
Vážení a milí přátelé hudby,
obracíme se na Vás především 
s poděkováním za celý festivalový 
výbor, ale neděkuje Vám jen festivalový 
výbor, ale hlavně interpreti. Zápisy 
v naší kronice jsou toho důkazem, a Vy 
se z nich teď můžete těšit stejně jako 
my...

1. koncert 4. dubna nesl název 
Virtuózní housle. Představila se 
vám Filharmonie Hradec Králové, 
kterou dirigoval Andreas Sebastian 
Weiser a jako sólistu jste si 
poslechli Jiřího Vodičku.
„Děkujeme za milé přijetí! Jste 
úžasné publikum!“ Jiří Vodička 
(housle)
„Herzliche Dank fűr die freundliche 
Einladung! Dem Festival  weiterhin 
alles gute.“
(„Srdečné díky za přátelské přijetí. 
Festivalu do budoucna všechno 
dobré.“) Andreas Sebastian 
Weiser, šéfdirigent Filharmonie 
Hradec Králové

2. koncert se uskutečnil 25. dubna 
s názvem Jazz po česku. Hrou 

na cimbál a zpěvem nás po duši 
pohladila Zuzana Lapčíková a Josef 
Fečo, který hrál na kontrabas.
„Děkujeme za milé přijetí a krásné, 
vnímavé, pozorné a vstřícné 
obecenstvo.“ Zuzana Lapčíková 
a Josef Fečo 

3. koncert 16. května byl nazván 
Pocta Josefu Páleníčkovi. Jak 
už název naznačuje, tak koncert 
Smetanova tria se nesl v duchu 
vzpomínek na Josefa Páleníčka, který 

by v tomto roce oslavil sto let.
„S radostí jsme vzpomínali spolu 
s přáteli z Lučan a Tanvaldu, kteří 
ještě Josefa Páleníčka pamatují.
Nádherná návštěva je radostným 
příslibem do let budoucích. 
Srdečně Vaše Smetanovo 
trio.“  Jitka Čechová (klavír), 
Jiří Vodička (housle) a Jan 
Páleníček (violoncello)

4. koncert 23. května Vivat 
varhany se tradičně uskutečnil 
v kostele sv. Františka z Assisi. 
Na varhany zahrál polský umělec 
Roman Perucki.

„Bardzo miło było zagrać w tym pienknym 
miejscu. Wspaniala publiczność! Gratuluję 
organizacji koncertów i życzę vydarzeń. Kultura 
Góra! Z najlepsymi źyczeniami, gratulacjami 
i do zobaczenia.“
(„Velmi rád jsem si zahrál v tomto krásném 
místě. Skvělé publikum! Gratuluji organizátorům 
a přeji samé vydařené akce. Ať kultura vzkvétá! 
Přeji vše nejlepší, gratuluji a těším se na další 
setkání.“) Roman Perucki 

Myslíme, že není třeba nic dodávat, 
pokud si interpret rozumí s publikem 
a publikum s interpretem. Tento soulad 
není vždycky samozřejmostí. Interpret 
musí být špičkovým umělcem – což je 
na Tanvaldském hudebním jaru běžné 
– a posluchač musí být schopen hudbu 
vnímat – a tanvaldské publikum to 
umí!!!
Na závěr nám dovolte, abychom Vás 
pozvaly na 59. ročník THJ, který se 
uskuteční na jaře 2015.

Za festivalový výbor THJ
Mgr. Libuše Vedralová (předsedkyně) 

a Lenka Hájková

Vydává MěÚ Tanvald 
XXXII. ROČNÍK
Cena: 14 Kč
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14. 7. a 11. 8. 2014 proběhnou 
pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.
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Uzavírky při 
„Rally Bohemia“

Upozornění

Městské koupaliště

Již 40 let slaví Rally Bohemia, které 
se uskuteční 11.-12. července. 
Naším městem se závodníci 
proženou 12. července. Při rychlostní 
zkoušce budou silnice uzavřeny 
od 8:00 do 16:30. Další informace 
a podrobný rozpis rychlostního závodu 
naleznete na webových stránkách 
www.rallybohemia.cz/2014 nebo 
na vyžádání v IC Tanvald.

-red-

Od 1. července se pytle na tříděný 
odpad svážejí každý čtvrtek!

Podrobnosti na straně 3.

Předpokládané zahájení provozu 21.6.
Otevírací doba: 

10.00 - 18.00 (dle počasí)
Vstupné: dospělí 40 Kč, 

děti a důchodci 20Kč
Od 17:00 účtována ½ ceny vstupného.

Kontakt: 725 356 232, 608 116 752

www.tanvald.cz Ohlédnutí za Tanvaldským hudebním jarem 

Festivalový výbor THJ:
Petr Polák 
– starosta města – čestný předseda

MgA. Jan Páleníček 
– ředitel a dramaturg festivalu

Členové: 
Mgr. Jarmila Imramovská  
Petr Hampl – vedoucí kulturní kanceláře
Helena Vrabcová   
Ing. Petr Tischer
Alena Staňková   
Josef Průcha – místostarosta města
Lenka Hájková – tisková mluvčí

Filharmonie Hradec Králové svým koncertem zahájila Tanvaldské hudební jaro. Foto: A. Bělonožník.

Jaký je Jazz po česku, nám předvedli Zuzana Lapčíková 
a Josef Fečo. Foto: L. Hájková.

Smetanovo trio vzpomínalo a my s ním
na Josefa Páleníčka. Foto: L. Hájková.

Poslední koncert na varhany rozezněl Šumburský 
kostel... Foto: L. Hájková.
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  Volby do Evropského parlamentu 
proběhly ve dnech 23. a 24. května. 
Volební účast v Tanvaldě byla 
15,34 %. Přičemž na prvních šesti 
místech se umístily strany: ANO 2011, 

Česká strana sociálně demokratická, 
Komunistická strana Čech a Moravy, 
Občanská demokratická strana, 
Koalice TOP 09 a STAN a Česká pirát-
ská strana. -haj-

 Nádherné počasí, jako by si ho sám 
Jára Cimrman vyrobil. Sluneční paprsky 
prosvěcují jeho sochu nad vchodem 

do kina a člověk téměř zahlédne rysy 
 Tradiční jarní zájezd 
do partnerského města Wittichenau 
se podle četných ohlasů opravdu 
vydařil. Hlavní zásluhu na dokonale 
zorganizovaném zájezdu měl tajemník 
MěÚ pan Richard Seidel.
 A jaký byl program? V 7 hodin 
se vyjelo luxusním autobusem firmy 

Busline směr Německo a jako první 
bod programu bylo posezení v bývalém 
nádraží Zum alten Bahnhof. Nejprve 
nás přivítal pan Peter Popella, předseda 
Spolku pro partnerství měst, a bývalý 
starosta pan Udo Popella. Následně 
vystoupila místní lužickosrbská školka. 
Dětičky se pochlubily písničkami 
a říkankami v lužickosrbském jazyce. 
Za své vystoupení si vysloužily 
velký potlesk. Následovala cesta 
na oběd k paní Gráfové do penzionu 
Zur Grafschaft v části Nová Ves 

Klášterní. K obědu bylo připravené 
množství rozmanitých jídel převážně 
rybích specialit, nechyběla zelenina 
v nejrůznější úpravě, ba ani řízky. 
Stěžejním bodem programu byla 
procházka parkem bludných balvanů 
Lausitzer Findlingspark Nochten, který 
je ukázkou jak lze zrekultivovat přírodu 

vyčerpanou těžbou uhlí.

 Je třeba dodat, že perfektní počasí 
bylo, jak jinak, než předem objednané.

 Na oplátku 17. června navštívili 
Tanvald senioři z Wittichenau. 
Po přivítání a občerstvení na radnici 
se vydali na prohlídku města a na oběd 
do hotelu V Nebi. Vrcholným bodem 
programu se stala návštěva Českého 
Ráje.

-haj-

Zajímavosti, informace

Volby do Evropského parlamentu v Tanvaldě

Sobota s Cimrmany se vyvedlaPočasí přálo zájezdům

Občerstvení na nádraží Zum alten Bahnhof.

Procházka v parku bludných balvanů.

Zdeněk Svěrák se svými fanynkami.

Věčně usměvavý Zdeněk Svěrák v Tanvaldě.

Pokračování na str. 3
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 Třídění odpadů v Tanvaldě stále 
ještě není na potřebné úrovni, je 
to denně vidět kolem kontejnerů 
a nádob na odpad ve všech částech 
města.  Odstraňme problémy 
s tříděním odpadů, buďme 
odpovědní.

 Znovu připomínáme, že žluté 
pytle, které je možno si zdarma 
vyzvednout na radnici, odboru rozvoje 
a komunálních věcí v přízemí, slouží 
výhradně pro směsné plasty, jako 
jsou např. láhve od mycích a čisticích 
prostředků, vymyté, čisté kelímky 
od jogurtů, margarínů, pomazánek, 
zmrzlin, sýrů apod., dále čisté igelitové 
sáčky nebo folie, a různé jiné plastové 
obaly. Do červených pytlů, které je 
možno si vyzvednout rovněž zdarma, 
patří pouze obaly tzv. tetrapaky, 
v praxi se jedná zejména o krabice 
od mléka a džusů, avšak do pytle by 
měly přijít vymyté. V žádném případě 
žluté nebo červené pytle neslouží 
ke shromažďování směsného odpadu 
a neodkládají se takto naplněné 
k nádobám na směsný odpad, což 
se bohužel v Tanvaldě stále děje.  
Naplněné žluté a červené pytle, řádně 
zavázané mají své místo u kontejnerů 
na tříděný odpad (žlutých, zelených, 
modrých). Svoz pytlů s tříděným 
odpadem budou od července 2014 
provádět technické služby každý 
čtvrtek!!!

MěÚ s technickými službami tak chtějí 
četnějším svozem pytlů ještě více vyjít 
vstříc občanům.  

 Dále prosíme všechny občany, aby 
do žlutých kontejnerů na tříděný odpad 
vhazovali pouze PET láhve a ostatní 
plasty shromažďovali do žlutých pytlů! 
Prosíme občany, kteří si dosud žluté 
a červené pytle nevyzvedli a odpad 
tím pádem správně netřídí, aby 
tak ve prospěch zlepšení životního 
prostředí a v zájmu udržení poplatku 
za odpady na 500 Kč učinili.
 U kontejnerů se stále ještě povalují 
staré televize, starý nábytek, velké 
elektrospotřebiče, matrace, koberce 
a podobný velký odpad z domácností 
a to i přesto, že pro individuální svoz 
takového odpadu město Tanvald 
zřídilo kontaktní linku na čísle 
483 369 554. Technické služby takový 
odpad odvezou z každé domácnosti 
v Tanvaldě operativně po dohodě 
a není třeba hyzdit okolí a vytvářet 
černé skládky. Znovu připomínáme, 
využijte služeb, které Vám město 
prostřednictvím technických služeb 
v rámci nezvýšeného poplatku 
za likvidaci odpadů nabízí. Pomozme 
společně zlepšit životní prostředí 
ve všech částech města, buďme 
odpovědní.

Děkujeme za pochopení.

MěÚ Tanvald

Loni občané odevzdali k recyklaci 
190 televizí, 77 monitorů 
a 1 687,20 kg drobného elektra.

Občané Tanvaldu od poloviny 
roku 2012 zodpovědněji třídí 
elektroodpad. Nyní můžeme 
přesně vyčíslit, kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních 
surovin či vody jsme díky recyklaci 
ušetřili životnímu prostředí. 
Víme také, o kolik jsme snížili 
produkci skleníkových plynů nebo 
nebezpečného odpadu. Informace 
vycházejí ze studií neziskové 
společnosti ASEKOL, která pro 
nás zajišťuje sběr a recyklaci části 
vytříděných elektrozařízení. Naše 
město získalo certifikát vypovídající 
nejen o přínosech třídění televizí 
a počítačových monitorů, ale 
také o významu sběru drobných 
spotřebičů.

Studie LCA posuzuje systém 

zpětného odběru CRT televizorů, 
počítačových monitorů a drobného 
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, 
dopravu a zpracování až do okamžiku 
finální recyklace jednotlivých frakcí 
vyřazených spotřebičů do nového 
produktu. Pro každou frakci byly 
vyčísleny dopady na životní prostředí. 
Výsledky studie jsou prezentovány 
jako spotřeba energie, surovin, emise 
do ovzduší, vody a produkce odpadu. 
Konečná bilance vyzněla pro zpětný 
odběr elektrozařízení jednoznačně 
pozitivně, a to ve všech aspektech.
.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, 
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch 
nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad 
na životní prostředí. Zpětný odběr 
a recyklace např. stovky mobilních
telefonů uspoří tolik energie, kolik 
spotřebuje moderní úsporná lednice 
za více než 4,3 roku provozu.
Díky recyklaci jednoho notebooku 

dojde ke snížení spotřeby ropy, 
na kterou osobní automobil ujede
téměř 100 kilometrů, nebo dojde 
k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné 
množství je například
spotřebováno při 30-ti cyklech myčky 
nádobí.

„Z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané Tanvaldu v loňském 
roce vytřídili 190 televizí, 77 monitorů 
a 1 687,20 kg drobných spotřebičů. 
Tím jsme uspořili 81,38 MWh elektřiny, 
3 690,48 litrů ropy, 365,38 m3 vody 
a 3,42 tun primárních surovin. Navíc 
jsme snížili emise skleníkových plynů 
o 18,36 tun CO2 
a produkci nebezpečných odpadů 
o 72,00 tun“.

Na doplnění je nutno podotknout, 
že kromě televizorů, monitorů 
a drobných elektrozařízení 
odevzdaných společnosti ASEKOL, 

byly v Tanvaldě v roce 2013 
sesbírány ještě staré chladničky 
a mrazáky o celkové hmotnosti 
6,84 t a další elektrospotřebiče 
z domácností o celkové hmotnosti 
3,54 t, které recykluje a odváží 
společnost Elektrovin.

Využívejme proto i nadále všech 
bezplatných služeb, které nám 
MěÚ Tanvald prostřednictvím 
technických služeb při sběru 
elektroodpadu v Tanvaldě 
poskytuje. Udělejme každý vše 
pro to, aby veškeré vyřazené staré 
elektrospotřebiče končily vždy 
v kontejnerech na elektroodpad.

Všichni občané Tanvaldu, kteří 
zodpovědně třídí komunální odpad, 
významně přispívají k ochraně 
životního prostředí a zaslouží velký 
dík.

Informace, zajímavosti

Žluté a červené pytle s tříděným 
odpadem se od července budou

svážet každý čtvrtek!!!

