 kazatelny	 k	 primitivním	 davům,	
požaduje	 smrt	 miliónů	 nevinných	 lidí,	
je	dosud	na	svobodě.	A	ti,	co	tak	vehe-
mentně	kritizovali	Miloše	Zemana,	jsou	
najednou	 potichu	 nebo	 jen	 bezradně	
krčí	 rameny.	 Jen	 nikoho	 zbytečně	
neurazit,	 jen	se	nedotknout	něčí	svaté	
víry.	Píše	se	opravdu	rok	2014	a	jsme	
skutečně	 v	 Evropě?	 Nebo	 jsme	 se	
vrátili	někam	do	středověku?
	 Odhlédněme	od	toho,	zda	stát	Izrael	
má	 právo	 bránit	 se	 proti	 raketovým	
útokům	a	zda	tak	činí	adekvátním	způ-
sobem.	Tady	se	útočí	na	lidi,	kteří	s	tím	
vesměs	nemají	vůbec	nic	společného.	
A	 nemylte	 se,	 že	 se	 nás	 to	 v	 České	
republice	 netýká.	 Jsme	 součástí	
Evropské	 unie,	 jejíž	 vnitřní	 hranice	
může	 beztrestně	 překročit	 jakýkoliv	
fanatik	 s	 úkolem	 zabít	 nepohodlného	
člověka,	 třebas	 prezidenta,	 anebo	
prostě	 jen	 tak	 zmasakrovat	 co	 nejvíc	
lidí,	jen	aby	se	vědělo	a	zasel	se	strach.
	 Jestli	 dovolíme	 takřka	 sedmdesát	
let	 po	 strašné	 válce	 znovu	 takové	
hrůzy,	 jako	 byla	 Osvětim,	 Treblinka,	
Mauthausen,	pak	 jsme	světem	nesko-
nalých	 idiotů.	 Přeci	 to	 máme	 v	 histo-
rické	 paměti.	 Po	 Židech	 totiž	 přijdou	
na	 řadu	 Romové,	 po	 nich	 jinověrci,	
bezvěrci	 a	 s	 nimi	 se	 svezou	 všichni,	
kteří	 budou	 mít	 na	 věc	 prostě	 jenom	
jiný	názor.
	 Tak	taková	EU	mě	děsí.	Vás	ne?

Václav	Hošek

	 Malý,	 velký	 a	 zasloužilý.	 Kdo?	 No	
přece	 Gustav,	 tanvaldská	 obdoba	
amerického	Oskara,	se	bude	rozdávat	
na	 sportovní	 zábavě	 v	 pátek	17.	 října	
ve	 sportovní	 hale	 na	 Výšině,	 kterou	
jsme	 již	 avizovali	 jako	 retro	 ve	 stylu	
reálného	 socialismu.	 Za	 jaké	 výkony	
adepti	 cenu	obdrží,	 to	 je	 zatím	 tajem-
ství,	 ovšem	 již	 teď	 mohu	 prozradit,	
že	 pionýrská	 košile	 s	 nažehleným	
rudým	šátkem	může	být	 tou	správnou	

vstupenkou	 do	 gustávovského	 ráje.	
A	 samozřejmě	 i	 znalost	 základních	
pouček	marxismu	–	leninismu.	K	tanci	
i	 poslechu	 hraje	 hudební	 skupina	
Koneckonců	 a	 k	 předtančení	 přijedou	
spartakiádníci	 Mužoreti	 artróza	 až	
z	Hořic.	Přijďte,	bude	 legrace,	ostatně	
jako	s	TJ	SEBA	vždy.
Rezervace	 vstupenek	 ing.	 Kozák	
a	Mgr.	Vyhnálek.

-vho-

Sportovní zábava za dveřmi 
tentokrát s cenami historické hodnoty

Vážení přátelé turistiky!

	 Kvapem	 se	 již	 přiblížil	 termín	 oslav	
100.	 výročí	 zprovoznění	 Palackého	
stezky	 a	 105.	 výročí	 Riegrovy	
stezky.	 Oslava	 se	 uskuteční	 20.	 září	
v	 Podspálově,	 kde	 bude	 od	 11-ti	
do	 17-ti	 hodin	 bohatý	 kul-
turní	program	a	co	nás	 tam	
čeká?
Vystoupení	 kapel	 Severák	
a	 Těsně	 vedle	 protknuté	
kouzelnickými	 vystoupe-
ními	 Klubu	 kouzel	 Liberec,	
pouliční	 divadlo	 KVELB	
z	 Českých	 Budějovic,	
Rozpustilý	kabaret	a	další.

A	 jak	 se	 do	 Podspálova	
dostaneme?
	 Samozřejmě	 turistickými	 cestami	
z	 Tanvaldu,	 Velkých	 Hamrů,	 Plavů,	
Navarova	 nebo	 Jesenného.	 Každý	
si	 může	 vybrat	 podle	 svých	 představ	
a	schopností	a	tuto	cestu	zkombinovat	
vlakovými	 spoji.	 20.	 září	 však	 bude	
částečná	výluka,	ale	 ta	 se	cesty	mezi	
Velkými	 Hamry	 a	 Železným	 Brodem	

netýká.	 Proto	 můžete	 využít	 i	 výji-
mečného	 nasazení	 parního	 vláčku	
z	Velkých	Hamrů	v	11,45.	Tento	parní	
vláček	 bude	 jezdit	 i	 mezi	 Semily	
a	 Spálovem.	 Upřesněný	 jízdní	 řád	
bude	ve	vývěsních	skříňkách	KČT.
Asi	 by	 bylo	 zbytečné	 přibližovat	 vznik	

Palackého	 stezky,	 ale	 ale-
spoň	 krátce.	 Po	 vzoru	 KČT	
Semily,	který	 již	v	roce	1909	
zprovoznil	krásnou	Riegrovu	
stezku	podél	Jizery	ze	Semil	
do	 Podspálova,	 se	 KČT	
Velké	Hamry	krátce	po	svém	
založení	 v	 roce1911	 rozhodl	
vybudovat	 podobnou	 stezku	
kolem	říčky	Kamenice,	která	
byla	 již	 v	 roce	 1914	 dokon-
čena	až	do	Podspálova.
Přijďte	 se	 pokochat	 krásou	

přírody	v	údolí	říčky	Kamenice	a	vzdát	
hold	našim	turistickým	předkům!!!
Na	Vaši	 bohatou	 účast	 se	 již	 teď	 těší	
pořadatelé:
KČT	Liberecký	kraj,	KČT	Semily	a	KČT	
Tanvald.
Účast	v	dobových	úborech	bude	vítána!

KČT	Tanvald	–	Arnošt	Svárovský		

Zpráva pro přátele turistiky!

Údolím
dvou

��e

��� ���í ����

Turisticeé slavnosti
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Kultura, informace

Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
U Školky, č.p. 579, www.mdcmajak.estranky.cz
budova	spojená	s	Mateřskou	školou	a	ordinacemi	lékařů	na	sídlišti	
Výšina	v	Tanvaldě,		
v	 centru	 máme	 bezbariérový	 přístup,	 z	 programů	 si	 vyberou	
i	zdravotně	znevýhodnění	lidé
Pondělí:  
9:00	–	12:00	program	pro	rodiče	s	dětmi,	tématické dopoledne dle	dětských	
říkanek,	dílna,	zdravotní	cvičení	pro	rodiče	s	dětmi	na	míčích	s	Anitou
17:15	–	18:00	ZUMBA pro	děti	4-6	let	s	Lenkou	Marčíkovou	mobil:	607	143	054
Úterý:
9:00	–	12:00	program	pro	rodiče	s	dětmi	zaměřený	na	ROZVOJ ŘEČI	(písničky,	
říkadla,	 rytmizace),	 podpora	 sociálních	 vztahů,	 sdílení	 problémů,	 výměna	
zkušeností	
12:00	–	18:00	předškolní	vzdělávání,	logopedická cvičení aj.	s	Mgr.	Hýskovou,	
tel.:	607	776	314
Středa: 
9:00	–	 12:00	Hravá a  tvořivá dopoledne pro předškoláky  (bez  rodičů) - 
výtvarně-keramická	dílna,	pohybové	hry,	informace	na	čísle:	774	825	085
14:00	 –	 19:00	 vyhrazeno	 pro	 projekt	 MAXÍK	 -	 speciální	 program	 	 pro		
předškoláky	a	pro	děti	s	odloženou	školní	docházkou,	Mgr.Lenka	Kořínková	
mobil:	602	411	462	
16:00	–	17:00	sportovní průprava předškoláků	(3-6	let,	sport.hala)
19:00	 –	 20:00	 zdravotní  cvičení  pro  ženy	 s	 Rozárkou	 v	 prostorách	MDC	
Maják
Čtvrtek
9:00	 –	 12:00	 program	 pro	 rodiče	 s	 dětmi	 zaměřený	 na	 EKOLOGII,	 dílna,	
zdravotní	cvičení	
16:00	–	17:00	HUDEBNÍ HRÁTKY	pro	děti	2-6	let,	rozvoj	hudebního	vnímání,	
program	s	písněmi,	rytmizace,	rozvoj	řeči,	podpora	sociálních	vztahů,	centrum	
otevřeno	15.30	–	18.00	hod.
Pátek
9:00	–	12:00	Baby Club	-	setkávání	maminek	a	jejich	miminek,	volejte	předem	
na	tel.	774	825	085

každý	druhý	pátek	v	měsíci	17:30	–	19.30	PORODNÍ VEČÍREK  
s	certifikovanou	dulou	Ditou	Pousteckou
•	 cca	 50	min.	 film	 s	 porodní	 tématikou	 +	 diskuze	 (1	 hod.)	 ohledně	 porodu,	
porodního	plánu,	šestinedělí,	kojení,
•	doporučení	pro	zdravý	a	bezpečný	porod
Zájemci,	 hlaste	 se	 nejpozději	 den	předem	na	 telefon	 či	 e-mail	MDC	Maják.	
Děkujeme.

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,  Úřadu 
práce v Jablonci n/N a všem ostatním sponzorům, kteří nás po celý rok 
podporují

Mateřské a dětské centrum Maják
Nabízíme kroužky pro školní rok 2014/15:
sportovní	 a	 pohybově	 zaměřené	 kroužky	 –	 florbal,  volejbal,  plavání,  běh 
na lyžích, turistika, šachy, zumba, taneční
výtvarné	 kroužky	 –	 keramika,  výtvarný  speciál,  výtvarný,  výtvarně-kera-
mický pro předškoláky, tiffany a mozaika
hudební	 kroužky	–	kytara k  táboráku,  zobcová  flétna, drumbeny  (bubno-
vání)	pro	děti	a	pro	dospělé,
rybářský kroužek, divadelní, angličtina pro předškoláky, angličtina pro I. 
stupeň ZŠ, klub šikulů (vaření,	pečení,	tvoření),	Ulitka	–	zábavné	dopoledne	
pro	předškoláky	od	3	let.
Nabízíme	také	logopedii –	nápravu	řeči,	kterou	zajišťují	odborné	logopedky.

V září proběhne zápis do kroužků:
V	 pondělí	 8.	 9.	 od	 16:00	 hodin	 se	 koná	 zápis	 do	 keramických	 kroužků,	
do	výtvarného	speciálu	a	výtvarně-keramického	kroužku	pro	předškoláky	pro	
děti,	které	již	některý	z	těchto	kroužků	navštěvovaly.
V	úterý	9.	9.	od	16:00	bude	zápis	do	těchto	kroužků	pro	nové	zájemce.