Město Tanvald recyklací starých spotřebičů
přispělo k ochraně životního prostředí

Pokračování ze str. 2
této tajemné postavy českých bájí 
a pověstí, jehož tvář již po staletí nikdo 
nespatřil. Je červen a přijeli k nám 
Cimrmani. A když Cimrmani, pak tedy 
i páni v cylindrech, dámy s kloboučky 
a paraplíčky a báječní muži na vyso-
kých kolech. Jednou v roce zásluhou 
pana Zdeňka Svěráka a jeho přátel 
tak opět zavzpomínáme na dobu Járy 
Cimrmana, tedy období na přelomu 
devatenáctého a dvacátého století, kdy 
věk páry pomalu, ale jistě zamíří ku 
hvězdám. 
 A tu se mi poštěstí zastihnout samot-
ného pana Zdeňka Svěráka, pochopi-
telně v obležení půvabných fanynek 
několika věkových generací, jak jinak, 
však je náš. Jeho laskavý humor 
(přemýšlel jsem, jak tento již malinko 
zprofanovaný výraz nahradit, leč nic 
mě nenapadlo, neboť pan Svěrák je 
opravdu velice laskavý člověk a jeho 
humor je vlastně on sám) nás provází 
již desítky let a nikdy nezklame.  Stále 
se usmívá a nikoho neodmítá, ani 
neodhání. Zajímalo mne, jak k tomu 
vlastně došlo, že Jára Cimrman je 
navěky spojen s krajem Jizerských hor 
a cikán s kudlou v zádech dělá Tanvald 
Tanvaldem.
 „Hned na počátku jsme si řekli, že 
Liptákov někde musí ležet,“ vypráví pan 
Svěrák. „A mělo to být někde v pohra-
ničí, kde se před lety mísil český živel 
s německým. Jeli jsme tedy prstem 
po mapě a natrefili jsme na Tanvald. 
A protože jsme zpočátku o něm mnoho 
nevěděli, psali jsme též o tanvaldském 
náměstí a ejhle, záhy jsme zjistili, že tu 
žádné není.“
 Nu, já to vidím tak trochu jako 
pobídku. Sochu Járy Cimrmana tu již 

máme, rozhlednu, neboli maják pro 
příští možnou potopu, nedaleko, zbývá 
tedy ještě náměstí Járy Cimrmana. Ale 
co není dnes, může být příště. Není 
všem dnům konec.
 Takže šťastná náhoda to byla, která 
Cimrmany přivedla k nám. Kdyby se 
prst v mapě zasekl jinde, mohli dnes 
slavit Šumavané či Krušnohorci.  Měli 
jsme holt kliku. Ale i to k životu patří. 
A tak máme jednou do roka příležitost 
vidět tu prima partu naživo, a to je fajn.
 Večerní představení v kině rovněž 
nezklamalo. Ač většina lidí zná cimr-
manovské texty takřka nazpaměť, stále 
je na co se dívat, stále pobaví. Soubor 
je již proti dřívějším letům poněkud 
omlazen, ale pan Svěrák jako by se 
s lety vůbec nezměnil. Dokonce svede 
navázat s obecenstvem takový kon-
takt, že vtáhne do hry i lidové nahrá-
vače, jako kupříkladu holčičku, která 
Krátkozrakého varuje před obrem. 
Kdož ví, zda před děckem neleží 
hvězdná kariéra. Ale abych nechválil 
jen pana Svěráka, dobří jsou všichni. 
A pan Weigel v roli děda Vševěda 
nemá chybu. Prostě Tanvalďáci se 
zase jednou pobavili. Jen tak dál. 
 Snáší se soumrak, prima sobota 
s Cimrmany končí. Byl to báječně 
strávený den. A na závěr bych vznesl 
ještě jedno neskromné přání. Přál bych 
si vidět ještě aspoň pár filmů podle 
scénáře Zdeňka Svěráka. V době sla-
boduchých seriálů a komedií na jedno 
brdo, jež ani leckdy komediemi nejsou, 
je film od Zdeňka Svěráka pohlazením 
po duši. Ať mu pámbu ještě dlouhá 
léta dopřeje a při tvůrčí síle ho ráčí co 
nejdéle zachovati.

Václav Hošek

Sobota s Cimrmany se vyvedla
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Okénko městské policie
725 095 123  - 483 394 575

Kamery se vyplatí
Kolo za 19 tisíc přivázal nebohý cyklista 
provázkem před marketem v Tanvaldě. 
Není divu, že během chvilky kolo 
zmizelo. Pachatele však zachytila 
nedávno pořízená kamera a tak díky 
spolupráci městské i státní policie 
načapali zloděje před jeho domem při 
čištění právě ukradeného kola. Ten se 
asi dost divil, když si pro něj přijeli tak 
brzo. Ovšem my tak chatrnou ochranu 
drahého majetku nedoporučujeme. 
Řetěz je totiž vždycky lepší provázku. 
A ne všude jsou kamery.

Poctivý nálezce ostrouhal
Peněženku se 3 tisíci nalezl poctivý 
nálezce a předal ji strážníkům městské 
policie. Ti záhy našli majitele a vrátili mu 
ji. Škoda jen, že se majitel peněženky 
krom poděkování nezamyslel také 
nad odměnou pro nálezce. Bylo by to 
slušné, protože tolik peněz vám každý 
nevrátí.

Červená platí
Že stavební práce v Nemocniční ulici 
nejsou nic příjemného pro řidiče i pro 
chodce, o tom netřeba polemizovat, 
ale je také zapotřebí uvědomit si, že 
červená znamená stát. Svítí-li vám 
tedy na semaforu červená, není to 
v žádném případě pobídka k jízdě. 
Kromě toho, že můžete ohrozit vozidla 
v protisměru, můžete také svojí kapse 
odlehčit až o 2 500 Kč a rozloučit se s 5 
body. Stojí to za to?

Dopravní osvěta již od útlého věku
V průběhu června zajistili strážníci 
městské policie výuku bezpečnosti 
v silniční dopravě ve všech mateřských 
školách v Tanvaldě. Na silnicích nikdy 
není dost bezpečno a čím dříve si to 
děti uvědomí a naučí se v provozu 
pohybovat, tím lépe pro ně. Kromě 
školek strážníci navštívili také základní 
školy, kde se věnovali prevenci 
na dodržování veřejného pořádku. 
Inu, proutek je třeba ohýbat, dokud je 
mladý. Stará větev spíše praskne, nežli 
by se ohnula, jinými slovy starého psa 
novým kouskům nenaučíš. -vho-

Představujeme nové lékaře

Upřímné poděkování mladým umělcům Poděkování

 V poslední době Tanvald získal 
nové lékaře a nové ordinace. 
V městském středisku lékařů 
začali ordinovat tři noví praktičtí 
lékaři. V přízemí je nově ordinace 
MUDr. Karla Stuchlíka a MUDr. Marie 
Pavlů, v prvním patře se o ordinaci 
dělí MUDr. Tomáš Drobník s novým 
lékařem  MUDr. Janem Adamcem.
 Pro nové doktory jsem si připra-
vila pár otázek, díky nímž se o nich 
něco málo dozvíte.

MUDr. Karel Stuchlík
Nejprve nám povězte něco o sobě...
Právě nyní – v červnu 2014 – je to 
25 let, kdy jsem promoval. Atestoval 
jsem v oboru Všeobecné lékařství 
v roce 1992 a od toho roku provozuji 
praxi praktického lékaře pro dospělé. 
Od roku 1996 žiji a pracuji v Josefově 
Dole. Mnoho let jsem současně praco-
val na pohotovosti a záchranné službě. 
Nyní pátým rokem poskytuji zdravotní 
péči v Domově důchodců ve Velkých 
Hamrech.

Proč jste se rozhodl ordinovat 
v Tanvaldě?
Již deset let ordinuji, kromě Josefova 
Dolu, i v ordinaci na Dolní Smržovce, 
kterou jsem převzal od paní dok-
torky Lukšanové, když se stěhovala 
do Tanvaldu na sídliště. V průběhu 
těchto let se objevovaly provozní 
nedostatky této ordinace. Proto jsem 
využil možnosti pronájmu ordinace 
v Tanvaldě, kde, jak si myslím, budou 
mnohem lepší podmínky především 
pro pacienty - bezbariérový přístup, 

blízkost lékáren, lepší dostupnost 
kolegů lékařů, pohodlnější parkování. 
S kolegyní MUDr. Pavlů doufáme, že 
pacienti budou spokojení.

Máte nějaký bližší vztah k Tanvaldu?
Dá se říci, že již ano. Bližší vztah 
k Tanvaldu jsem nejprve postupně 
získával v průběhu mnoha hodin, 
dnů a večerů strávených ve službách 
na pohotovosti a záchrance. Nyní mám 
v Tanvaldě, nejen pacienty, ale i řadu 
přátel a kamarádů z mých sportovních 
a divadelních aktivit.

MUDr. Marie Pavlů
Nejprve nám povězte něco o sobě...
Studovala jsem na 3. lékařské fakultě 
v Praze. Po škole jsem nastoupila krátce 
na rentgenologické oddělení v Jablonci 
nad Nisou a poté jsem pracovala asi 3 
roky na interním oddělení v Tanvaldě. 
Pak jsem se specializovala na obor 
diabetologii, proto jsem přestoupila 
do nemocnice Liberec. V současné 
době se připravuji na práci praktického 
lékaře pod vedením MUDr. Stuchlíka. 
Spolu s ním ordinuji i v domově 
důchodců ve Velkých Hamrech.

Proč jste se rozhodla ordinovat 
v Tanvaldě?
V Tanvaldě jsme s MUDr. Stuchlíkem 
získali možnost pronájmu ordinace 
v domě lékařů. Ordinace je nově 
zrekonstruovaná, moderní, vyhovující 
všem požadavkům pacientů. Proto 
jsme moc rádi, že zde můžeme 
ordinovat. 

Máte nějaký bližší vztah k Tanvaldu?
K Tanvaldu jsem si vytvořila bližší vztah 
za mé působnosti na interním oddělení 
místní nemocnice, když jsem zde i 3 
roky žila. Našla si zde přátele a oblíbila 
jsem si okolí Tanvaldu, kam jsem pod-
nikala množství výletů na kole.

MUDr. Jan Adamec
Nejprve nám povězte něco o sobě...
Narodil jsem se v Jablonci nad Nisou, 
kde jsem navštěvoval gymnasium 
U Balvanu a následně vystudoval 
Lékařskou Fakultu v Hradci Králové. 
Předatestační přípravu jsem absolvo-
val v Lékařské ambulanci ve Velkých 
Hamrech a na podzim roku 2013 jsem 
své studium v oboru všeobecného 
praktického lékařství pro dospělé 
zakončil atestací. Mezi mé záliby patří 
sport a psychosomatická medicína.

Proč jste se rozhodl ordinovat 
v Tanvaldě?
Po krátkém kočování v rozličných 
ordinacích VPL (pozn. red.: všeo-
becné praktické lékařství), jsem se 
dohodl na zaměstnaneckém poměru 
s MUDr. T. Drobníkem, který chtěl 
rozšířit ordinační hodiny do celého 
týdne a nabídnout tak lidem možnost 
přístupnější zdravotní péče.

Máte nějaký bližší vztah k Tanvaldu?
V Tanvaldu jsem již v minulosti pra-
coval na LSPP (pozn. red.: lékařská 
služba první pomoci), ale skutečně ho 
poznávám až nyní se sestřičkou Bc. I. 
Krykorkovou v rámci naší návštěvní
služby.                                                 -haj-

ZŠ Tanvald Sportovní 567,
příspěvková organizace vyhlašuje

Výběrové řízení 
na zajištění občerstvení 
ve sportovní hale při ZŠ 

Účel pronájmu: Provozovatel služby 
poskytující občerstvení při společen-
ských akcích.
Termín podání přihlášek:
od 11.8 2014 do 29. 8. 2014
Bližší informace o podmínkách 
výběrového řízení najdete 
na internetových stránkách ZŠ -  
www.zstanvald-sportovni.cz  nebo 
na úřední desce ZŠ Tanvald, Sportovní 
576.
Své nabídky dle pokynů k výběrovému 
řízení zasílejte na adresu: 
ZŠ Tanvald
Sportovní 576, Tanvald 468 41

Ředitelství ZŠ

 Rádi využíváme možnosti, 
prostřednictvím vašeho měsíčníku, 
poděkovat studentům a pedagogům 
Základní umělecké školy v Tanvaldě 
za jejich hudební a taneční vystoupení 
v neděli 18. května 2014 v kulturním 
domě SKLÁŘ v Desné. Velkou 
měrou přispěli k vytvoření příjemného 

prostředí Společenského odpoledne 
desenských seniorů k oslavě DNE 
MATEK. Naše poděkování patří i jejich 
pedagogům, jmenovitě paní Pavlíně 
Dědkové a panu Jiřímu Lejskovi!

Za desenský Klub důchodců
Štefan Pustai

Velice děkuji p. prim. Drašnarové, 
sestrám a veškerému personálu odd. 
následné péče Nemocnice Tanvald 
za doléčení mého úrazu. Velký dík 
patří rehabilitačním sestrám Petře 
a Ivetě, které mne naučily opět chodit 
a používat levou ruku. Díky patří také 
p. dr. Falesovi za odborné ošetření 
zlomeného zápěstí. Všem jsem velice 
vděčná. Jana Maršíková

ČSOB má znovu svůj 
bankomat v Tanvaldě

 Je to pár let, co byl odinstalován 
bankomat ČSOB z budovy Penny mar-
ketu. Nyní už klienti nemusí dojíždět 
na Smržovku nebo do Jablonce, ale 
opět mají svůj bankomat v Tanvaldě, 
a to přímo pod lékárnou na budově 
České pošty. -haj-

Cesta lesem pohádek
 Přes 1200 dětí, rodičů 
a prarodičů vyrazilo 1. 6. 
z tanvaldského autokempu 
na 33. ročník tradiční 
turisticko-poznávací akce 
„Cesta lesem pohádek“. 
Na 3,5 km dlouhé trase 
bylo přichystáno 11 
pohádkových stanovišť, 
u kterých děti plnily drobné 
úkoly, za něž dostávaly 
odměny. „Té čarodějnice 
jsem se moc bála, ale 
u toho draka jsem opravdu 
plakala….“, bylo slyšet 
od cíle, kde se vypiso-
valy diplomy, rozdávaly 
medaile a bramboračka! 
„Kde je Vodník Tonda?“, ptala se řada 
přítomných. Odpovídáme, šel do vod-
nického důchodu a žezlo převzal 
Vodník Štěpán…. Při akci asistovalo 

na 80 dobrovolníků ze zdejších škol 
a spolků s podporou řady místních 
firem. Koordinaci akce zajišťovalo 
Mateřské a dětské centrum Maják.



Tanvaldský zpravodaj    5

Tanvaldský zpravodaj / červenec - srpen 2014 Krimi, informace

Příběh první

Úplně zbytečná smrt

 Sedíme v hospůdce na Výšině, 
popíjíme pivečko, a bavíme se o bez-
pečnostní situaci v Tanvaldě. Petr je 
Tanvalďákem už drahnou řádku let 
a Tanvald za Prahu by už jistě nemě-
nil. Žije se tu dobře, klidně, i když čas 
od času i o nás se v televizi mluví. Je 
to ostatně jen pár let, co v nedalekém 
paneláku došlo k velmi brutálnímu 
zločinu, jehož pachatelé byli vloni defi-
nitivně odsouzeni k vysokým trestům.

 „Vražda veřejnost pokaždé vyděsí,“ 
říká Petr a zavzpomíná.
 „Byl jsem tenkrát pouze pár týdnů 
na krajské vyšetřovačce v krajském 
městě na středním Slovensku, když 
jsem se dostal k prvnímu mordu. Stalo 
se to v panelovém domě v okresním 
městě na Považí, stejně jako tady, 
v Tanvaldě. Již několik dní cítili oby-
vatelé v domě podezřelý zápach, ale 
nikdo netušil, odkud se line. Teprve 
když se mladým manželům začala 
na stropě v rohu ložnice tvořit divná 
tmavá skvrna, přišlo se na důvod. 
V bytě nad nimi bydlel sedmašedesá-
tiletý muž, kterého už řadu dní nikdo 
nespatřil. Když policie otevřela byt, 
hned bylo jasné, proč ho dlouho nikdo 
neviděl a taky byl jasný i důvod zápa-
chu. Našli ho zastlaného v ložnici pod 

peřinou, a protože léto bylo v plném 
proudu, nebyl to nijak hezký pohled. 
A že nezemřel přirozenou smrtí, o tom 
svědčily krvavé stopy po celé posteli 
a hlava na kaši. Pitva potvrdila smrt 
mnohačetnými údery do hlavy ostrým 
předmětem a mohlo k ní dojít zhruba 
před třemi týdny.  Jak se později uká-
zalo, odhad patologa byl velice přesný.
 A začalo usilovné pátrání. Když 
dojde k vraždě, všechno co má nohy 
vyrazí do terénu. Zmapovat kroky 
starého muže nebylo nikterak složité. 
Brzy jsme zjistili, že chodil pravidelně 
na pivo do nedaleké sídlištní hos-
půdky, kde už ho dobře znali jako 
štamgasta. Sedával obyčejně sám, 
někdy si přisedl k ostatním chlapům, 
když měl dobrou náladu, ale zhruba 
před měsícem, jak vypovědělo několik 
svědků nezávisle na sobě, se tu pár-
krát objevil ve společnosti neznámé 
ženy s odbarvenými vlasy. Na tom by 
nebylo nic moc zajímavého, až na to, 
že ta žena byla výrazně mladší než on. 
Že by příživnice nebo prostitutka, mrkli 
jsme po sobě a šli po stopě, i když už 
byla notně vychladlá. Popisy svědků se 
tenkrát dost lišily, ale jedno bylo jasné, 
ta ženská byla v hospodském prostředí 
jako doma. Že by nějaká známá firma? 
A štěstí nám přálo dál. Výčepní si vzpo-
mněl, že ta žena měla vpředu jeden 
zlatý zub, což potom potvrdilo i několik 
dalších štamgastů. To už je stopa.
 Pátrali jsme mezi místní galerkou, 

ovšem po odbarvené blondýně mezi 
třiceti až čtyřiceti lety se zlatým zubem 
ani vidu, ani slechu. Buď ji tu neznali, 
anebo nechtěli znát. A tak jsme rozšířili 
pátrání i na sousední okresy. A zadařilo 
se. 
 Říkáte blondýna se zlatým zubem? 
Zamyslel se jeden starý mazák z mrav-
nostního od sousedů. To by mohla být 
Margita. Margita zlatý zub jí tu říkají. 
Vlasy má sice havraní, ovšem to nic 
neznamená. Ale už jsem ji tu dlouho 
neviděl. Jestlipak nesedí?
 Neseděla. Toulala se někde 
po světě. Margita Čerešňáková, třicet 
pět let, příživnice, jak se tehdy říkalo. 
Jinak prostitutka a příležitostná zlo-
dějka, šestkrát trestaná. To už jsme 
věděli, že jsme na dobré cestě. Margita 
se často a ráda lepila na starší pány 
a občas jim odlehčila o nějakou tu 
korunu, prstýnek, řetízek, nebo jiný 
šperk. Byla totiž velká parádnice a ten 
zlatý zub si taky pořídila pro parádu, 
když jí její bývalý, pasák Fero, vyrazil 
v návalu vzteku přední řezák. A tahle 
paráda se jí nakonec stala osudnou. 
Vlasy si sice přebarvila narezato, ale 
zlatý zub neschováš. Našli ji kolegové 
ze Žiliny, jak jinak, u postaršího pána 
s pěkným důchodem.
 Přivezla ji eskorta ještě týž den. 
Margita sice nejdřív zapírala, ale svěd-
kové z restaurace ji poznali, a když 
jsme jí ukázali fotografie z místa činu, 
změkla.

 Nojó, tak já vám to teda řeknu. 
Potřebovala jsem tenkrát frnknout 
Ferovi, teda jako tomu mýmu, tak jsem 
se jela porozhlídnout do sousedního 
města, jestli je tam kapku lepší vzduch. 
No a natrefila jsem na toho dědka. 
Prachy měl a nebyl lakomej, to teda ne, 
tak jsem se k němu nastěhovala. Když 
jsme přišli z hospody, ještě jsme spolu 
popíjeli jabčák. Většinou hnedka usnul 
a já měla chvilku pro sebe. Ale napo-
sled ne a ne usnout, pořád se chvástal, 
jaký byl před léty borec na ženský, 
a pak  měl všelijaký chutě a rukama 
jezdil tam, kde mně to bylo proti vůli. 
Chtěl se mnou jako to, tento, vždyť víte 
co, pane inšpektor, jenže co s takovým 
starým dědkem, že jo. Smrděl jako cap 
a šerednej byl, co bysem s ním dělala, 
jenže von nedal jinak, než že si se mnou 
chce užít. Aspoň rukou prej abych mu 
to udělala. A jestli prej si nechci vzít 
rukavice, když se mi to ekluje. Jinak 
že si můžu hledat jinej bejvák. Tak to 
mě nakrklo. Kam bych taky šla, kdyby 
mě  dědek  před půlnocí vyhodil z bytu? 
Vás by to nenakrklo, pane inšpektor?
 A tak popadla první, co měla 
v kuchyni po ruce. Důchodce byl krom 
jiného vášnivý zahrádkář a zrovna ten 
den si koupil novou motyku. Tou moty-
kou mu Margita rozbila hlavu, a jak byla 
v ráži, rozmlátila mu ji takřka na kaši. 
Potom ho zastlala do peřin, aby se 
na něj nemusela dívat, motyku opláchla 

Vzpomínky tanvaldského emeritního policejního rady
aneb třicet skutečných případů majora Hromady

Popření otcovství 
Podle dosavadní právní úpravy (§ 57 
odst. 1 ZOR) může manžel do šesti 
měsíců ode dne, kdy mu vzniknou 
důvodné pochybnosti o tom, že je 
otcem dítěte, popřít u soudu otcovství. 
Nejpozději však může popřít otcovství 
do tří let od narození dítěte. 
Podle úpravy NOZ se prodlužuje lhůta 
k popření otcovství. Manžel může popřít 
u soudu své otcovství do šesti měsíců 
ode dne, kdy se dozvěděl o pochybnos-
tech, že je otcem dítěte, které se naro-
dilo jeho manželce. Popřít své otcovství 
u soudu může však nejpozději do šesti 
let od narození dítěte. 
Ve výjimečných případech může dojít 
k popření otcovství i poté, co již uběhly 
lhůty pro popření otcovství (§ 792 NOZ). 
Zásadní změna spočívá v tom, že NOZ 
upouští od zasahování nejvyššího stát-
ního zástupce, v současnosti v této věci 
rozhoduje soud. 

Osvojení 
NOZ se vydal cestou posílení ochrany 
osvojovaného dítěte a zdůraznění jeho 
zájmů v celém procesu osvojení, posí-
lením ochrany práv rodičů dítěte, ale 
i dalších blízkých příbuzných dítěte. 
NOZ se navrací k úpravě institutu osvo-
jení zletilé osoby, který byl u nás znám 
do roku 1949. 
Osvojenec – člověk, který má být osvo-
jen. Osvojitel – fyzická osoba, která 
člověka osvojuje. 

Osvojení nezletilého 
Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby 
za vlastní (statusová změna) za účelem 
vzniku nové rodiny pro nezletilé dítě. 
O této statusové změně rozhoduje 
na návrh soud. Osvojení je nově vní-
máno jako forma rodičovství, nikoli jako 
náhradní péče o dítě. 
Osvojitelem se může stát pouze zletilá 
a svéprávná osoba, zaručuje-li svými 
osobními vlastnostmi a způsobem 
života, jakož i důvody a pohnutkami, 
které jí vedou k osvojení, že bude pro 
osvojované dítě dobrým rodičem. (§ 799 
odst. 1 NOZ) 
Mezi osvojitelem a osvojovaným dítě-
tem musí být přiměřený věkový rozdíl, 
až na výjimky ne menší než šestnáct let. 
(§ 803 NOZ) 
Dosáhlo-li osvojované dítě alespoň dva-
nácti let, je k osvojení třeba také jeho 
souhlasu. (§ 806 odst. 1 NOZ) 
Rodič, který nedosáhl věku šestnácti let, 
nemůže dát souhlas k osvojení. (§ 811 
odst. 1 NOZ) 
Preadopční péče osvojitele o osvojo-
vané dítě neskončí dříve než uplynutím 
šesti měsíců. 
Osvojitel je povinen osvojence informo-
vat o tom, že byl osvojen, a to nejpozději 
do zahájení školní docházky. (§ 836 
NOZ) 
Jakmile osvojenec nabude svépráv-
nosti, má právo seznámit se s obsahem 
spisu, který byl o jeho osvojení veden. 
(§ 838 NOZ) 
Osvojení nelze zrušit po uplynutí tří let 

od rozhodnutí o osvojení. To neplatí, je-li 
osvojení v rozporu se zákonem. (§ 840 
odst. 2 NOZ) Je-li to v souladu se zájmy 
dítěte, může soud na návrh osvojitele 
rozhodnout i před uplynutím doby tří let 
od rozhodnutí o osvojení, že je osvojení 
nezrušitelné. (§ 844 NOZ) 
Osvojení zletilého jako nový institut NOZ 
Osvojení zletilého je významné přede-
vším z hlediska dědění, kdy osvojenec 
dědí v první zákonné třídě dědiců 
a zároveň nevstupuje v dědické právo 
osvojitele vůči jiným osobám. 
O osvojení rozhodne (§ 796 odst. 2 
NOZ) soud na návrh osoby, která chce 
zletilého osvojit. K návrhu se zletilý 
připojí. Osvojení má právní následky 
pro osvojencovy potomky jen pokud se 
narodili později. 
Osvojenec si ponechává své dosavadní 
příjmení, ale se souhlasem osvojitele 
může k svému příjmení připojit i příjmení 
osvojitele. 
Má-li již osvojenec nebo osvojitel připo-
jované příjmení, nemůže dojít připoje-
ním příjmení na základě osvojení k jeho 
ztrojení. 
Zletilého lze osvojit, jestliže: 
* Přirozený sourozenec osvojovaného 
byl osvojen týmž osvojitelem. 
* V době podání návrhu na osvojení byl 
osvojovaný nezletilý. 
* Osvojitel pečoval o osvojovaného jako 
o vlastního již v době jeho nezletilosti. 
* Osvojitel hodlá osvojit dítě svého 
manžela. 
Podle původní právní úpravy mohly být 

společně osvojeny pouze nezletilé děti, 
nikoli jejich dospělí sourozenci, což 
vedlo k rozdělení rodiny. 

Pěstounská péče 
Pěstounská péče je osobní péčí o dítě 
třetí osobou. Účelem pěstounské 
péče není přijetí cizího dítěte za své 
jako v případě osvojení, kdy dochází 
ke změně statusu dítěte. 

Zprostředkování svěření dítěte do pěs-
tounské péče v České republice zajišťují 
krajské úřady (§ 20 odst. 2 a) zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů.). 
Děti svěřené do pěstounské péče zpra-
vidla své rodiče znají a předpokládá se 
tedy i styk rodiče s dítětem. Pěstounská 
péče by měla být vnímána spíše jako 
dočasná péče. 
Soud může pěstounskou péči vymezit 
na dobu určitou (například po dobu 
pobytu rodiče v léčebně), ale i neurčitou. 
Pěstounská péče tak může řešit nastalé 
krize v rodině atd. Rodiče mohou děti dle 
§ 959 odst. 2 NOZ požadovat i zpět (to 
je v souladu s judikaturou Evropského 
soudu pro lidská práva: Kauza Kutzner 
proti SRN). 
Upřednostňuje se osobní péče o dítě 
příbuzným nebo osobou blízkou. 
Pěstounská péče má přednost před 
péčí o dítě v ústavech nebo v jiných 
zařízeních ústavního typu. 
Zdroj: Občanský zákoník a internet.

Na slovíčko s právníkem JUDr. Petrem Hromadou: Rodinné právo - II. část

Pokračování na str. 8
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 28. 5. 2014  

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 11. 6. 2014

Sportovní 576 použití rezervního fondu ve výši 
56.600 Kč na instalaci fólií na horní okna 
sportovní haly.
• RM souhlasí s uzavřením Smlouvy číslo 
Z_S14_12_8120044914 o smlouvě budoucí 
o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie mezi ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – Podmokly 
a městem Tanvald dle předloženého návrhu.
• RM rozhodla o složení komisí pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Zateplení školního objektu čp. 589, ulice 
U Stadionu Tanvald“ v následujícím složení:
Komise pro otevírání obálek:
1. PharmDr. Milan John – člen, člen rady města
Mgr. Vladimír Josífek – náhradník, člen rady 
města
2. Jiří Onderka -  člen, vedoucí odboru rozvoje 
a KV MěÚ Tanvald
Ing. Jindřich Kozlovský - náhradník, vedoucí 
odboru stavební úřad a životní prostředí MěÚ 
Tanvald
3. Monika Brezarová – členka, úřednice odboru 
rozvoje a KV MěÚ Tanvald
Václav Černý – náhradník, technik odboru 
rozvoje a KV MěÚ Tanvald
Komise pro hodnocení nabídek:
1. PharmDr. Milan John – člen, člen rady města
Mgr. Vladimír Josífek – náhradník, člen rady 
města
2. Jiří Onderka -  člen, vedoucí odboru rozvoje 
a KV MěÚ Tanvald
Ing. Jindřich Kozlovský - náhradník, vedoucí 

odboru stavební úřad a životní prostředí MěÚ 
Tanvald
3. Monika Brezarová – členka, úřednice odboru 
rozvoje a KV MěÚ Tanvald
Václav Černý – náhradník, technik odboru 
rozvoje a KV MěÚ Tanvald
• RM souhlasí s pokácením 2 ks smrků o obvodu 
kmene 40 a 50 cm na p.p.č. 375/105 a 2 ks smrků 
o obvodu kmene 55 a 70 cm na p.p.č. 375/107, 
vše katastrální území Tanvald, dle předloženého 
návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude 
použito pro potřeby města nebo prodáno dle 
platného ceníku.
• RM doporučuje zastupitelstvu města stanovit 
počet členů Zastupitelstva města Tanvald 
na příští volební období opět na 21.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Zprávu o uplatňování Územního plánu Tanvald 
za období 09/2010 – 04/2014.
• RM schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města, které se uskuteční dne 18. 6. 2014 s tím, 
že program může být dle potřeby doplněn: 
1. Zahájení
2. Činnost rady města 
3. Činnost výborů zastupitelstva města
4. Činnost organizací s majetkovou účastí města
5. Majetkoprávní záležitosti
6. Schválení zprávy o uplatňování Územního 
plánu Tanvald za období 09/2010 – 04/2014
7. Stanovení počtu členů zastupitelstva města 
na příští volební období
8. Náměty, připomínky, diskuze
9. Závěr

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.

• RM v působnosti valné hromady TABYS s.r.o. 
bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti 
TABYS s.r.o. Tanvald za rok 2013, schvaluje 
účetní závěrku společnosti TABYS s.r.o. Tanvald 
za rok 2013 a rozdělení vykázaného čistého 
zisku ve výši 1.966.775,94 Kč takto:
- částku ve výši   98.339 Kč do rezervního fondu
- částku ve výši 1.868.436,94 Kč na úhradu ztrát 
z minulých účetních období.
• RM v působnosti valné hromady TABYS s.r.o. 
schvaluje v souladu s čl. III., odst. 2 Smlouvy 
o individuálních pracovních a mzdových 
podmínkách ze dne 22. 12. 2008 výplatu druhé 
části odměny za rok 2013 ve výši 16.800 Kč 
řediteli společnosti panu Zdeňku Pěničkovi.
• RM rozhodla pronajmout byt č. 7/107, 
garsoniéra s příslušenstvím, Vítězná 593, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou.
• RM doporučuje zastupitelstvu města 
vydat znovu 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 ul., Tanvald a stavební 
parcele č. 746/4, katastrální území Tanvald dle 
schválených pravidel veřejné soutěže.  Základní 
cenu pro podání žádosti rada města doporučuje 
stanovit 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.
• RM rozhodla pronajmout část pozemkové 
parcely č. 370/2 (trvalý travní porost u objektu 
Bobovka – cíl) o výměře 1346 m2, katastrální 
území Tanvald, občanskému sdružení DH-FR 
racing Tanvald, se sídlem Krkonošská 536, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou za účelem 
vybudování zázemí, tréninkového molitanového 
doskočiště (foam pit) včetně tréninkového trailu 
s nájezdem na toto doskočiště na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Vzhledem 
k tomu, že nájemce je občanským sdružením se 
zaměřením na volnočasové aktivity a sport, které 
město podporuje, stanovila rada města nájemné 
ve výši 1.000 Kč/rok.
• RM souhlasí s prodloužením nájemních smluv 
na pronájem částí pozemkové parcely č. 167/1, 
katastrální území Tanvald za účelem umístění 
prodejních  stánků  do 30. 6. 2017 za nájemné 
ve výši 300 Kč/m2/rok.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření  
č. 21/2014:
PŘÍJMY
TRANSFERY
státní příspěvek na výkon pěstounské péče                                                   
  ....................................................+160.000 Kč

VÝDAJE
SOCIÁLNÍ VĚCI – celkem
výkon pěstounské péče - celkem ....+160.000 Kč
•RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
22/2014:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na činnost odborného lesního hospodáře                                                             
  ......................................................121.270 Kč
VÝDAJE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – výkon státní správy 
- celkem
činnost odborného lesního hospodáře                                                                  
  ......................................................121.270 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
23/2014:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na volby do Evropského parlamentu                                                                  
  ......................................................163.600 Kč
VÝDAJE
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU                                                
  ......................................................163.600 Kč
• RM doporučuje prodloužit zkušební dobu 
přechodné úpravy provozu na silnici I/10, 
Krkonošská ulice, část Šumburk nad Desnou, 
Tanvald do 30. 6. 2015, avšak se změnou doby 
parkování. Rada města doporučuje v zimním 
období, při spadu sněhu, parkování povolit pouze 
v době od 06.00 hod. do 20.00 hod.
• RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na projekt pod názvem „Zajištění 
ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci 
pro oblast Tanvaldska“ pro rok 2014 mezi 
městem Tanvald a Nemocnicí Tanvald s.r.o. 
dle předloženého návrhu a rozhodla provést 
rozpočtové opatření č. 24/2014:
Příjmy 
Účelové dotace 
na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu 
a v intoxikaci ......................................242.720 Kč
Výdaje
Zdravotnictví - celkem
dotace Nemocnici Tanvald, s.r.o - ošetření osob 
pod vlivem alkoholu a v intoxikaci        242.720,-- Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 25/2014:
Výdaje
ŠKOLSTVÍ - celkem
Mateřská škola Tanvald, U Školky 579 – celkem
účelový příspěvek na odpisy .............+10.267 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA .................-10.267 Kč
• RM rozhodla v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění, schválit 
příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald, 