Do	ostatních	kroužků	se	děti	mohou	hlásit	během	celého	měsíce	září	–	dopo-
ručujeme	včasné	přihlášení	vzhledem	k	omezené	kapacitě	různě	zaměřených	
dílen.	Kroužky v DDM začnou pracovat v pondělí 29. 9. 2014.

Zveme	rodiče	s	dětmi	na	Den malých Robinsonů,	který	pořádáme	v sobotu 
27. 9. 2014 v	areálu	tanvaldských	„Břízek“.	Děti	si	zde	zahrají	na	Robinsony,	
budou	prozkoumávat	„ostrov“	(poznávání	rostlin	a	přírodnin,	stezka	s	přírod-
ními	překážkami,	hledání	pitné	vody...),	vyrobí	si	drobné	předměty	z	přírodního	
materiálu	 a	 vyzkouší	 si	 při	 tom	 různé	 výtvarné	 techniky	 (tkaní,	 modelování	
misky	 z	 kameninové	 hlíny,	 odlévání	 svíček...).	 Procvičí	 si	 různé	 tábornické	
dovednosti	 jako	rozdělávání	ohně,	 lovení	oštěpem	a	opékání	úlovku	na	ohni	
–	buřta	si	přineste	s	sebou!	
Bližší	informace	budou	k	dispozici	v	DDM	a	na	letáčcích.	Tel.č.	483	394	301

„Zvířátka levou zadní„	–	závěrečná	výstava	výtvarných	prací	dětí	ZUŠ	Tanvald	
pod	vedením	pí.	Jany	Hadravové	ve	výstavním	sálku	23.	6.	2014	–	15.	9.	2014

„Nebe“	 –	 výstava	 vybraných	 prací	 studentů	Gymnázia	Tanvald	 z	 projektu	 ,	
jehož	veřejná	prezentace	proběhla	v	budově	Gymnázia	v	květnu	tohoto	roku,	
ve	výstavním	sálku	od	22. 9. 2014 – do 31. 10. 2014

Již	 od	 června	 tohoto	 roku	mohou	naši	 čtenáři	 plně	 využívat	 studovnu,	 která	
vznikla	 přestavbou	 bývalé	 kanceláře.	 Stavební	 práce	 a	 vybavení	 místnosti	
financovalo	město	Tanvald.	K	dispozici	jsou	zde	4	místa	ke	čtení	a	2	počítače.	
V	příjemném	prostředí	se	zde	mohou	naši	čtenáři	posadit	ke	stolům,	číst	si,	
prohlížet	knihy,	jež	se	nedají	půjčit	domů,	nebo	pročítat	denní	tisk.	Počítače	zde	
umístěné	mají	instalovaný	program	Windows	7	a	přístup	na	internet.	

V  měsíci  srpnu  probíhalo  za  provozu  malování  celé  knihovny,  tímto 
děkujeme našim čtenářům za shovívavost.

První	 týden	 v	 říjnu	 6.	 –	 10.	 2014	 bude	 v	 naší	 knihovně	 probíhat	 tradičně	
celostátní	 akce	 „Týden  knihoven“.	 Podrobnější	 informace	 a	 program	
najdete	 v	 příštím	 čísle	 zpravodaje	 a	 na	 našich	 internetových	 stránkách	 
www.tanvald.cz/knihovna.

Městská knihovna Tanvald

	 TJ	 SEBA	 Tanvald,	 Společnost	 pro	
podporu	 lidí	 s	 mentálním	 postižením	
a	firma	ABB	Jablonec	pořádají	v	areálu	
autokempu	 v	 úterý	 2.	 září	 již	 tradiční	
handidesetiboj	družstev	O	pohár	města	
Tanvaldu.	Přijďte	se	podívat,	případně	
i	zazávodit.	Start	je	v	9.30.	Soutěž	pro-
běhne	 pod	 taktovkou	 Mgr.	 Vyhnálka,	
Ing.	 Kozáka	 a	 Bc.	 Synovcové,	
od	 kterých	 také	 získáte	 bližší	
informace	 na	 e-mailové	 adrese:

slunicko.zdena@tiscali.cz.
	 Přihlásit	 se	 můžete	 i	 na	 tel.	 číslo	
604	607	982,	a	to	nejpozději	do	1.	září.
  Muchovman pro děti
	 Autokemp	 zůstane	 v	 permanenci	
i	 následující	 den,	 ve	 středu	 3.	 září,	
kdy	 se	 zde	koná	Dětský	Muchovman,	
soutěž	na	horolezecké	stěně,	v	cyklis-
tice	a	běhu.	Přihlášky	 je	možno	podat	
přímo	na	místě	do	15.00	hodin.	Začátek	
soutěže	je	v	15.30. -vho-

Postižení budou soutěžit opět v autokempu

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Školní restaurace SCOLAREST

JÍDELNÍ LÍSTEK
Neděle - 14. 9. 2014   11 - 13 hod.

Polévka:
1.	Kuřecí	vývar	s	masem	a	nudlemi
2.	Dršťková

Hlavní jídlo:
1.	 Svíčková	 na	 smetaně,	 houskové	
knedlíky
2.	 Kuřecí	 steak	 na	 bazalce,	 dušená	
rýže	(vařené	brambory)
3.	Katův	šleh,	smažené	bramboráčky
4.	Halušky	s	kachním	masem	a	zelím

ŠR  Scolarest  zve  všechny  z  
Tanvaldu a okolí na tradiční nedělní 
oběd.