• RM rozhodla pronajmout byt č. 13, vel. 1+2, byt 
běžný, Protifašistických bojovníků 595, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou na dobu určitou do  
31. 12. 2014.
• RM rozhodla pronajmout byt č. 6, vel. 1+3, 
byt běžný, Okružní 523, Tanvald na dobu určitou  
do 31. 12. 2014.
• RM souhlasí s podnájmem nebytových prostor 
v Gymnáziu Tanvald, Školní 305, Tanvald Správě 
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR 
za účelem výuky českého jazyka. 
• RM doporučuje zastupitelstvu města přijmout 
nabídku manželů Ježkových na bezúplatný 
převod pozemkové parcely č. 371/1 (ostatní 
plocha) o výměře 2209 m2, katastrální území 
Tanvald.
• RM rozhodla pronajmout část pozemkové 
parcely č. 340/1 (ostatní plocha) o výměře 
28 m2, katastrální území Tanvald panu Tuškovi 
za účelem jejího užívání k aktivnímu odpočinku 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok.
• RM rozhodla:
1/ souhlasit s ukončením nájemní smlouvy 
o pronájmu části pozemkové parcely č. 46/2, 
katastrální území Tanvald  ze dne 15. 10. 1998 
dohodou ke dni 30. 6. 2014;
2/ vydat záměr na pronájem části pozemkové 
parcely č. 46/2 o výměře 211 m2 za účelem 
zřízení zahrádky a části pozemkové parcely č. 
46/2 o výměře 4 m2 za účelem umístění dočasné 
stavby dřevěné kolny na nářadí, vše katastrální 
území Tanvald.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
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.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
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.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV - Podmokly podle 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.
• RM doporučuje zastupitelstvu města 

na základě předložené zprávy odboru rozvoje 
a KV schválit rekonstrukci objektu Domu dětí 
a mládeže a schválit rozpočtové opatření č. 
31/2014 spočívající v uvolnění částky ve výši 
150.000 Kč na přípravu projektové dokumentace:

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

• RM po projednání žádosti ředitele ZŠ 
Tanvald, Údolí Kamenice 238 o provedení oprav 
v tělocvičně umístěné v budově č.p. 331, Údolí 
Kamenice, Tanvald rozhodla provést v současné 
době pouze nutné opravy.
• RM doporučuje   zastupitelstvu   města   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 zápůjčka 
schválená usnesením zastupitelstva města č. IV. 
ze dne 19.6.2013 a že zápůjčka bude zajištěna 
směnkou, a 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
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
29/2014:
Výdaje
PŘÍSPĚVKY -  celkem
příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské 
hory.................................................. + 10.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA ............... - 10.000 Kč
• RM rozhodla přijmout nabídku společnosti 
CRIF - Czech Credit Bureau, a.s., se sídlem 
Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 – Nusle 
na vypracování Souhrnné zprávy o hospodaření 
města Tanvald za období 2010 – 2013 
a rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
30/2014 spočívající v uvolnění částky 91.000 Kč 
na vypracování této zprávy:

Výdaje

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 14. 5. 2014  

• RM rozhodla pronajmout byt č. 553/20, vel. 
1+2, byt běžný, Sportovní 553, Tanvald na dobu 
určitou do 31.12.2014.
• RM rozhodla pronajmout byt č. 595/13, vel. 
1+2, byt běžný, Protifašistických bojovníků 595, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou  na dobu 
určitou do 31.12.2014.
• RM rozhodla pronajmout byt č. 530/2, vel. 1+2, 
byt běžný, Radniční 530, Tanvald na dobu určitou 
do 31.12.2014. 
• RM schvaluje přechod nájmu bytu č. 64, vel. 
1+1, byt běžný, Větrná 558, Tanvald.
• RM z důvodu opakovaného neplacení 
nájemného nesouhlasí se zpětvzetím 
výpovědi a prodloužením Smlouvy o pronájmu 
nebytových prostor umístěných v objektu č.p. 
336, Protifašistických bojovníků ul., Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou uzavřené s paní 
Soukalovou za účelem provozování prodejny 
chovatelských potřeb a trvá na okamžitém 
vyklizení těchto nebytových prostor.
• RM rozhodla pronajmout pozemkovou parcelu 
č. 1269/1 (trvalý travní porost) o výměře 2907 
m2, katastrální území Šumburk nad Desnou 
manželům Žáčkovým za účelem chovu drobného 
hospodářského zvířectva s tříměsíční výpovědní 
lhůtou za nájemné ve výši 0,40 Kč/m2/rok.
*RM vydává záměr na pronájem části pozemkové 
parcely č. 340/1 (ostatní plocha) o výměře 28 m2, 
katastrální území Tanvald za účelem užívání 
k aktivnímu odpočinku.
• RM rozhodla schválit pořízení  frézy na pařezy 
pro technické služby a provést rozpočtové 
opatření č. 20/2014:

PŘÍJMY
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ – z prodeje investičního 
majetku .............................................+ 83.000 Kč

VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár – celkem
pořízení nákladního auta sklápěčky  
do 10 t  ...............................................- 27.877 Kč

provozní výdaje .................................- 42.123 Kč
pořízení frézy na pařezy .................... 153.000 Kč

• RM rozhodla poskytnout Sboru dobrovolných 
hasičů Horní Tanvald příspěvek ve výši 2.500 Kč 
na pokrytí nákladů spojených s dopravou družstva 
na hasičskou soutěž, která se uskuteční 17. 
května 2014 v partnerském městě Wittichenau, 
a tento příspěvek uvolnit z rozpočtové kapitoly 
Výdaje na spolupráci s družebními obcemi.
• RM rozhodla finanční příspěvek příspěvkové 
organizaci Domov důchodců Rokytnice nad 
Jizerou do soutěže „Plníme přání seniorům“ 
neposkytnout, a to z důvodu, že již letos byl této 
organizaci příspěvek na provoz poskytnut. 
• RM souhlasí s pokácením níže uvedené 
zeleně nacházející se u objektu čp. 548, Horská, 
Tanvald, na pozemkové parcele č. 375/140, 
katastrální území Tanvald:
13 ks bříz, 26 ks jív, 2 ks jív (vícekmen), 8 ks 
javorů, 1 ks javoru (vícekmen), 1 ks jabloně plané 
a drobné náletové zeleně v ploše cca 400 m2   
dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV 
s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku.

Pokračování na str. 8
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 Jarní výlet seniorů  3. června  2014 
byl  velmi očekáván a taky  do dvou 
dnů obsazen.
 Cíl naší cesty - zámek v Pardubicích 

- nepatří mezi ty, které se mohou chlu-
bit bohatým  mobiliářem, ale překrásné 
nástěnné malby z doby renesance 
v rytířských sálech, úžasný skleněný 

betlém o váze 3, 5 tuny, expozice skla, 
přírody, starých pohlednic a numisma-
tiky, zámecká kaple s největší sbírkou 
Madon v naší republice, všechny 
uchvátily.
 I staré město s krásně opravenými 
historickými domy se všem líbilo a  
fotoaparáty tu byly plně zaměstnané, 
stejně jako v zámecké zahradě, kde 
pózovali pro naši radost pávi.
 Po dobrém  obědě a nezbytném 
nákupu perníků nejrůznějších tvarů, 
jako je  třeba kočička, pejsek, srdíčko, 
hasičské nebo policejní auto, vedla 
naše cesta do Poděbrad, kde jsme 
kafíčkem a dortíkem, zmrzlinou, 
(u někoho pivem a klobáskou), náš 
zájezd uzavřeli. 
 Pro náš zájezd nebylo předpovídáno 
právě nejlepší počasí, ale ukázalo se, 
že smlouva se svatým Petrem stále 
ještě platí, deštník jsme nepotřebovali. 

-ali-

Zajímavosti, společenská rubrika

Červenec

Oldřich Zeman
Jarmila Jeriová
Jaroslav Pecka

Jarmila Lešáková
Hedvika Koldovská
Karin Dostrašilová
Vlasta Beránková

Vladimír Trakal
Ivana Mitlenerová

Vlasta Srbová

Srpen

Bohumila Janovská
Margita Hájková

Marie Ducháčková
Hana Žantová

Ludmila Pohořalá
Blahomír Červený
Miloslav Mikulášek

Josef Fejfar
Ludmila Waňková

Josef Preissler
Anelies Tilšerová

Jaruška Sodomková
Miroslav Šír

Eva Strnádková
František Tykalský

Mojmír Derka
Alexandra Slavičová

Olga Šeblová
Miroslava Líbalová

Jiří Veselka
Karel Žalman

Jaroslav Dunda
Pavel Friedl

Karel Mysliveček
Zorka Tilerová

V červenci
a srpnu 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 ! )

 Jak málo někdy stačí k objevu 
napříč staletími, o tom badatelé vědí 
svoje. Což takhle praštit se do hlavy 
o trám na půdě budovy někdejšího CK 
soudu? Krom prachu za krkem může 
vám spadnout k nohám třebas zaprá-
šený sešit plný poznámek. I stalo se 
a čtení to bylo vskutku zajímavé. Jak 
z textu vyplynulo, zápisky učinil mladší 
přísedící soudu v Tanvaldě Franz 
Johann Lešner, národnosti patrně 
smíšené, ovšem písma českého. 
A nitky spředené před sto lety vedou 
neomylnou cestou až do dnešních dnů. 
Lešner zde popisuje neobvyklý případ, 
který podhorský soud řešil kolem roku 
1913. Byl to případ chudého chalup-
níka Jíchy, obžalovaného z vraždy. 
A protože Jícha byl takřka nemajetný, 
před soudem ho obhajoval ex offo 
jakýsi J. Zimmermann, dle Lešnerovy 
poznámky snad prý pomocný učitel. 
Ano, pozorný čtenář na tomto místě 
zbystří.
 Celá věc se měla takto. Chalupník 
Jícha na zimu uzamkl svou chaloupku 
a odebral se za prací do slunné Itálie. 
A zatímco se na Jadranu věnoval rybo-
lovu, do chaloupky se vloupal zloděj. 
Jenže Jícha nebyl dnešní a se zloději 
měl své zkušenosti, proto v domě 
nalíčil na nezvané hosty pasti. A ejhle, 
hned první ptáček se chytil, a nebyl to 
ledajaký ptáček, byl to Herbert Ptacek, 
zloděj vyhlášený a hledaný po celém 
Rakousko – Uhersku. No, vidíte to, celá 
císařská mašinérie ho nedostala, ale 
na zaprášenou chalupu v Jizerských 
hvozdech nakonec dojel, a to tak, že 
dočista. On totiž Ptacek mnoho rozumu 
nepobral, proto se v domě s chutí napil 
z láhve prvotřídního koňaku a nebylo 
mu ani trochu divné, kde se koňak 
v nuzné chaloupce vzal, dokonce ho 
nezarazila ani lebka se zkříženými 
hnáty na etiketě. Jenže v láhvi byl 
obyčejný špiritus smíchaný s metano-

lem a ten se stal proslulému zloději 
osudným. Nejprve se mu před očima 
zatmělo a poté padl k zemi jako špalek. 
A milý Jícha měl na krku vraždu.

 J. Zimmerman však na obhajobu 
svého klienta vytáhl těžké trumfy. Jako 
první ukázal soudu cedulku, kterou 
Jícha před odjezdem umístil na dveře, 
a to dvojjazyčně:

 Poutníče, nevstupuj do tohoto domu, 
sice tě potká neštěstí nenadálé.
 Halt, hier nichts gut zu treffen.

 „Byť by Ptacek mdlého rozumu byl 
a třebaže Maďar jako poleno,“ argu-
mentoval Zimmermann, „již tento nápis 
ho měl zastavit, protože kdo jde krást 
v českém pohraničí, musí se naučit 
česky a německy.“ A Ptacek přesto 
vstoupil. Dokonce mu ani nebylo divné, 
když po vstupu oknem do místnosti 
šlápl do pasti na medvěda. V tomto pří-
padě to odnesl jen přeraženou nohou, 
ale ani to ho nezastavilo a pokračoval 
v prohlídce domu, použiv k podpoře 
lyžařskou hůl, kterou nalezl v komoře, 
jak ukázala pozdější rekonstrukce 
události.

 Dalším obhájcovým trumfem byla 
cedulka ze dveří obývacího pokoje:

 Kdo tu něco ukradne, tomu ruka 
upadne. 
 Wer Gauner ist, ein Hand kaput.

 Leč ani toto zloděje nezastavilo 
a chutě vstoupil. Kosa nastražená 
důmyslně hned za dveřmi šlehla ho 
po ruce. Později byly na podlaze 
nalezeny celkem tři prsty. „Chmaták 
byl tak znovu důrazně upozorněn 
na nezákonnost svého počínání,“ děl 
obhájce, „jenže vše marno.“  Ptacek 
počal prohledávat skříně a zde nalezl 

onu inkriminovanou láhev s varovným 
označením a nápisem:

 Nepij z této láhve, je to jed.
 Nicht trinken! Das ist eckelhaft.
 
 „A onen muž se přece napil,“ zvedl 
prst Zimmermann, „snad v přirozeném 
odporu vůči lékařským autoritám, již 
tehdy brojícím proti pití, snad z vroze-
ného alkoholismu, těžko říci, postižený 
již nic nepoví. Ovšem třikráte byl 
zavčasu varován a proto musí být cha-
lupník Jícha osvobozen jako nevinný.“ 
 Soud se radil celé odpoledne, než 
vynesl rozsudek a ten zněl nevinen. 
V ten moment, jak si přísedící Lešner 
poznamenal, početné publikum jalo 
se bouřlivě tleskat a aplaudovat. 
Chalupník Jícha byl sice Čech a vět-
šina diváků Němci, ale již tehdy se 
v pohraničí hodně kradlo a chalupa je 
prostě chalupa, na tu si sahat nedáme. 
Od těch dob se v Jizerských horách 
ztratilo nespočet zlodějů, ale ti už se 
nenašli, protože chalupníci je nejspíš 
dobře zakopali, takže další případ již 
tanvaldský soud řešit nemusel.
 A že vám nejde do hlavy, kde cha-
lupník Jícha v roce 1913 k metanolu 
přišel? Že by už tenkrát v Čechách 
řádila metanolová mafie? Inu, to už 
se dnes nedovíme. Nevíme dokonce 
ani to, kam se poděl onen tak úspěšný 
samozvaný advokát J.Zimmermann. 
Po soudu zmizel jak pára nad hrncem. 
Ale proslýchá se, že onen důmyslný 
systém ochrany majetku rozhodně 
nevzešel z hlavy prostého chalupníka. 
Na to musel přijít nejspíš mozek génia. 
Znáte snad někoho se znalostmi 
z oblasti fyziky, mechaniky a chemie, 
kdo tenkrát zaručeně pobýval 
na Tanvaldsku? Já ano.

Václav Hošek

Cimrman průkopníkem metanolu?
aneb bylo – nebylo ..... byl tu – nebyl tu .....

Senioři cestovali do Pardubic
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• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
realizaci zakázky „Modernizace osvětlení 
a ozvučení kina Jas Járy Cimrmana Tanvald“  
prostřednictvím firmy AV MEDIA a.s., se sídlem 
Pražská 63, Praha 10 za 1.860.012 Kč včetně 
DPH dle přiloženého návrhu Smlouvy o dílo.

• RM rozhodla v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění schválit 
příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald, 
Sportovní 576 použití rezervního fondu ve výši 
do 74.000 Kč na instalaci vertikálních žaluzií 
na okna na přední části školy.
• RM dává Masarykově ŽS a OA Tanvald, Školní 
416 souhlas se změnou účelovosti  finančních 
prostředků z roku 2013 ve výši 224.792 Kč dle 
předloženého návrhu.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nové znění Společenské smlouvy Nemocnice 
Tanvald s.r.o. dle předloženého návrhu.
• RM schvaluje vyplacení odměn ředitelům 

příspěvkových organizací za I. pololetí 2014 
ve výplatním období za měsíc červen 2014.
• RM souhlasí s pokácením 1 ks javoru 
nacházejícího se při místní účelové komunikaci 
vedoucí ze Světlé do Příchovic, na pozemkové 
parcele č. 2618, 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 nemá námitek k návrhu ředitelky Mateřské 
školy Tanvald na přerušení provozu zařízení 
ve Wolkerově ulici ve čtvrtek 12. června 2014 
z důvodu pořádání společné akce s rodiči – 
výletu na raftech.
 
• RM rozhodla dojmenovat člena a nahradníka 
komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky 
„Zateplení školního objektu čp. 589, ulice 
U Stadionu Tanvald“:
za člena PharmDr. Milana Johna p. Jaroslava 
Malého – člena rady města za náhradníka 
Mgr. Vladimíra Josífka Mgr. Antonína Bělonožníka 
– člena rady města 

ve vaně a na druhý den cestou na pivo 
ji hodila do popelnice. Mimochodem, 
vražedný nástroj se nikdy nenašel a je 
docela dobře možné, že ho našel jiný 
vášnivý zahrádkář a dodneška s ním 

okopává jahody. Ale to už dnes není 
podstatné.
 Margita v bytě s mrtvolou žila ještě 
tři dny. Jenže tělo začalo v tom vedru 
silně zapáchat, tak sebrala svých 
pět švestek, vybrala v bytě všechny 
cennosti, které tam našla a táhla zase 

o dům dál. Dostala za to třináct a půl 
roku.
 Tak skončila moje první vražda. 
Žádné komplikované pátrání ve stylu 
Agathy Christie, jen obyčejná, ale 
důkladná policejní práce v terénu 
i v kanceláři. Tak jak to obyčejně bývá 

u takové úplně zbytečné smrti,“ pravil 
Petr a zhluboka se napil dobrého 
svijanského pivečka, které se tu u nás 
v Tanvaldě všude čepuje.

JUDr. Petr Hromada a Václav Hošek

Červenec

PO 30. 6. - SO 5. 7. - Léto tančí. Letní 
dílna pohybu, rytmu a tance v jablonec-
kém Eurocentru. Přihlášky a informace 
na www.letotanci.cz

ČT 3. 7. - PÁ 29. 8. - Letní scéna. 
Jablonecké kulturní léto. Odpolední 
koncerty.

SO 5. 7. - NE 6. 7. - Historické 
slavnosti na hradě Kost. Šermířská 
vystoupení, ukázky cvičení dravých 
ptáků, dobové tance…

SO 5. 7. - Třešňový jarmark 
v Sobotce. Na náměstí v Sobotce 
od 8.00 nabídka regionálních výrobců.

SO 5. 7. - Nostalgické jízdy 
na Zubačce. Den Zubačky, slet 
Singrovek.

NE 6. 7. - Nostalgické jízdy 
na Zubačce. 120 let tratí, slet 
Singrovek.

NE 6. 7. - Husův den. V Kalichu 
u Besedic shromáždění v kapli Jednoty 
bratrské na Brodci od 15.00.

ČT 10. 7. - Letní pohádka. V Železném 
Brodě na Bělišti pohádkové předsta-
vení pro nejmenší.

PÁ 11. 7. - Judas Preist revival 
Praha. Letní koncert na hasičském 
hřišti v Železném Brodě od 20.00.

PÁ 11. 7. - SO 12. 7. - Rally Bohemia.

PÁ 11. 7. - SO 12. 7. - Noční prohlídky 
hradu Kost.

SO 12. 7. - Nostalgické jízdy 

na Zubačce. Sobota na Zubačce. Den 
železnice na Dolním Slezsku.

SO 12. 7. - Hudební léto na Tanvaldské 
kotlině 2014. 1. Bluegrassová kapela 
Nudličky z Jablonce nad Nisou. 
Vstup zdarma. Začátek v 18.00. 
Autokemp Tanvaldská kotlina.

NE 13. 7. - Benefiční varhanní kon-
cert. Od 15.00 v kostele sv. Josefa 
v Krásné u Jablonce nad Nisou.
SO 19. 7. - Veteránem za Krtečkem 
do Jizerských hor. Sraz v 9.00 
u Muzea hraček v Jiřetíně pod Bukovou.
SO 19. 7. - Letní hraní na plovárně. 
Žlutá plovárna, Malá Skála.
NE 20. 7. - Promenádní koncerty 
v Eurocentru v Jablonci nad Nisou. 
Jablonecké klarinetové kvarteto (swing, 
jazz). Tyršovy sady od 15.00, vstupné 
zdarma.

ČT 24. 7. - Letní pohádka. V Železném 
Brodě na Bělišti pohádkové předsta-
vení pro nejmenší.

SO 26. 7. - NE 27. 7. - Čarodějnický 
kongres. Setkání milovníků tajemna 
a esoteriky na hradě Kost.

SO 26. 7. - Hudební léto 
na Tanvaldské kotlině 2014. Country 
skupina Volupsije. Vstup zdarma. 
Začátek v 18.00. Autokemp Tanvaldská 
kotlina.

SO 26. 7. - Cyklo závody. V areálu 
U Čápa, Příchovice.

NE 27. 7. - Promenádní koncerty 
v Eurocentru v Jablonci nad Nisou. 
O.V.J. Dixie Liberec (Dixieland). 
Tyršovy sady od 15.00, vstup zdarma.

Srpen

PÁ 1. 8. - SO 2. 8. - Noční prohlídky 
hradu Kost.
SO 2. 8. - Hudební léto na Tanvaldské 
kotlině 2014. Country skupina 
Sešlost z Liberce. Vstup zdarma. 
Začátek v 18.00. Autokemp Tanvaldská 
kotlina.
SO 2. 8. - Nostalgické jízdy na Zubačce. 
Den Norska na Zubačce, výstava 
železničních modelů a kolejišť.
NE 3. 8. - Promenádní koncerty 
v Eurocentru v Jablonci nad Nisou. 
Cimbálová hudba Bohuslava Eliáše 
(moravské lidové písně). Tyršovy sady 
od 15.00, vstupné zdarma.
ČT 7. 8. - Letní pohádka. V Železném 
Brodě na Bělišti pohádkové předsta-
vení pro nejmenší.
ČT 7. 8. - NE 10. 8. - Křehká krása. 
Eurocentrum v Jablonci nad Nisou. 
3. ročník výstavy českého sklářského 
a bižuterního průmyslu. Vstupné 30 Kč.
SO 9. 8. - NE 10. 8. – Historické dny 
na hradě Kost. Šermířská vystoupení, 
ukázky cvičení dravých ptáků, dobové 
tance…
NE 10. 8. - Promenádní koncerty 
v Eurocentru v Jablonci nad Nisou. 
Táboranka (dechový orchestr). Tyršovy 
sady od 15.00, vstupné zdarma.
SO 16. 8. – Open Air Festival. 
V Železném Brodě na hřišti přehlídka 
kapel.
NE 17. 8. - Promenádní koncerty 
v Eurocentru v Jablonci nad Nisou. 
Big Band Železný Brod (swingový 
orchestr). Tyršovy sady od 15.00, 
vstupné zdarma.

ČT 21. 8. - Letní pohádka. V Železném 
Brodě na Bělišti pohádkové předsta-
vení pro nejmenší.
SO 23. 8. - Nostalgické jízdy 
na Zubačce. Borůvková sobota 
na Zubačce.
SO 23. 8. – Přijďte do minulosti. 
V areálu U Čápa, Příchovice.
SO 23. 8. – Den IZS – Jizerské hory 
v Albrechticích v JH. Od 14.00 do 16.00 
na parkovišti „pod Špičákem“.
NE 24. 8. - Promenádní koncerty 
v Eurocentru v Jablonci nad Nisou. 
Ajeto Dixieland (dixieland). Tyršovy 
sady od 15.00, vstupné zdarma.
PÁ 29. 8. - Jan Burian. Koncert 
na Bělišti.
PÁ 29. 8. - Rock na konec léta. 
V Eurocentru v Jablonci nad Nisou. 
Letní scéna, zdarma.
SO 30. 8. - Hudební léto 
na Tanvaldské kotlině 2014. Country 
skupina Nonstop z Liberce. Vstup 
zdarma. Začátek v 18.00. Autokemp 
Tanvaldská kotlina.
SO 30. 8. - Loučení s létem. Horská 
Kamenice u Železného Brodu.
SO 30. 8. - Hradozámecká noc 
na Kosti.
SO 30. 8. - Za nákupy do OC Forum 
Liberec. Odjezd z Tanvaldu z termi-
nálu v 10.25.
NE 31. 8. - Promenádní koncerty 
v Eurocentru v Jablonci nad Nisou. 
Zámecké saxofonové kvarteto Josefa 
Žemličky (jazz, evergreeny, muzikál). 
Tyršovy sady od 15.00, vstupné 
zdarma.

-haj-

Nevíte kam vyrazit během letních měsíců?!

Vzpomínky tanvaldského emeritního policejního rady
aneb třicet skutečných případů majora Hromady

Pokračování ze str. 5

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

Pokračování ze str. 6

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 11. 6. 2014

OSTATNÍ VÝDAJE – celkem ........... + 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:
a) panu Dohelskému
b) panu Jeníkovi

• RM rozhodla poskytnout panu Soldátovi 
příspěvek ve výši 2.500 Kč na úhradu nákladů 
spojených s účastí fotbalového družstva 
na fotbalovém turnaji partnerských měst 
v Lubomierzi v Polsku dne 5. července 2014 
a uvolnit ho z rozpočtové kapitoly Výdaje 
na spolupráci s družebními obcemi.   
*RM rozhodla poskytnout panu Ing. Směšnému 
příspěvek ve výši 2.500 Kč na úhradu nákladů 

spojených s účastí družstva stolního tenisu 
na turnaji partnerských měst ve Wittichenau 
dne  28. června 2014   a uvolnit ho z rozpočtové 
kapitoly Výdaje na spolupráci s družebními 
obcemi. 

• RM rozhodla poskytnout Klubu českých turistů, 
oblast Liberecký kraj, Jablonecká 21, Liberec 1 
příspěvek ve výši 5.000 Kč  na  podporu  akce 
„Údolím dvou řek“  pořádané k výročí 100 let 
Palackého stezky a 105 let Riegrovy stezky 
a provést rozpočtové opatření č. 27/2014:

Výdaje
PŘÍSPĚVKY – celkem                                                                             
příspěvek Klubu českých turistů, oblast Liberecký 
kraj ........................................................ 5.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA  ................ - 5.000 Kč

Informace, rada, krimi
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 Vážení přátelé turistiky, přijměte 
od nás pozvání na oslavu 100. výročí 
zprovoznění Palackého stezky a 105. 
výročí Riegrovy stezky. Oslava se 
uskuteční 20. září v Podspálově, kde 
bude od 10-ti do 16-ti hodin bohatý 
kulturní program.
 A jak se do Podspálova dostaneme? 
Nejpohodlnější to jistě bude vlakem, 
ale nejzajímavější to bude turistickými 
stezkami. Riegrovou stezkou ze 
Semil a Palackého stezkou z několika 
možných míst. Nejnáročnější bude 

cesta z Tanvaldu, ale na Palackého 
stezku můžeme nastoupit i ve Velkých 
Hamrech, Plavech, Navarově nebo 
Jesenném.

Přijďte se pokochat krásou přírody 
v údolí říčky Kamenice!
Bližší údaje o programu se dočtete 
v zářijovém TZ. Ale na vaši bohatou 
účast se již teď těší pořadatelé: KČT 
Liberecký kraj, KČT Semily a KČT 
Tanvald.

KČT Tanvald – Arnošt Svárovský  

 Od května je v prodeji letní karta 
Jizerky Card se slevovým balíčkem 
na letní sezónu.
 Jizerky Card vydalo Sdružení ces-
tovního ruchu Jizerské hory, jejímž 
zakládajícím členem bylo i Město 
Tanvald.
 Kartu můžete získat dvěma způ-
soby: Přímo u ubytovatele, kde získáte 
kartu typu „B“. Tato karta je zdarma pro 
hosty ubytované na 2 nebo více nocí, 
ale pouze u člena Sdružení cestovního 
ruchu Jizerské hory.
 Další možností je koupě 
ve vybraných informačních cent-
rech v Bedřichově, Josefově Dole, 
Albrechticích v J/h nebo v Tanvaldě. 
Cena karty je 50 Kč a rozhodně se vám 
to vyplatí. Koupit můžete pouze Jizerky 
CARD typ „A“.
 A jak vlastně karta funguje?
 Majitel této karty získává jedinečný 
balíček slev na různá místa Jizerských 

hor. Například majitel Jizerky CARD 
typu „A“ získá slevu v Muzeu výroby 
hraček v Jiřetíně pod Bukovou, 
v Libereckém Dino parku atd. Všechny 
slevy, kterých opravdu není málo, 
zjistíte na webu www.jizerske-hory.cz 
a v IC.
 S každou kartou získáváte jiný 
balíček slev. Platnost letního balíčku 
je do 30. 11. 2014, ale poté si můžete 
koupit v eshopu na www.jizerske-hory.
cz nebo v IC zimní balíček. Samozřejmě 
je možné balíček získat ubytováním 
v Jizerkách. Majitelé, kteří kartu získali 
v zimní sezóně, si nyní mohou svůj 
balíček za 50 Kč změnit na letní. 
 Důležitou informací je, že karta je 
nepřenosná.
 
Další informace naleznete na webu 
www.jizerske-hory.cz a také 
v infocentrech.

-haj-

Zpráva pro přátele turistiky!

Jizerky CARD letní balíček slev

S touto kartou získáte letní balíček slev na vaše výlety.

 Děti z MŠ Wolkerova navštívily 
místní seniory 20. května na akci Senior 
klubu Tanvald. Příjemné prosluněné 
odpoledne bylo zasvěceno nedávnému 
Dni matek. Dětičky si připravily bás-
ničky a písničky, za které samozřejmě 
dostaly sladkou odměnu, a babičkám 

vykouzlily úsměv na tváři.
 Kromě dětí přišel zahrát a zazpívat 
i doktor Tomáš Drobník, a jak už je 
u něj zvykem, rozezpíval i nepěvce...
 Další akce Senior klubu po letní 
prázdninové pauze se připravuje 
na září! -haj-

Básničky a písničky pro naše babičky

Vyhlídka Terezínka opět zkrásněla
 Pro milovníky výhledů je určitě nád-
herným zážitkem výstup na nedalekou 
vyhlídku Terezínku, kterou vybudoval 
a pojmenoval po své žene Therezii 
majitel tanvaldské přádelny Johann 
Mayer.
 V nedávné době prošla Terezínka 
zkrášlovacím procesem a opět se 
mohou všichni návštěvníci těšit nád-
herným výhledem na Tanvald a okolí. 
Žena, díky které 
Terezínka stojí, by už 
nyní Tanvald těžko 
poznávala, i přesto 
je vyhlídka pro turisty 
často vyhledávaným 
místem. Therezie 
viděla pomalu rozrůs-
tající se městečko, 
v jehož středu se čněla 
prosperující textilka 
jejího muže, jen těžko 
můžeme domýšlet, 
na co při výhledech 
do kraje myslela...
 V okolí vyhlídky 
jsou vykácené stromy, 
které už zabraňovaly 
výhledu, a řada turistů ocení i vybu-
dované zastřešené dřevěné turistické 
odpočívadlo, kde si můžete chvilku 
posedět po jistě namáhavém výstupu, 
ale i dětičky si zde mohou chviličku 

„poblbnout“.
 Cesta k Terezínce je po červené 
turistické trase, která vede směrem 
od vlakového nádraží ke kruhovému 
objezdu, a pokračuje vedle budovy 
Bálovky kopečkem, přes silnici až 
na samotnou Terezínku. Cesta trvá 
zhruba 30 minut vycházkovou chůzi 
od vlakového nádraží.
 Pokud chcete naplánovat delší výlet, 

tak doporučuji po čer-
vené turistické trase 
po Černostudničním 
hřebeni na rozhlednu 
Černá Studnice, pří-
padně můžete po trase 
pokračovat dál. První 
zastávku na trase si 
můžete naplánovat 
na Terezínce, pak 
svačinku na Muchově 
a oběd na Černé 
Studnici. Téměř po celé 
trase budete mít výhled 
na široké okolí a hlavně 
je to atraktivní pro-
cházka zdejší přírodou. 
Na Černé Studnici 

si můžete prohlédnout i jedinečné 
arboretum.
Sběratelé si mohou turistickou známu 
a vizitku zakoupit v Infocentru Tanvald.

-haj-

Tipy na výlety, informace
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Protržená přehrada jak ji neznáte...
Od loňského roku probíhá revita-
lizace Protržené přehrady, která 
bude dokončena ke stému výročí 
od neštěstí, jež se událo na přehradě 
na Bílé Desné 18. 9. 1916. 
 