CENÍK
NEDĚLE	-	14.	9.	2014

Polévka	 	 15,-	Kč
Hlavní	jídlo	 63,-	Kč

Uvedené	ceny	jsou	včetně	DPH	21	%

Provozní	doba:	 11,00	-	13,00	hodin

Milí	čtenáři,	druhý	příběh	ze	vzpomínek	tanvaldského	kriminalisty	ve	výslužbě	
JUDr.	Hromady	s	názvem	Šeptej	do	tmy	se	nám	do	tohoto	čísla	již	nevešel	
a	máme	ho	pro	vás	připravený	do	čísla	10,	ale	pro	ty	z	vás,	kterým	se	líbí	

kriminální	příběhy	v	Tanvaldském	zpravodaji,	mám	dobrou	zprávu.	V	průběhu	
měsíce	září	budou	v	tanvaldském	Infocentru	v	prodeji	dvě	knížky	mých	

povídek	s	kriminální	zápletkou	Stopařka	a	Pád	bílého	koně.	Některé	z	povídek	
jsou	inspirovány	skutečnými	případy,	což	pozorný	čtenář	záhy	zjistí.	

Příjemné	počtení.
Václav	Hošek
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Útěk z planety Země 
Na	 planetě	 Baab	 žijí	 zábavní	modří	 ufoni,	 kteří	mají		
svého	 národního	 hrdinu.	 Je	 to	 astronaut	 Scorch	
Supernova,	expert	na	nebezpečné	záchranné	mise,	u	
kterých	mu	nenápadně	pomáhá	jeho	super	inteligentní	
bratr	Gary.	Když	zachytí	volání	SOS	z	obávané	planety	
Země,	Scorch	 neváhá	ani	minutu.	Gary	 se	 ho	 snaží	
varovat,	ale	marně.	Scorch	se	chytí	do	pasti	lidí,	kteří	s	ním	nemají	dobré	úmysly.	
Gary	musí	vymyslet	plán	útěku	z	planety	Země,	a	zachránit	Scorche	a	své	přátele.

Tři bratři
Tři	bratři	 (V.	Dyk,	T.	Klus,	Z.	Piškula)	 se	vydávají	do	
světa	na	zkušenou,	aby	si	našli	nevěsty	a	 rodiče	 jim	
mohli	předat	hospodářství.	Sourozenci	při	svém	puto-
vání	 jako	kouzlem	vstupují	 do	 slavných	pohádek,	 ve	
kterých	 je	 čeká	 mnoho	 nástrah,	 nečekaných	 příhod	
a	 možná	 také	 láska...	 Děj	 filmu,	 včetně	 známých	 a	
oblíbených	písniček,	které	ve	filmu	zazní,	pochází	z	pera	Z.	Svěráka	a	J.	Uhlíře.

Pošťák Pat 
Pat	 roznáší	 zásilky	 a	 jeho	 šéf	 mu	 zatrhne	 rodinný	
výlet	k	moři	a	Pat	je	rozhodnutý	udělat	cokoli,	aby	na	
vysněný	výlet	mohl.	Dokonce	i	přihlásit	se	jako	zpěvák	
do	 televizní	 talentové	 soutěže.	 Z	 Pata	 je	 najednou	
hvězda.	 Jeho	 povinnosti	 má	 zatím	 plnit	 elektronický	
dvojník,	robot	Patbot.	Patbot	napáchá	v	Zelené	Dolině	
spoustu	nepravostí.	Aby	potíží	nebylo	málo,	vypadá	to,	
že	Patův	šéf	se	s	pomocí	armády	Patbotů	snaží	ovládnout	svět...	Pošťák	Pat	tedy	
musí	vyhrát	pěveckou	soutěž	a	utkat	se	s	patboty	a	zachránit	tak	celý	svět.

FILMOVÉ TIPY 

MĚSTO TANVALD POŘÁDÁ TANVALDSKÉ SLAVNOSTI 2014

21. ročník
12. – 14. září 2014

Bude:
okružní	 jízdy	historických	autobusů,	 řemeslný	 jarmark,	místní	 výrobci	a	pro-
dejci,	pouliční	divadlo,	country,	taneční	hudba	a	rock,	kulturní	program	na	ven-
kovní	scéně,	filmová	představení	v	kině	Jas,	občerstvení,	pivní	stan,	stánkový	
prodej,	pouťové	atrakce	atd.
Místo:
Centrální	parkoviště	v	Krkonošské	ulici,	Kino	Jas	Járy	Cimrmana,	parkoviště	
u	Koruny,	Poštovní	ulice	a	přilehlé	okolí.

12. 9. Pátek - program:
Centrální	parkoviště:	13	hod	otevření	pivního	stanu		(pá	a	so	do	24	hod)
18	hod		/HUDBA/	živá	hudba	v	pivním	stanu	–	rocková	skupina	DanGar Six 
(	http://bandzone.cz/dangarsix	)

Kino Jas Járy Cimrmana – otevřena kavárna od 16 – 19 hod
17	hod		/FILM/	Pošťák Pat –	britský	animovaný	film	pro	děti	
19	hod	/FILM/	Láska na kari	–	americká	gurmánská	romance

13. 9. Sobota - program:
Historické autobusy - veteráni – okružní jízdy	(odjezdy	od	bývalé	vrátnice	
SEBA	T	a.s.)
Od	9	hod	 /SOUTĚŽ/  O pohár starosty města Tanvaldu:	Hasičská	soutěž	
v	požárním	útoku	s	mezinárodní	účastí	-	19.	ročník.	Na	sídlišti	Výšina	u	nákup-
ního		střediska.