Tragický zářijový den
Historický sled událostí byl opravdu 
velmi rychlý, ale následky byly nepřed-
stavitelně tragické. První pramínek 
zhruba o průměru 2 cm spatřili lesní 
dělníci v půl čtvrté odpoledne. Svůj 
objev oznámili hráznému, který zavo-
lal do kanceláře vodního družstva 
ing. Gebauerovi, ten nařídil ihned 
otevřít naplno oba výpustné ventily. 
Hrázný si vzal na pomoc dělníky a oka-
mžitě vyrazili k výpustím, ale bohužel 
díky stále sílícímu proudu museli hráz 
několik minut před čtvrtou hodinou 
odpolední opustit, a to dříve, než byly 
ventily úplně otevřené. Patnáct minut 
po čtvrté se začala dlažba na návodní 
straně hráze propadat a do půlhodiny 
bylo s přehradou amen. Průrva v hrázi 
činila 40 metrů, což dokazuje, jaká síla 
se hrází prohnala.

Během dramatických chvil na hrázi 
Gebauer zavolal majitelům stavidel, 
aby očekávali velkou vodu a odebral 
se z Dolního Polubného k přehradě, 
ale při příchodu uviděl už jen prázdnou 
nádrž. Cestou, když odpočíval, slyšel 
šumění a slabé chvění země. 

Lidé, kteří byli zvyklí na časté povodně, 
příchod velké vody příliš nevzrušoval 
do doby, než spatřili valící se masu 
vody do výšky dvoupatrového domu. 
Neštěstí ještě více navršil fakt, že voda 
prvně vzala pilu pod kopcem. Voda 
pohánějící kulatinu vytvořila beranidlo, 
před kterým nemělo šanci nic obstát. 
Běsnící živel způsobil škody i u nás 
v Tanvaldě, což je 10 km od protržené 
hráze. Chtělo by se napsat, asi si umíte 
představit, jaký to musel být živel, ale 
opak je pravdou... Určitě nikdo z nás si 
to představit neumí. 

Výpovědi očitých svědků hovoří za vše. 

Eduard Roth brusičský mistr o události 
vypověděl takto:

„Okolo čtvrté hodiny odpole-
dne jsem byl vyrozuměn, že 
poteče více vody a že máme 
ihned uzavřít stavidla. Zprávu 
jsem nebral příliš vážně, 
a že by znamenala příchod 
takového neštěstí, to mě ani 
v duchu nenapadlo. Mnozí 
se mne ptali, zda nemají své 
věci dát někam do bezpečí. 
Zastával jsem názor, že 
když bude nejhůř, tak nám 
to sebere nějakou kůlnu a to 
bude vše. Ale v kůlně u bru-
sírny byly uložené brusné 
kameny, které jsem pro 
jistotu přemístil do budovy 
brusírny. V leštírně jsem měl 
25 kg triplu (jemného lešticího prášku), 
který byl teď ve válce těžko k sehnání, 
proto jsem ho chtěl rovněž zabezpečit. 
Všichni brusiči již brusírnu opustili, jen 
truhlář August Hübner byl ještě v dílně 
a něco opravoval. Požádal jsem ho, 
aby mi s tím triplem pomohl. Jako 
vždycky ochotně odložil svoje nářadí 
a pomáhal mi ho přenést z leštírny 
do brusírny. Leštírna stála asi sto kroků 
od brusírny. Asi v polovině 
cesty jsem zaslechl hukot, 
a tak jsem řekl Hübnerovi: 
„Ty, já myslím, že ta velká 
voda již přichází.“ Když jsme 
vešli do předsíně brusírny, 
hukot vody se ozval znovu. 
Křikl jsem : „Odhoď tu bednu, 
voda je tady!“ Chtěl jsem 
se přesvědčit, jak to vlastně 
venku vypadá, a vzít si ještě 
z brusírny kabát a klobouk. 
U dveří jsem ale zjistil, jaká 
hrůza se to na nás řítí, a proto 
volám na Hübnera : „Musíme 
pryč, je zle!“ Vyběhl jsem ven 
a znovu zavolal : „Tak pojď už 
přece!“ Pravděpodobně chtěl 
zachránit svoje nářadí, které 
měl v dílně brusírny, a zaplatil 
za to svým životem. Když jsem utíkal 
od brusírny k prostoru pro vodní kolo, 
myslel jsem, že je to můj konec. Tu se 
mi při pohledu na dům nabídl strašný 
obraz. Blížila se k němu vlna, vysoká 
snad 20 metrů, a během pár okamžiků 
už byla vidět jen jeho střecha. Kolmo 
v proudu vody se tyčily trámy, které 

připomínaly stojící svíce. Zdálo se mi, 
že to všechno trvá nekonečně dlouho, 
a nabyl jsem přesvědčení, že tohle 
nemůžu přežít. Naštěstí jsem neběžel 
po cestě, ale lezl přímo do kopce 
k silnici, kam voda nedosáhla. Přesto 
se mně nebezpečí zcela nevyhnulo. 
Na mou hlavu spadlo elektrické vedení, 
které mě lehce omráčilo a na moment 
dalo na vodu zapomenout. Když jsem 
se postavil, nevěřil jsem vlastním očím. 

Z naší velké brusírny nezbylo vůbec 
nic. Jak daleko jsem dohlédl, všude 
stejný obraz, který mi nikdy nevymizí 
z paměti. Matky rvoucí si vlasy volají své 
děti. Plačící děti volají své mámy. Byl to 
nervy drásající zážitek. Když jsem se 
trochu vzpamatoval, obrátily se moje 
myšlenky k mé rodině. Chválabohu, 
celá rodina katastrofu přežila. Jen mojí 
velké dceři se přihodilo to, co mně, ale 
byla z toho jen pořádně vystrašená.“

 Tragický výsledek popisuje ve své 
knize Katastrofa na Bílé Desné 
Ladislav Žák. „Rozsah škod způsobený 
protržením hráze byl v celém Rakousko 
- Uhersku ojedinělý. 95 rodin s 380 
příslušníky bylo bez přístřeší, 1020 
osob bez možnosti zaměstnání, 370 
občanů ztratilo veškerý svůj majetek. 
29 obytných domů a 11 brusíren skla 
zmizelo ve vlnách a 62 domů a závodů 
bylo vážně poškozeno. Druhý den bylo 
59 osob nezvěstných. Škody byly před-
běžně odhadnuty na několik milionů 
korun.
(...)
Nezvěstných zůstalo devět, pohřbeny 
byly také tři neidentifikované pozůstatky 
žen. Byla vyslovena domněnka, že se 

může jednat o některé dosud 
pohřešované ženy. Proto je 
udáván počet obětí číslem 
62. Další obětí této katastrofy 
byl dvorní radní ing. Karel 
Podhajský, který vykonával 
nad stavbou přehrady státní 
dozor, a který se po zprávě 
o protržení přehrady na Bílé 
Desné zastřelil.“

 Šetření a soudní 
řízení se táhlo řadu let, ale 
hlavní příčinou tragédie byla 
pravděpodobně tehdejší 
nedokonalá znalost pod-
loží a shoda nešťastných 
okolností.

Obnova kulturní památky Protržená 
přehrada na Bílé Desné 
Protržená přehrada je kulturní 
památka, kterou je nutné zachovat 
kvůli svědectví velké tragédie, jež se 
zde udála. Takováto myšlenka byla 
jistě na počátku revitalizace. Vždyť 
taková to unikátní památka si důstoj-
nější prostředí rozhodně zaslouží. 

Nemělo by se zapomínat, 
co příroda dokáže, a určitě 
ani veškerá technika jí v tom 
nezabrání, pokud se lidé 
z chyb nepoučí, a k tomu 
jistě i Protržená přehrada 
poslouží.
Jak si jistě pamatujete 
z minulých let, tak okolí 
přehrady bylo zarostlé 
a k vidění byla hlavně šou-
pátková věž. Nyní je celý 
komplex odlesněn a v dubnu 
byla nainstalována i zbrusu 
nová a hlavně bezpečná 
lávka přes Bílou Desnou. 
V blízké době se plánuje 
i otevření kiosku v místech, 
kde stála Krömerova bouda. 
Pro připomenutí historic-

kých událostí poslouží i vícejazyčná 
naučná stezka z centra města Desné 
k Protržené přehradě. Projekt podpořil 
celý Mikroregion Tanvaldsko. 
I když revitalizace je stále v plném 
proudu, tak určitě doporučuji tuto 
památku navštívit již nyní.
Nevíte, jak se k Protržené přehradě 
dostat? Možnosti jsem pro vás při-
pravila tři. První trasu máte po žluté 
z Josefova Dolu přes Mariánskohorské 
boudy. Další možnost je z centra 
Desné po značené cyklotrase, což 
je trasa i pro pěší. A poslední cesta 
je nejkratší, a to od přehrady Souš 
(která byla mimochodem postavena 
současně s přehradou na Bílé Desné) 
opět po žlutě značené trase. Pokud 
se vydáte z centra Desné tak téměř 
na počátku cesty potkáte pomník: 
Poutníče, postůj!, jenž je památníkem 
katastrofy a byl slavnostně odhalen 10. 
října 1937.

Turistická vizitka Protržená přehrada 
je ke koupi například v Infocentru 
v Riedlově vile v Desné a v Infocentru 
v Albrechticích v J.h. V Riedlově vile si 
můžete koupit i turistickou známku.

-haj-

Snímek přehrady na Bílé Desné po protržení.

Prostranství přehrady po odlesnění.
Na levé straně je vidět instalaci nové lávky přes vodu.

Protržená přehrada před revitalizací. 

Takto teď vypadá odlesněný bezpečností přeliv.

Tipy na výlety
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 Udělat první krůček je u většiny dětí 
přirozená věc, ale některé děti potřebují 
pomoc a nejen takovýmito problémy se 
zabývá Občanské sdružení Svítání.
 Občanské sdružení Svítání 
z Jablonce nad Nisou má své hipore-
habilitační středisko u nás na Horním 
Tanvaldě ve stáji Jitka.
 Hipoterapie je fyzioterapeutická 
metoda, díky pohybujícímu hřbetu 
koně se aktivují v mozku reflexy, 
které by zdravý člověk používal při 
lezení nebo chůzi, také se aktivují 
hluboké stabilizační systémy a vzpři-
movací mechanizmy. Děti a dospělí 
s poruchami koordinace, rovnováhy 
a psychomotorického vývoje, prostřed-
nictvím hipoterapie dosahují značných 
pokroků.
 „V současnosti jsou našimi nejčas-
tějšími klienty děti, které se narodily 

předčasně z jakéhokoliv důvodu. Dále 
děti, které měly komplikovaný příchod 
na svět v řádném termínu. Například 
během porodu došlo k nedostateč-
nému okysličení mozku nebo porušení 
pažní nervové pleteně, zlomeninám 

na končetinách, atd. Častými klienty 
jsou děti s tzv. asymetrickým držením. 
Ty upřednostňovaly určitou polohu 
v děloze, a dále ji preferují po narození 
a to negativně ovlivňuje další pohybový 
vývoj. Dále děti s ortopedickými pro-
blémy jako jsou různé deformity nohou 
(např. koňská noha - Pes Equinovarus) 
nebo tortikolis. V neposlední řadě jsou 
to děti s různými vrozenými genetic-
kými vadami (např. Downův syndrom), 
které postihují psychomotorický vývoj 
dítěte. Také děti, které přeskočily 
nějakou vývojovou fázi – například 
nemají rády polohu na břiše, nelezou, 
jsou tzv. „líné“ a nechtějí se sami hýbat, 
ačkoli jsou klinicky v pořádku. Když dítě 
neprojde všemi vývojovými fázemi, tak 
jak má, vždy se to projeví v pozdějším 
věku v různých formách, např. vadné 
držení těla, skoliózy, vbočené dolní 

končetiny, problémy s nožní klenbou, 
porucha rovnováhy, stability, koor-
dinace, jemné motoriky, mluvy, atd.“ 
Říká Věra Lantelme, fyzioterapeutka. 
Nejčastější věk klientů je od 3 měsíců 
do 8 let.

 Pomocnou ruku svým klientům 
v hiporehabilitačním středisku podává 
tým 4 vyškolených fyzioterapeutek 
a dvě cvičitelky koní, dále několik dob-
rovolnic: 3 fundraiserky (pozn. red.: 
člověk, který zpravidla získává finanční 
prostředky na obecně prospěšnou čin-
nost) a 2 asistentky, ale nejdůležitější 
je koňský hřbet. Blahodárné účinky 
této terapie do Tanvaldu přivádí desítky 
klientů nejen z Libereckého kraje, ale 
z celé České republiky. 
 Při práci s koňmi je určitě obava, že 
se dítě bude zvířete bát, ale z omylu 
mě paní Lantelme vyvádí slovy „Děti se 
koně většinou nebojí, ale rodiče ano :) 
Pokud tomu tak je, žádáme rodiče, aby 
děti nijak na jízdu na koni nepřipravo-
vali, protože by na ně mohli svůj strach 
přenést. Pokud se dítě opravdu bojí, 
tak se může koukat, jak jezdí další děti 
a pak projeví zájem to zkusit.“
 Věra Lantelme je dětská fyziotera-
peutka se specializací na hipoterapii, 
vedoucí terapeutka Svítání, od r. 2013 
předsedkyně České hiporehabilitační 
společnosti. Hipoterapií se zabývá 15 
let, stejně jako Svítání. Rozhodně není 
pochyb, že je pravou osobou na správ-
ném místě. 

 Činnost střediska ocenila i Česká 
hiporehabilitační společnost, která 
jim udělila status „Středisko praktické 
výuky“. Samozřejmě nejvýznamnějším 
oceněním pro všechny pracovníky 
Občanského sdružení Svítání jsou 
pokroky, které jejich klienti dělají!
 Rozhodně zajímavým a úctyhodným 
číslem je počet terapií za minulý rok, 
a to neuvěřitelných 1450.
 Názory nových tanvaldských lékařů 
na hipoterapie jsou kladné. Doktorka 
Marie Pavlů říká, „Myslím, že péče 
o zvířata má všeobecně na člověka 
mnoho blahodárných účinků, proto 
ve správných rukou a pro správného 
pacienta může být přínosná.“. Doktor 
Adamec, „Věřím, že každá alternativní 
cesta mající pozitivní vliv na zdraví je 
přínosná“. Podobně hovoří i doktor 
Stuchlík, „V dobrých rukou a při správné 
indikaci, je to metoda prospěšná.“
 Bližší informace a kontakty nalez-
nete na www.fyzioterapie-hipoterapie.
cz a na stránkách Občanského 
sdružení Svítání www.os-svitani.
cz. Nebo můžete přímo kontaktovat 
fyzioterapeutku Věru Lantelme na tel. 
723 698 750.

-haj-

I koně mohou léčit

Senioři komunikují
  Pětidenní bezplatný počíta-
čový kurz s názvem Senioři komunikují, 
se uskutečnil i v našem městě. Projekt je 
financován Nadačním fondem manželů 
Livie a Václava Klausových, 
a díky němu si i naši senioři 
osvojili základní dovednosti 
v počítačové džungli. 
 Pět dní v týdnu, tři hodiny 
denně přinesly deseti přihláše-
ným účastníkům cenné zkuše-
nosti a dovednosti. Například 
se naučili práci se základními 
počítačovými programy (Word, 
Excel), velmi užitečná byla 
práce s internetem a založení 
vlastní e-mailové adresy.
 Díky trpělivému lektorovi 
Borisi Dvořáčkovi si všichni 
kurz velice chválili a při 
pátečním předávání certifikátů 
vyslovili velký dík lektorovi, 

Nadačnímu fondu manželů Livie 
a Václava Klausových, Městu Tanvald 
a místostarostovi Josefu Průchovi, díky 
kterým se kurz mohl uskutečnit.

 Pan Dvořáček informoval, že by 
kurz v příštích letech mohl navázat 
na osvojené znalosti. Současně poradil 
seniorům na koho se obrátit, když si 

neví rady s PC. „Bylo to opravdu velmi 
přínosné“ chválí Jaroslava Jakoubová 
jedna ze spokojených žáček.

-haj-

Informace, zajímavosti
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Cyklobusem na Jizerky

Dámský běžecký klub se rozběhl i v Tanvaldě

Od 31. května můžete opět vyrazit s kolem na Jizerka. 

 Skupinka nadšenkyň běhu se zrodila 
i u nás v Tanvaldě, a do tanvaldského 
běžeckého klubu se postupně přidala 
řada žen z širokého okolí... 
 Dámský běžecký klub založený 
manžely Škorpilovými na základě jejich 
běžecké školy má své skupinky běžkyň 
rozesety po celé České republice. Pro 
představu například v Praze, Plzni, 
Třeboni, v Hradci Králové, samozřejmě 
v Tanvaldě, a na dalších místech...
 Tanvaldský běžecký klub slaví i své 
úspěchy. A kromě běhání pro vlastní 
potěšení, běhají i pro ostatní. Například 
v rámci projektu Sheldonův modroběh 
podpořili autistické děti.
 Je léto a s ním snad i spousta 
krásných dní, které k nějakém sportu 
rozhodně vybízejí.
 
 Vedoucí dámského běžeckého 
klubu Tanvald je Lenka Zítková, které 
jsem položila pár otázek.
 Proč jste se rozhodla založit 
Dámský běžecký klub i v Tanvaldě?
Dámský běžecký klub založili Miloš 
a Dana Škorpilovi. A v návaznosti 
na to jsem založila klub v Tanvaldě 
i já. Smyslem bylo založit jednotlivé 
skupinky a propojit je po celé ČR.
První výběh Dámského běžeckého 
klubu Tanvald se uskutečnil 19. března 

2013.
 Co je cílem klubu?
Rozběhat ženy bez ohledu na věk 
a schopnosti, aby si užily zábavu 
z běhu a zlepšily si kondici. 
 Jak jste se k běhání dostala? A jak 
dlouho běháte?
Běhám třetí rok a dostala jsem se 
k tomu snadno... Našla jsem si běžce.
 Co máte na běhání ráda?
To, že jsem svobodná, že jsem v kopci 
sama. Mohu od všeho utéct. Navíc 
miluju Jizerky a výhledy.

 A co závody?
Tento rok jsme byly na pražském 
půlmaratonu a v Beskydech na extrém-
ních závodech. 
Nedávno jsme pořádali závod jen pro 
ženy Horská teniska.
 Kolik máte členů?
Asi tak deset nejaktivnějších, ale jinak 
nás je víc. A díky začátečníkům se náš 
počet stále zvyšuje.
 Proč byste běh doporučila?
Běhání není na ničem závislé. 
Vyběhnout můžete, kdy chcete, nejste 

omezeni časově, finančně, otevírací 
dobou. Naučíte se dýchat, navodíte si 
dobrou náladu, a o tom to je. Pořádáme 
pravidelně výběhy jak pro začátečníky, 
tak pro pokročilé.

 Pokud vás dámský běžecký klub 
nalákal, tak není nic jednoduššího, než 
se s paní Zítkovou spojit buď přes FB 
stránky Dámský běžecký klub Tanvald 
nebo přes email zidkovalenka@
seznam.cz a příště vyběhnout spo-
lečně.                                              -haj-

1 3 5 Zastávky 2 4 6

9:30 ... ... ��Jablonecn.Nisou,Pražská ... ... 19:15

9:37 ... ... ��Jablonecn.Nisou,Mšeno,škola ... ... 19:08

9:42 ... ... ��Jablonecn.Nisou,JanovskáSilka ... ... 19:03

9:47 ... ... ��Janovn.Nisou,hotel Praha ... ... 18:58

10:10 ... ... ��Bedřichov ... ... 18:50

10:20 ... ... ��Janovn.Nisou,Hrabětice,kaplička ... ... 18:35

10:30 ... ... ��Josefův Důl,žel.st.�� ... ... 18:25

10:35 ... ... ��Albrechticev Jiz.h.,pošta ... ... 18:20

10:45 ... ... ��Tanvald,Terminál užel.st.�� ... ... 18:10

10:55 ... ... ��Desná,centrum ... ... 18:00

11:05 ... ... ��Desná,ČernáŘíčka,uŠvýcar ... ... 17:55

*11:08 ... ... ��Desná,Souš ... ... <

11:10 ... ... ��Kořenov,Polubný,kostel ... ... 17:50

< 14:00 16:00 ��Kořenov,žel.st.�� 13:45 15:45 17:45

11:30 14:15 16:15 ��Kořenov,Jizerka 13:30 15:30 17:30

* spoj zastavujejenprovystupování

Kapacita�cyklobusu�19�cestujících�s�jízdními�koly.���-��Děti�(6-15�let)�=�poloviční�jízdné��-��Kolo,zvíře,zavazadlo�=�20,-�Kč
Více�informací�o�cyklobusech�na�stránkách�www.ceskycyklobus.cz.

CYKLOBUS�-�JIZERKA

530211 ř -�Jos.�Důl�-�Tanvald�-�Desná�-�JizerkaJablonec�n.Nisou�-�Bed ichov

Provoz:��31.5.�-�28.9 4�- neděle�a�svátky.201 soboty,
www.busline.cz�-�tel. 481�368�701

Spoj�1�směrem�na�Jizerku�vy ká�v�Bedřichově příjezdu

spoje�530210/3�od�Liberce�(odjezd�z�Liberce,

Moskevské�v�9:35)�-�cestující�při�přestupu�doplatí�pouze

jízdné�za�osoby�(poplatek�za�kolo/zavazadlo/zvíře�bude

uznán�u z�autobusu�od�Liberce).

Na�lince�neplatí�tarif�IDOL,�ale�ceník�jízdného�stanovený

dopravcem.�Uznávány�jsou�jízdenky�LIBNET+,�LIBNET5+,

LIBNET�Kolo�a�celodenní�jízdenka�pro�jízdní�kolo�vydaná

dle�tarifu�IDOL.

č

ž

Comfort�in Time

Ceník linky 530211

Jablonec n. N. - Jizerka

Jablonec n.N.,

Mšeno,škola

Jablonec n.N.,

Janovská Silka

Janov n.N.,

hotel Praha
Bedřichov

Hrabětice,

kaplička

Josefův Důl,

žel.st.

Albrechtice,

pošta

Tanvald,

Terminál

u žel.st.

Desná,

centrum

Černá Říčka,

u Švýcar
Souš

Jabl. n.N.,Pražská 10 10 10 25 30 40 50 50 50 60 60

Jablonec n.N., Mšeno,škola 10 10 25 30 30 40 50 50 50 60
Jablonec n.N., Janovská Silka 10 10 25 30 30 50 50 50 50
Janov n.N., hotel Praha 10 10 30 30 50 50 50 50
Bedřichov 10 10 25 30 30 50 50
Hrabětice,kaplička 10 10 30 30 30 40
Josefův Důl, žel.st. 10 25 25 30 30
Albrechtice, pošta 10 10 25 30
Tanvald, Terminál u žel.st. 10 10 10
Desná, centrum 10 10
Černá Říčka, u Švýcar 10
Souš

Polubný,kostel

Kořenov,žel.st.

Kořenov, Jizerka

Polubný,

kostel

Kořenov,

žel.st.

Kořenov,

Jizerka

60 60 60

60 60 60

60 60 60

50 50 60
50 50 50

50 50 50

30 30 50
30 30 40

25 25 30

10 10 30
10 10 25

10 10 10
10 10

10

Foto ze závodu Horská teniska.

Informace, zajímavosti
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V sobotu 5. července v 10.00 hodin 
dojde ke slavnostnímu otevření 
depozitáře muzea socialistických 

vozidel v areálu bývalé Seby Svárov 
ve Velkých Hamrech. Všichni návštěv-
níci jsou srdečně vítáni. -vho-

Důležité informace pro výletníky

Muzeum se otevírá pro veřejnost

Muzea

Muzeum výroby hraček
Nově 2 okruhy: 
Základní okruh je exkurze výrobou.
Další okruh jsou Slavní sportovci 
a Válečná výroba.

Místo: Jiřetín pod Bukovou
Vzdálenost: 5,7 km

Otevírací doba:
Po - Pá   8:30 - 16:00
So 10:00 - 16:00
Ne 10:00 - 16:00 (od 2.6. do 7.9.)

Vstupné:
Exkurze výrobou (minimální počet 5 
osob, ceny za 1 osobu):
dospělí  90  Kč
děti do 18 let 70  Kč
senioři od 63 let 80  Kč

Slavní sportovci a Válečná výroba 
(minimální počet 5 osob, ceny za 1 
osobu):
dospělí  50 Kč
děti do 18 let 30 Kč
senioři od 63 let 40 Kč

Maják a Muzeum Cimrmanovy doby
Místo: Příchovice areál U Čápa
Vzdálenost: 6,7 km

Otevírací doba: Denně 10:00 - 17:00

Vstupné: 
dospělá osoba 45 Kč
dítě od 6-ti let 25 Kč (do 6-ti let zdarma) 
senioři 35 Kč

Muzeum ozubnicové dráhy
Místo: Kořenov
Vzdálenost: 10,2 km

Otevírací doba: Denně 10:00 – 17:00 

Vstupné:  plné 30  Kč
zlevněné (děti 6 - 12 let, důchodci) 20 Kč

Muzeum energie
Místo: Velké Hamry
Vzdálenost: 5 km

Otevírací doba: 
Čt - Ne 10:00 - 16:00

Vstupné: děti 40  Kč, dospělí 45 Kč

Rozhledny

Tanvaldský Špičák
Místo: Albrechtice v Jizerských horách
Vzdálenost: 4,4 km (turistická trasa)

Otevírací doba: Od května do září - 
denně mimo pondělí, 10:00 - 17:00

Vstupné: 
dospělí  25 Kč 
děti 5 - 15 let 15 Kč
senioři a ZTP 10 Kč
základní a mateřské školy. 

Černá Studnice
Místo: Horní Černá Studnice
Vzdálenost: 8,2  km (turistická trasa 
po hřebeni)

Otevírací doba:
Pondělí  Zavřeno
Úterý  Zavřeno 
Středa  10.00 - 17.00
Čtvrtek  10.00 - 17.00
Pátek  10.00 - 20.30
Sobota  10.00 - 20.30
Neděle  10.00 - 20.00

Vstupné:
dospělí:  50 Kč
děti 0-5 let: zdarma
děti 6-12 let: 30 Kč
ZTP, ZTPP: 30 Kč
senioři nad 65 let  30 Kč

Štěpánka
Místo: Kořenov
Vzdálenost: 5,2 km (turistická strasa)

Otevírací doba: Po - Ne 10:00 - 18:00

Vstupné:
dospělí  20  Kč 
děti  10  Kč

Nisanka
Místo: Nová Ves nad Nisou
Vzdálenost: 7,6  km

Otevírací doba: Po - Ne 10:00 - 17.00

Vstupné: 15 Kč, děti do 6-ti let zdarma

-haj-

Pavel Kadaš s policejním žigulíkem.

Tipy na výlety, informace
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Desatero rad jak se nenechat napálit
aneb nejen pro seniory

Výsledky soutěže školních časopisů

V měsíci září chystá městská policie 
pod vedením Jiřího Horáčka besedy 
zejména pro důchodce, ale nejenom 
pro ně, jak se nenechat napálit pod-
vodníky, jak se nenechat okrást, jak se 
vyhnout nástrahám ve městě i v terénu. 
Bližší termín se dozvíte v příštím čísle 
TZ nebo na webových stránkách města 
www.tanvald.cz.  Pro začátek jsme 
pro vás připravili několik rad, jež vám 
mohou být někdy k užitku.

Rada první - dealeři
Nenechte sebou manipulovat různými 
dealery na odběr elektrického proudu 
a jiných energií. 
Nevpouštějte nikoho cizího do bytu, 
neposkytujte nikomu faktury či smlouvy 
spojené s odběrem od stávajícího 
dodavatele. Nepoctiví dealeři mohou 
takových vědomostí snadno zneužít 
k vaší škodě.

Rada druhá - šmejdi
Nepouštějte se do řeči se zástupci 
různých „obchodníků“ nabízejících 
výhru či odměnu za účast na před-
váděcích a reklamních akcích, např. 
výrobců uzenin, nebo jiných potravin 
a spotřebního zboží, atd. Při účasti 
na takovéto akci začnou prodejci 
obvykle vytahovat a propagovat úplně 
jiný sortiment, hrnce, pánve, vysavače, 
elektroniku, a pak je začnou nabízet 
ke koupi za „neskutečně výhodnou 
cenu“ se slevou místo 30 – 40 tisíc 

za „pouhých“ 15 – 20 tisíc. Pozor na to. 
Dle nového občanského zákoníku musí 
každý prodejce takovou akci předem 
hlásit ČOI s udáním místa a času 
konání. Co nechcete a nepotřebujete, 
nekupujte, braňte se proti nátlaku a věc 
ihned hlaste ČOI nebo městské policii 
na číslo 483 394 575.

Rada třetí - podvodníci
Nevpouštějte do bytu prodejce jaké-
hokoliv zboží či služeb. Vždy jednejte 
pouze přes zavřené dveře a nabízenou 
službu raději odmítněte. Tihle ptáčkové 
se obyčejně snaží přesvědčit staré 
lidi, že jsou kupř. ze sociálky, nesou 
přeplatek, nebo že jsou od vodáren 
a zkoumají kvalitu vody. Buď vám pak 
prodají drahý šmejd, anebo vás přímo 
okradou. Pracují obvykle ve dvojici, 
jeden odpoutá pozornost domácího 
a druhý zatím krade.

Rada čtvrtá - kapsáři
Nikdy s sebou nenoste větší sumu 
peněz. Dejte si pozor na tašky 
a na kabelky, kde nosíte peněženku 
a v ní kromě peněz i osobní doklady 
a klíče od bytu. Když vám někdo odcizí 
tašku s těmito věcmi, z osobních 
dokladů zjistí adresu a než se vrátíte 
domů, jste vykradeni.

Rada pátá - zloději
Odcházíte-li na delší dobu z bytu, 
nikomu to předem nesdělujte, zejména 

ne před cizími lidmi, v obchodě 
ve frontě apod. Požádejte sousedy, 
aby v době vaší nepřítomnosti sledo-
vali pohyby neznámých lidí a nezvyklé 
zvuky na chodbě. V případě, že se 
někdo bude dobývat do vašeho bytu, 
ať vám zavolají na mobil, anebo přímo 
na policii na číslo 158. 

Rada šestá - požár
Kontrolujte elektrické spotřebiče před 
odchodem, zda jsou vypnuty. Totéž 
platí o plynu. Nezanedbávejte revize 
spotřebičů, sledujte, zda nedochází 
k úniku plynu. 

Rada sedmá - bytaři
Nenechávejte otevřená okna bytů 
a balkónové dveře, zejména v rodin-
ných domech nebo bytech v přízemí. 
Před zloději si nejste jisti dokonce ani 
tehdy, jste-li doma. Je známo mnoho 
případů, že zatímco majitelé spali 
spánkem spravedlivých, zloději jim 
zatím prolezli celý byt či dům. 

Rada osmá - lichváři
Potřebujete-li nutně půjčku nebo úvěr, 
vždycky se předtím spojte se svými 
dětmi nebo přáteli, věc s nimi proberte 
a poraďte se. Nikdy nepodepisujte 
žádný text, který jste nečetli nebo 
kterému jste neporozuměli. Často se 
také stává, že klíčový text je napsán 
tak drobným písmem, že jej lze jen 
stěží přečíst. Již sama tato okolnost 

by v nás měla vzbudit podezření. Proč 
asi poskytovatel služby zvolil tak malé 
písmo? Důvod šetření papírem v tom 
asi nebude. Spíše se v tom bude skrý-
vat jakýsi malý háček, který by nám 
později mohl způsobit velké bolení 
hlavy.

Rada devátá - loupežníci
Nechoďte sami na procházky do lesa 
nebo na jiná odlehlá místa, zejména 
v nezvyklý čas. Mějte na paměti, že 
starší člověk je vzhledem k určitému 
úbytku tělesných sil a pružnosti lehkou 
kořistí kriminálně založených osob, 
které ani hrozba vysokého trestu neod-
radí od loupežného útoku na staršího 
člověka. 

Rada desátá – vždy připraven
Využijte moderních vymožeností 
našeho věku. Mobilní telefon vám 
může zachránit život, ať už jste sami 
v lese na houbách, případně se cítíte 
ohroženi. Naučte se ho používat, uložte 
si základní důležitá telefonní čísla, jako 
je 158 (policie), 155 (zdravotnická 
záchranná služba) a 150 (hasiči). 
Noste ho s sebou a nezapomeňte ho 
pravidelně dobíjet. Můžete někde zko-
labovat a nabitý mobil v kapse k vám 
může včas přivést pomoc.