Kino Jas Járy Cimrmana – otevřena kavárna od 10 – 19 hod
17	hod	/FILM/	Tři bratři	–	česká	filmová	pohádka	Jana	Svěráka
19	hod	/FILM/	Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil 3D	-	americký	akční	
film

Venkovní  scéna v Krkonošské ul. :	Dopoledne	s	dobrou	náladou		
10	 hod	 /HUDBA/	 skupina	Sklepmistři	 (www.sklepmistri.cz)	 lidovky,	 country,	
pop	Hudební	odpoledne		
11,30	hod	/HUDBA/	Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald	(www.zustanvald.cz)	
(komorní	sbor	Harmonia	a	hudební	skupina	ZUŠ)
12,30	hod	/DIVADLO	pro	děti/	loutkové	divadlo	Spojáček Liberec:	Nevěsta
						bílého	medvěda	(www.spojacek.cz)
13,30	hod	/HUDBA/	hudební	skupina	Kontakt		(www.skupinakontakt.cz)
15,30	 hod	 /HUDBA/	 mladá	 energická	 punk-folková	 skupina	 JunkAspect 
(http://bandzone.cz/junkaspect)
17	hod	/HUDBA/	country	skupina	Nonstop & hostující Vendy	(bývalá	členka	
skupiny	Country	Sisters)		(www.nonstop-liberec.cz)
18,30	hod	/HUDBA/	rocková	skupina	The Broken Dam	(thebrokendam.cz)

Sobotní podvečer s taneční hudbou 
19,45	 hod	 až	 22	 hod.	 /HUDBA/:	 k	 tanci	 a	 poslechu	 hraje	 skupina	HUDBA 
TANVALD	(www.hudbatanvald.ic.cz).	

14. 9. Neděle - program:
Historické autobusy - veteráni – okružní jízdy	(odjezdy	od	bývalé	vrátnice	
SEBA	T	a.s.)
Den	otevřených	dveří	ve	školní	restauraci	SCOLAREST	na	Výšině	(11-13	hod)
Výstava socialistických vozidel do roku 1989	-	bývalý	areál	ČSAD	za	via-
duktem	(10	-	16	hod).	Auta	poskytl	spolek	Motorgate	–	Muzeum	socialistických	
vozů	-	Velké	Hamry.
Kino Jas Járy Cimrmana – otevřena kavárna od 10 – 16 hod
16	hod	/FILM/	Pošťák	Pat	–	britský	animovaný	film	pro	děti

Venkovní  scéna v Krkonošské ul.:
10	hod	/HUDBA/	staropražská	kapela	Šmrnc	(www.smrnc.eu)
11,15	hod	/DIVADLO	pro	děti/	loutkové	divadlo	„Já to jsem“:	Kolotoč	pohádek.
Hrají:	Adam	Berger	a	Vítězslav	Marčík	ml.		(www.jatojsem.cz	)
12	hod	/HUDBA/	bluegrassová	skupina	Handl	-	1.	místo	v	mezinárodní	sou-
těži	 European	World	 of	 Bluegrass	 Festival	 2013	 v	 Holandsku.	 (http://handl.
webpark.cz)
13,30	hod	/HUDBA/	tanvaldská	kapela	9431	(http://bandzone.cz/9431)
15	 hod	 /HUDBA/	 kultovní	 skupina	 VLTAVA	 s	 Robertem	 Nebřenským	 (div.
Sklep)	s	pořadem	„30	případů	Kapitána	pejska“	aneb	„Kapitán	pejsek	na	stopě	
písní	a	obrazů“.	(www.vltava.at)
17	 hod	 /HUDBA/	 rockový	 kytarový	 mág	 MICHAL  PAVLÍČEK	 (Stromboli,	
Pražský	výběr,	BSP)	se	skupinou	(Miloš	Meier	–	bicí,	Martin	Ivan	–	baskytara).	
(www.michalpavlicek.com)

Tanvaldské	slavnosti	po	oba	dny	moderuje	David	Jelínek	(radio	RCL)
Časy	jednotlivých	vystoupení	jsou	pouze	orientační.	Děkujeme	za	pochopení.
ZMĚNA	PROGRAMU	VYHRAZENA
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INZERCE

Tanvaldské slavnosti 13. a 14. září 2014 Jízdy historickými autobusy - veterány
Město	Tanvald	pořádá	v	rámci	Tanvaldských	slavností,	ve	spolupráci	s	BusLine,	a.s.	zvláštní	jízdy	historickými	autobusy.	Jízdné zdarma

Okruh 1 – město: zastávky

Odjezd Tanvald, býv. vrátnice SEBA T, a.s. 
 v: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00 

Tanvald,	u	Sportovní	haly
Tanvald,	skokanský	můstek
Tanvald,	centrum
Dolní	Smržovka	-	most
Horní	Tanvald,	Údolí	Kamenice
Jiřetín,	Detoa	-	Muzeum	hraček	
A	zpět	Tanvald,	býv.vrátnice	SEBA	T,a.s.

Okruh 2 vyhlídkový na Český Šumburk: zastávky

Odjezd Tanvald, bývalá vrátnice SEBA T, a.s.  
v: 11:00, 13:00, 15:00 a v 16:00 hod. 

Tanvald,	Šumburk,terminál	u	železniční	stanice
Tanvald,	Šumburk	n.Des.,	u	Lišků
Tanvald,Český	Šumburk,	sokolovna
Tanvald,Český	Šumburk,	otočka
A	zpět	Tanvald,	bývalá	vrátnice	SEBA	T,	a.s.

Odvoz a likvidace 
fekálií

Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890

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.

	 Koncem	měsíce	 dubna	 jsme	 uspo-
řádali	 výlet	 do	 Českého	 ráje	 pro	 své	
členy	a	rodinné	příslušníky.	V	letošním	
roce	byl	rekordní	počet	účastníků,	tedy	
48,	nejmladší	účastnici	bylo	22	měsíců,	
nejstaršímu	72	let.	
Během	 měsíců	 května	 a	 června	 se	
naše	soutěžní	družstva	účastnila	 řady	
hasičských	 klání	 v	 Libereckém	 kraji,	
výsledky	viz.níže.
	 V	 letošním	 roce	 vzniklo	 nové	 druž-
stvo	 dorostenců,	 a	 hasičský	 kroužek	
čítá	kolem	30-ti	dětí.	Zájem	o	kroužek	
projevili	 nejen	 další	 tanvalďáci,	 ale	
již	 i	 přespolní	 z	Desné.	 5-6	 letí	mladí	
hasiči	 vytvořili	 další	 družstvo,	 které	

jsme	 pojmenovali	 „junioři“.	 Mladí	
hasiči	se	scházeli	pravidelně	ve	středu	
a	v	pátek.
	 17.	května	na	Jizerském	poháru	byl	
náš	sbor	zastoupen	8	soutěžními	druž-
stvy:	2	družstva	mladších	žáků,	2	druž-
stva	 starších	 žáků,	 2	 družstva	 mužů,	
dorostenecké	a	ženské	družstvo.
Po	zhodnocení	loňské	úspěšné	sezóny	
tzn.	Jablonecká	liga,	do	které	se	zapo-
čítává	 účast	 a	 umístění	 na	 soutěžích	
v	jabloneckém	okrese,	ženské	družstvo	
získalo	1.	místo,	muži	1.	místo,	mladší	
žáci	2.	místo	a	starší	žáci	3.	místo.
	 V	 pátek	 30.	 5.	 jsme	 uspořádali	
pro	 mladé	 hasiče	 z	 Jablonecka,	

jejich	 vedoucí	 a	 instruktory	 táborák	
na	 Tanvaldské	 kotlině.	 Pro	 účastníky	
bylo	připraveno	to,	co	k	táboráku	patří,	
dále	 pak	 soutěže	 pro	 děti	 i	 dospělé,	
např.	 chůze	 na	 chůdách,	 slalom	
a	 závod	psích	 spřežení.	HZS	Tanvald	
představil	nový	vůz	ze	svého	vozového	
parku,	a	od	20:00	hod.	byla	připravena	
diskotéka	 pod	 širým	 nebem.	 Sice	
počasí	bylo	takové	aprílové,	ale	všichni	
jsme	si	táborák	velmi	užili.
	 7.června	 nás	 jedno	 soutěžní	 druž-
stvo	mužů	reprezentovalo	v	Okresním	
kole	 v	 požárním	 sportu,	 kde	 zvítězilo	
a	postoupilo	do	Krajského	kola	v	požár-
ním	sportu.	Ostatní	a	ženy	se	zúčastnili	
akce	 Cimrman,	 kde	 zajistili	 dobré	

zázemí	 nejen	 pro	 účinkující,	 ale	 i	 pro	
tanvalďáky,	kteří	se	zúčastnili	této	akce.	
V	letošním	roce	jsme	rozšířili	sortiment	
občerstvení	 o	 výbornou	 bramboračku,	
hasičské	 špízy	 a	 topinky	 s	 masovou	
směsí	a	konečně	jsme	vyzkoušeli	nově	
zrekonstruovanou	udírnu.
	 20.	 7.	 se	 3	 dobrovolníci	 zúčastnili	
soutěže	TFA,	která	se	skládá	z	několika	
disciplín,	kde	soutěžící	prověří	svoji	při-
pravenost	 a	 sílu	 dobrovolného	 hasiče	
při	boji	s	ohněm.	V	této	disciplíně	jsme	
získali	krásné	5.,	7.	a	19.	místo.
Letošní	soutěžní	sezóna	ještě	nekončí,	
doufáme,	 že	 nějaká	 hezká	 umístění	
ještě	vybojujeme.

Iva	Svárovská	
vedoucí	kroužku	mladých	hasičů

Šumburští hasiči ani letos nezahálí

Výsledky mladých hasičů
Datum Název	soutěže Umístění

mladší starší junioři dorost
4.	5. Bzovsko-Těpeřský	pohár 2. 4. -
10.	5. Hamrovská	štafeta 3. 2. -
11.	5. Příchovická	proudnice 3. 3. 6. 4.
17.	5. Jizerský	pohár 3. 2.	a	6. 5. 7.
24.	5. Jarní	kolo	hry	Plamen 6. 6. -
25.	5. Okresní	kolo	dorostu - - - 3.
21.	6. Zlatoolešnický	pohár 1. 2. -

Výsledky můžu a žen
Datum Název	soutěže Umístění

muži ženy
A	team K	team

3.	5. O	pohár	Velkých	Hamrů 8. 2. 1.
10.	5. Okrsková	soutěž-Lučany	n.N. 1. 5. 2.
17.	5. Jizerský	pohár 3. 5. 4.
22.	6. Okresní	kolo	v	PS 1. - -

22.	6. Memoriál	L.Hnykové 2. - -
21.	6. Krajské	kolo	PS 6. - -

Mimo	 výše	 zmiňovaných	 aktivit	 se	
výjezdová	 jednotka	 šumburských	
hasičů	 zúčastnila	 14-ti	 výjezdů	
na	 mimořádné	 události.	 Jednalo	 se	
zejména	 o	 požáry	 domů,	 zahradního	
přístřešku,	travních	porostů	přes	vyhle-
dávání	pohřešovaných	osob	i	záchranu	
drobného	ptactva	uvízlého	na	panelo-
vém	domě	na	sídlišti	a	spadlých	stromů	

přes	komunikace.
Veškeré	 zmiňované	 činnosti,	 zaberou	
spoustu	 volného	 času	 našim	 členům,	
ať	 se	 jedná	 o	 práci	 s	 dětmi,	 či	 práci	
ve	 výjezdové	 jednotce	 nebo	 ve	 spor-
tovních	 družstvech,	 za	 což	 jim	 patří	
veliký	dík.

Petr	Malý 
velitel	SDH	Tanvald-Šumburk
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	 Unikátní	 sjezdová	 trať	 v	 korytě	
bývalé	 bobové	 dráhy	 v	 Tanvaldu,	
hostila	 první	 srpnovou	 sobotu	 druhý	
ročník	 jedinečného	 závodu	 Bobovka	
Cup	2014	pod	taktovkou	DH-FR	racing	
Tanvald.
	 V	dopoledních	hodinách	se	přihlásila	

bezmála	 padesátka	 závodníků,	 mezi		
nimiž	 nechyběli	 junioři,	 odvážné	
bikerky,	 rekreační	 cyklisti,	 účastníci	
XC	 maratonů	 i	 zástupci	 downhillové	
a	 fourcrossové	 špičky	 v	 čele	 s		
Ondřejem	 Štěpánkem	 z	 Krab	 Cycles	
Team	 nebo	 Jiřím	 Pencem	 z	 Gigantic	
Racing	 Team...	 Pestrá	 paleta	 jezdců	
se	tak	rozdělila	do	několika	závodních	
kategorií.	 Davu	 fandících	 diváků	
se	 představili	 na	 skvěle	 připravené	
a	 rychlé	 trati	 v	 kategoriích	Děti,	Ženy,	
Free	a	Masters.	
	 Po	 dvanácté	 hodině	 se	 na	 start	
postavili	ti	nejmladší.	Mezi	nebojácnými	
juniory	 se	 v	 první	 jízdě	 nejlépe	 vedlo	
Filipu	 Vokurkovi,	 který	 zajel	 čas	
02.58,85.	 Druhou	 jízdu	 kvůli	 defektu	
nedojel,	 ale	 i	 tak	 to	 stačilo	 na	 první	
flek	 před	 druhým	 domácím	 jezdcem	
Filipem	 Vachkem	 (03.10,41)	 a	 třetím	
Petrem	Dolenským	(04.17,08).		
Oproti	 loňskému	 ročníku	 se	 divákům	
představily	 i	 tři	 cyklistky.	 V	 něžné	
kategorii	 byla	 nejrychlejší	 Kristýna	
Bílková	s	časem	02.30,04,	následovaná	
Kamilou	 Hamplovou	 (02.40,27)	
a	Lenkou	Čábelkovou	(02.43,89).
	 Kategorii	 Free	 dominoval	 stavitel	
trati	Lukáš	Černý	(01.43,24).	Na	bedně	
ho	 doplnili	 František	 Kubíček	
z	 Příchovického	 Eleven	 Teamu	
(01.46,95)	a	Petr	Pala	z	Jablonce	nad	
Nisou	(01.47,51).
O	 dechberoucí	 zážitky	 se	 postaraly	
souboje	 závodníků	 v	 elitní	 kategorii	
Masters,	 kde	 nebyla	 nouze	 o	 dlouhé	
skoky,	 vysokou	 rychlost	 a	 odvážné	

triky.	 Na	 první	 pozici	 se	 po	 prvním	
kole	 usadil	 jablonecký	 Jirka	 Penc,	
kterému	 na	 záda	 dýchal	 soused	
Ondra	Štěpánek.	Krátká	průtrž	mračen	
pročistila	vzduch,	a	mohlo	začít	druhé	
kolo.	 To	 nabídlo	 ještě	 lepší	 výkony	
a	rychlejší	časy	závodníků,	korunované	

FRONTFLIPEM	 Vilibalda	 Vítka	
v	závodní	jízdě!
Prvenství	 nakonec	 v	 druhé	 jízdě	
ukořistil	 Ondra	 Štěpánek	 o	 pouhých	
8	 setin	 v	 traťovém	 rekordu	 01.17,20	
před	Jirkou	Pencem	(01.17,28)	a	 jeho	
týmovým	kolegou	Štěpánem	Červeným	
(01.19,81).
Závod	 naštěstí	 proběhl	 bez	 zranění	
a	 díky	 dobré	 organizaci	 bez	 větších	
problémů.	
	 Hned	 jak	 dopadly	 poslední	 kapky	
šampaňského,	 vypukla	 afterparty	
nabitá	 vystoupením	 jabloneckých	
kapel	 Intensive	 Care,	 Gone´Shootin	
a	žeteckou	Beautiful	Cafillery.	
	 Rádi	 bychom	 poděkovali	 všem	
závodníkům	za	účast	a	všem	divákům	
za	 jedinečnou	 atmosféru,	 kterou	
jste	 riderům	 vytvořili.	 	 Velký	 dík	 dále	
směřujeme	na	všechny	úžasný	lidičky,	
kteří	 nám	 pomohli	 s	 organizací.		
Děkujeme	 všem	 sponzorům,	 městu	
Tanvald	a	Nadaci	Preciosa	za	podporu,	
s	Vámi	závod	každý	rok	jen	vzkvétá.	
Za	rok	opět	na	Bobovce!	

Kolektiv	DH-FR	racing	Tanvald

Jedinečný závod na Bobovce přilákal 
špičkové jezdce i stovky fanoušků

	 Krásný	 zelený	 pažit	 připravil	
pro	 mezinárodní	 žákovský	 fotbal	
na	 Tanvaldské	 Výšině	 Karel	 Soldát.	
Již	20.	 ročník	Junior	north	cupu,	který	
se	zároveň	hraje	jako	memoriál	Josefa	
Kubína,	 pořádal	 Baumit	 Jablonec	
a	 znovu	 si	 k	 tomu	 vybral	 Tanvald,	
kde	má	 fotbal	 dobré	 podmínky.	Spolu	
s	 českou	 špičkou	 se	 zde	 představily	
i	týmy	z	BRD	a	bývalé	Jugoslávie.
Konečné pořadí:
1.	Most
2.	Serbia
3.	Teplice
4.	Liberec
5.	Hradec	Králové
6.	Jablonec
7.	Neugablonz
8.	Ústí	nad	Labem

-vho-

Mladí fotbalisté si dali dostaveníčko v Tanvaldě

Foto A. Bělonožník.

Před oběma brankami se bojovalo se vší vervou.

to je jiná

jííízda...

asi u toho 
usnu...

INTERNET
S naší rychlostí mužete ujíždet! 

až 120 Mb/s

99 Kc /mesíc

* pouze pro nové uživatele internetových služeb, 
 cena je platná pro první 4 mìsíce pøi uzavøení smlouvy na 24 mìsícù.

Specialista na Tanvaldsko 
a Jizerské hory

prodej a pronájem nemovitostí
 ocenění nemovitostí k 

dědickému řízení
výplata exekucí

výkup nemovitostí za hotové

www.realityviktora.cz
tel: 775 079 785

> datum zápisu v Tanvaldu je 9. a 10. 9 Jablonec n.N. po telefon. dohodě 
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LIBEREC NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

CENOVĚ VÝHODNÉ  
MNOŽSTEVNÍ ODBĚRY
V případě větších odběrů – např. po paletách – nabízíme  

cenově výhodnější nabídku. Ptejte se našich poradců prodeje.

Okrasné tvárnice
v nabídce celkem 6 typů v 11 barevných 
provedeních, šedá barva skladem

Zahradní obrubník
šedý, 100 x 20 x 5 cm,  
systém pero-drážka

od

39,--
Zámková dlažba Parketa
20 x 10 x 6 cm, šedá, vibrolisovaná, vysoká pevnost 
a otěruvzdornost, odolná proti rozmrazovacím 
látkám, dobrý protiskluz, 50 ks/ m2

135,-/ m2

Izolace šikmých  
střech Domo
vhodné pro jakékoliv tepelné, 
zvukové, nezatížené izolace, λ

D
 ≤ 

0,039 Wm-1K-1, šíře role 120 cm,  
tl. 8 – 20 cm, d 900 – 350 cm

KE KAŽDÉMU BALENÍ 
PIVO ZDRAMA

SOUČINITEL TEPELNÉ  
VODIVOSTI 0,039 Wm-1K-1

Fasádní pěnový  
polystyren EPS F
formát: 1000 x 500 mm,  
v tloušťkách od 10 do 140 mm

31,- !

ks

2,70 !

m2 od 

50,50 !

ks od

8,- !
Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do 30. 9. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

14-04 Tanvald 234x161 CMYK.indd   1 14.08.14   17:10
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	 Tanvaldští	 fotbalisté	 se	 činili	
i	 o	 prázdninách	 a	 dokonale	 využili	
pěkného	 počasí.	 Výběr	 Tanvaldska	
se	 zúčastnil	 mezinárodního	 turnaje	
v	 Polsku,	 odkud	 se	 vrátil	 na	 vítězné	
vlně	a	na	tanvaldském	stadionu	se	hrál	
memoriál	Bernarda	Galbavého.

O pohár starosty města Lubomierze
Realizační	 tým	 Farkaš	 –	 Soldát	
jmenoval	letos	do	funkce	trenéra	Pepu	
Kuželku	a	ten	sestavil	pro	mezinárodní	
turnaj	 v	 Polsku	 mužstvo	 ve	 složení:	
Bělohlávek	 –	 Mihálik,	 Rudolf,	 Linka,	
Šindelář,	 Jiříkovský,	 Pipek,	 Zelinka	
a	v	Lubomierzi	pak	zahráli	na	vítěznou	

notečku.
Po	 vítězstvích	 nad	 Wittichenau	 4:1,	
Plawna	2:1,	Chmieleň	2:0,	Bazalt	3:0,	
Pasiecznik	2:1,	M.Lubomierz	3:1,	přišla	
jediná	porážka	s	S.Lubomierz	1:2,	což	
však	 již	 nic	 nezměnilo	 na	 celkovém	
prvenství	 v	 turnaji	 a	 zisku	 poháru	 pro	
Tanvaldsko.	Skvělé!
Nejlepšími	střelci	byli	Mihálik	a	Rudolf	
se	 6	 brankami,	 dopravu	 již	 tradičně	
zajišťovali	Jozífek	a	Feix.	

5. ročník Berni cupu
Tradičně	 krásné	 počasí	 provázelo	 již	
5.	ročník	domácího	poháru,	jako	by	ho	
sám	Bernard	odněkud	z	nebes	hlídal.	

Sedm	týmů	se	utkalo	každý	s	každým,	
a	 k	 vidění	 byly	 pěkné	 výkony	 borců	
všech	věkových	kategorií.

Pořadí:  
1.	ACTA	X
2.	SG	TANVALD
3.	REBELOVÉ
4.	PIVNICE	POD	MOSTEM
5.	CHMELNICE
6.	BERNI
7.	EUTHANAZIE

Nejlepším	hráčem	turnaje	byl	vyhlášen	
Martin	 Oberhofner,	 kapitán	 vítězného	
týmu,	 pískal	 Michal	 Hlubůček	 a	 nad	

celým	 turnajem	 dohlížel	 řídící	 Karel	
Soldát.
Součástí	turnaje	byly	opět	soutěže	pro	
děti:
Střelba	na	branku:			1.	Michal	Bartel		2.	
Vendulka	Hnízdová		3.	Pepa	Martínek
Střelba	na	koš:										1.	Eliška	Koželuhová		
2.	Bára	Růžičková		3.	Verča	Beranová
Na	přesnost:														1.	Marián	Bajzik		
2.	Adam	Zelí		3.	Tomáš	Palme
Odměnou	 nadšeným	 účastníkům	
byly	 sladké	 ceny	 od	 sponzorů	 turnaje	
Pivnice	Pod	mostem	–	Iveta	Bujárková,	
Laďa	Balog,	Lenka	Rondošová,	Libuše	
Kučerová.

Zelené pažity nezahálely

Vítězný tým Tanvaldsko Na snímku Stará Garda Tanvald, loňský vítěz, letos stříbrní.