JUDr. Petr Hromada a Václav Hošek 

 Koncem května se zástupci redakce 
pod vedením paní učitelky Markéty 
Potocké vydali do Prahy na vyhlášení 
výsledků soutěže školních časopisů. 
Cesta do Prahy proběhla příjemně. 
Nemile nás překvapil přecpaný auto-
bus. Naštěstí ale na zemi byl volného 
místa dostatek. Počasí se vydařilo, 
po chvilce bloudění jsme úspěšně 
dorazili na cílové místo, kde jsme měli 
tradičně možnost nahlédnout do novin 
a časopisů ostatních soutěžících škol. 
Dále na nás čekala dvojice dvou libo-
volně zvolených workshopů. V nabídce 
jich bylo hned několik a nebylo vůbec 
jednoduché si vybrat. Přestože byl 
pro pedagogy zvláštní workshop, paní 
učitelka se vydala s námi. Zvolili jsme 
si workshop s názvem: „Vy jste se zase 
kochal, pane doktore aneb zpracování 
informací.“ Instruktory pro nás byli uči-
telé vyučující na Vyšší odborné škole 
publicistiky, jejichž výklad byl velice 
vtipný. 
 Nejprve jsme si popovídali něco 
o zdrojích, které musí novinář získat 
a také si je ověřit. Takové zdroje mají 
být minimálně dva. Poté nám pustili 
dvě krátké ukázky z filmu Vesničko 
má, středisková – scény, kde Marián 
Labuda zboří „pražákovi“ cihlový slou-
pek a kde je závozník Otík zasypán 
pískem. Z těch jsme vytvářeli krátké 
reportáže. Každý pak svůj „výtvor“ 
přečetl.
Před samotným vyhlášením výsledků 

probíhalo hlasování o nejlepší časopis. 
Na chodbě divadla byly rozmístěny 
noviny všech škol, které se do soutěže 
napojily. Každý kolemjdoucí mohl při-
pojit ke svému favoritu „lajk“. 
 Nakonec jsme si vyslechli výsledky 
a k našemu překvapení jsme dopadli 
velice dobře. V Libereckém kraji 
Studentské listy obsadily celkově první 
místo, kromě toho získaly další oce-
nění: nejlepší grafika, titulka a obsah. 
Díky těmto umístěním budeme bojovat 
v celorepublikovém kole a věříme, že 
i nadále se nám povede tak, jako doteď. 
Výhru jsme řádně oslavili v nedalekém 
KFC drobným pokrmem a velice výbor-
nou ledovou kávou. V odpoledních 
hodinách jsme se vydali autobusem 
zpátky domů, tentokrát ne na podlaze, 
nýbrž spokojeně v sedačkách s předem 
zakoupenými místenkami.

Matěj Balatka a Štěpánka Vodhánělová, 
studenti OA Tanvald

Tanvaldský cyklista Petr Rykr se zpěvačkou Ilonou Křivancovou v pilném tréninku na vysokém kole. 
Foto: Petr Hampl

Informace, zajímavosti
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MAXÍK – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou 
školní docházkou
Akreditováno MŠMT ČR – č.j. 32 809/2010-25-778 co by Vaše dítě 
mělo zvládat při vstupu do školy:
grafomotorické dovednosti, rozvoj sluchového a zrakového vnímání, 
předčíselné představy, paměť, pozornost, slovní zásoba, základy logopedie 
atd.
Kontakt:  Bc. Lenka Kořínková, speciální pedagog, 
tel. 602 411 462, lenkakor@seznam.cz 
Poradna: Podhorská 15, Jablonec nad Nisou
Cena individuálního kurzu je 600 Kč/dítě, skupinového (3 děti + 3 rodiče) je 
200 Kč/dítě, sociálně slabé rodiny evidované v hm.nouzi zdarma.

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

Upozorňujeme na termíny letošních letních
PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ V MAJÁKU:
14. - 18.7. Svět pod hladinou, 21. - 25.7. Výprava za dinosaury, 4. - 8.8. Pojďte 
s námi do pohádky, 11.-15.8. Indiánskou stezkou, 18.-22.8. Máme rádi zvířata

Základní cena (7.30-15.30 hod.) jednoho týdne bude max. 1.100,- Kč + obědy 
(stále probíhají dotační řízení pro snížení ceny). Vhodné pro děti ve věku 3 - 12 
let.

Upozorňujeme na možnost rozšířeného hlídání od 6.00 do 17.00 hod.

Pro školáky plánujeme navíc poslední týden prázdnin 25.-29.8. 
s EKOLOGICKÝM zaměřením, každý den v terénu, bez obědů (svačiny 
s sebou), cena 750 Kč. Upřesnění naleznete na webu centra.
 
PODĚKOVÁNÍ - MDC Maják tímto děkuje všem sponzorům a účastníkům 
na akci Cesta lesem pohádek. Děti dostávaly mnoho odměn za vykonané 
úkoly a na konci si pochutnaly na bramboračce, kterou nám uvařila školní 
jídelna SCOLAREST v Tanvaldě.
Tímto Vám všem děkujeme!!!
SPONZOŘI: Teneo 3000, s.r.o., Jan Mašek – Pekařství, Pekárna Tanvald 
Schneider and spol., LIDL ČR v.o.s. - pobočka Tanvald, Libor Kubec, 
DETOA Albrechtice s.r.o., Pohřební služba M&M Tanvald, Desko, a.s., 
KREMER s.r.o., BILLA s.r.o. – pobočka Tanvald, Jednota Dvůr Králové 
n/L, Šárka Šimková, Kouble Velké Hamry, potraviny Josef Šilhán, 
Teplárenství Tanvald s.r.o., MUDr. Štěpán Gazda, MUDr. Martin Šťastný, 
MUDr. Petr Michalík, MUDr. Dana Kutilová, MUDr. Aleš Píro, TABYS s.r.o., 
Pneu Tůma, Bar u Jacka, Mgr. Vladimír Josífek, Reality Viktora, Česká 
spořitelna a.s. - pob. Smržovka, Pneu Peterka, cukrárna Slunečnice, 
Grandhotel, SATO Tanvald spol. s r.o., Stanislav Pacák – Tanvald, Alena 
Klimperová - švadlenka Tanvald, 

DOTACE A PŘÍSPĚVKY POSKYTLI – Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Město Tanvald, Nadace pro obnovu a záchranu Jizerských hor 

Spolupracovníci a spoluorganizátoři akce Pojďte s námi za pohádkou - 
Klub Českých turistů-Tanvald,
SK Sluníčko SPMP- Jablonec n. N., studenti ZŠ Horní Tanvald, studenti  ZŠ 
Tanvald-Sportovní, studenti Gymnázia Tanvald, studenti Masarykovy ZŠ 
Tanvald, A-TOM 2101 Zálesák Tanvald.
Pokud jsme na někoho zapomněli, tak se omlouvám.
Přejeme všem rodinám báječné léto !!!

Mateřské a dětské centrum Maják Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
DDM Ulita Tanvald informuje:

30. 6. - 10. 7. pořádáme příměstský tábor „Toulavé boty“. Jedná se o turi-
stické výlety, kterých se denně účastní přes 30 dětí. Výlety doprovází soutěž 
o keramickou „toulavou“ botu.

Na rozloučení s prázdninami pojedeme v týdnu od 23. do 30. 8. s 50 dětmi 
na pobytový tábor do Jiřetína pod Jedlovou. Zde na děti čekají poznávací 
výlety, táborové hry, zumba, lanové a další táborové aktivity.

A na co se mohou děti v DDM těšit opět po prázdninách? Čeká je zase pestrý 
výběr. Nabízíme: 
sportovní a pohybově zaměřené kroužky – florbal, volejbal, plavání, běh 
na lyžích, turistika, šachy, zumba, taneční
výtvarné kroužky – keramika, výtvarný speciál, výtvarný, výtvarně-keramický 
pro předškoláky, tiffany a mozaika
hudební kroužky – kytara k táboráku, zobcová flétna, drumbeny (bubnování)
rybářský kroužek, divadelní, angličtina pro předškoláky, angličtina pro I. stupeň 
ZŠ
klub šikulů (vaření, pečení, tvoření), Ulitka – zábavné dopoledne pro před-
školáky 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.

Děkujeme všem našim externím zaměstnancům - vedoucím kroužků za spolu-
práci a přejeme dětem i dospělým krásné prázdniny plné nevšedních zážitků. 
Těšíme se na vás v novém školním roce!
Kolektiv DDM Tanvald

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

„Kam na výlet ?“ – výstavka titulů z našeho knižního fondu ve vstupní části 
knihovny

UPOZORNĚNÍ: Otevírací doba po dobu letních měsíců červenec a srpen.
PO a ST  9:00 - 11:30 12:15 - 17:00
ÚT, ČT, PÁ ZAVŘENO

Městská knihovna Tanvald

Městská kulturní kancelář Tanvald

Hudební léto na Tanvaldské kotlině 2014
12. 7. 1. koncert – bluegrassová kapela Nudličky z Jablonce nad Nisou
26. 7. 2. koncert – country skupina Volupsije
2. 8. 3. koncert – country skupina Sešlost z Liberce
30. 8. 4. koncert – country skupina Nonstop z Liberce
Začátky koncertů v 18 hodin. Vstupné zdarma. 
Koncerty pod širým nebem v areálu Autokempu Tanvaldská kotlina.
Přijďte se podívat a poslechnout si dobrou muziku.
Občerstvení, točené pivo a dětský koutek.

Připravujeme na září:
12. – 14. 9. Tanvaldské slavnosti
Okružní jízdy historických autobusů, řemeslný jarmark, místní výrobci a 
prodejci, pouliční divadlo, country, taneční hudba a rock, kulturní program 
na venkovní scéně, filmová představení v kině Jas, občerstvení, pivní stan, 
stánkový prodej, pouťové atrakce, veteráni atd.
Místo: Centrální parkoviště v Krkonošské ulici, Kino Jas Járy Cimrmana, 
parkoviště u Koruny, Poštovní ulice a přilehlé okolí.
Hasičská soutěž v požárním útoku s mezinárodní účastí - 19. ročník se bude 
konat na sídlišti Výšina u nákupního  střediska. Nejsem sice bezvýhradným obdivo-

vatelem prezidenta Miloše Zemana, ale 
jednoznačně se ho musím zastat proti 
jeho kritikům stran výroků vůči islami-
smu. Náš prezident jen vyslovil zásadní 
pravdu a řekl ji tak, jak je zvyklý, přímo 
a nahlas. Násilí na ženách je zvěr-
stvem, bombové útoky terorismem. 
Křesťanská Evropa nemá islámu co 
vyčítat. Sama ve středověku dělala 
podobné věci, ovšem to není důvodem 
pro to, aby se dnes kolem islámu 
chodilo po špičkách. Zeman je jedním 
z mála politiků v EU, který se nebojí 

říkat nepříjemné věci a nemá se komu 
co omlouvat. Kdo se zastává zločinců, 
sám má máslo pod čepicí. Nic proti 
islámu a jeho idejím, ale jsou věci, 
které prostě do Evropy nepatří.
 Já bych se totiž nerad jednou dožil 
toho, aby moje vnučka nesměla sama 
cestovat, řídit automobil, a zahalena 
v búrce musela cupitat deset kroků 
za nějakým hejhulou, který se ponese 
jako páv jen proto, že nosí kalhoty. 
Tohle určitě nechceme.

Václav Hošek

Malé prezidentské zamyšlení

Kultura
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Tři bratři
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) 
se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty 
a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci 
při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných 
pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečeka-
ných příhod a možná také láska... 

Strážci Galaxie  
V tomto akcí nabitém, výpravném vesmírném dob-
rodružství se odvážný dobrodruh Peter Quill stává 
středem zájmu nájemných zabijáků poté, co Ronanovi, 
mocnému padouchovi s plány ohrožující celý vesmír, 
ukradne tajemnou kouli. Aby neúnavnému Ronanovi 
unikl, je Quill nucen spojit své síly se čtveřicí pozo-
ruhodných hrdinů – Rocketem, po zuby ozbrojeným 
mývalem, Grootem, humanoidem, který připomíná strom, vražednou a tajemnou 
Gamorou a pomstychtivým Draxem Ničitelem. Když ale Quill objeví skutečnou 
moc koule a hrozbu, která se v ní ukrývá a ohrožuje celý vesmír, musí udělat vše 
pro to, aby nesourodá skupina táhla za jeden provaz a v posledním zoufalém 
souboji se pokusila zachránit osud celé galaxie.

Želvy Ninja
Město New York zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá ho 
strach a všehoschopný Trhač (William Fichtner), jehož 
pozice vládce podsvětí je zcela neotřesitelná, dokud 
se v městské kanalizace vinou nepodařeného genetic-
kého experimentu neobjeví čtyři obojživelníci s mimo-
řádnými schopnostmi. Tam, kde jsou Michelangelo, 
Donatello, Leonardo a Raphael, nesmí pochopitelně 
chybět ani zvědavá reportérka April, kterou si zahrála Megan Fox.

Love song
Gretta a její přítel Dave jsou spolu již od vysoké školy 
a společně skládají hudbu. Když Dave podepíše 
smlouvu s jednou z největších nahrávacích společ-
ností, odstěhují se spolu do New Yorku, aby zde začali 
život, o kterém vždycky snili. Dave však rychle nabytou 
slávu neustojí a brzy Grettu opustí. Všechno se však 
změní, když Gretta potká během svého vystoupení v zapadlém baru v East Village 
bývalého hudebního producenta Dana.

Mikulášovy patálie na prázdninách
Je tu konec školního roku a dlouho očekávané prázd-
niny jsou konečně tady. Malý Mikuláš, jeho rodiče a 
babička vyrazili k moři a ubytovali se v hotelu Beau-
Rivage Hotel. Mikuláš si u moře najde nové přátele: 
Ben, který tam bydlí... Freddy, který pořád něco jí, 
dokonce i syrové ryby.... George, který je vtipný už jen 
proto, že je angličan, uplakánek Paul a Christopher, 
který chce mít vždycky pravdu a je to otravné...

Hercules  
Klasický mytologický příběh o Herkulovi dostává 
zcela nový rozměr. Začíná v momentě, kdy Herkules 
splnil pověstných dvanáct úkolů, aby se vykoupil ze 
svých minulých hříchů. Žije ve vyhnanství a živí se 
jako žoldák. On a jeho pět věrných společníků putují 
po starověkém Řecku a výměnou za zlato poskytují 
ochranu každému, kdo je potřebuje. Když o jejich 
služby požádá samotný trácký král a jeho krásná dcera, jejichž zemi neustále 
ohrožují tyranští bojovníci, Herkules pochopí, že svému osudu nemůže utéct.

FILMOVÉ TIPY FILMOVÉ TIPY 
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 Pouliční divadlo, místní kapely, 
historické autobusy, pivní stan a tra-
diční jarmark, to budou hlavní lákadla 
blížících se Tanvaldských slavností, 
které se uskuteční ve dnech 12. - 14. 
září 2014. Již 21. ročník slavností 
zakotví opět v centru města. Na cen-
trálním parkovišti to bude vonět ze 
stánků s lahůdkami, u bývalého Hotelu 
Koruna se roztočí pouťové atrakce, 
a kdo si libuje v nostalgii, bude se moci 
po Tanvaldu a jeho okolí opět svézt 
v kabině historického autobusu.
 V tanvaldském kině Jas Járy 
Cimrmana se malí i velcí návštěvníci 
budou moci pobavit při sledování filmů 

nebo si na hlavní scéně poslechnout 
pohádkové příběhy pouličního divadla. 
 Venkovní scéna bude po celý víkend 
plná zábavy a hudby. O to se mimo jiné 
postarají různí skvělí interpreti, z nichž 
si vybere opravdu každý. 
 Zahrají např. místní soubory Hudba 
Tanvald, skupina Kontakt, The Broken 
Dam, country skupina Nonstop, tan-
valdská skupina 9431, pražská kapela 
VLTAVA s Robertem Nebřenským 
nebo kytarový rockový virtuóz Michal 
Pavlíček se svou skupinou. 
 Podrobný program naleznete v příš-
tím čísle TZ!

Školní rok 2013/2014 dospěl k svému 
konci a někteří žáci a studenti si uží-
vají vysněných letních radovánek, jiní 
si přivydělávají na brigádách a další 
poznávají život v cizině. Nicméně jaký 
byl jejich právě uplynulý školní rok na 
tanvaldském gymnáziu?
Lakonická odpověď by zněla „bohatý a 
náročný“. A ono tomu opravdu tak bylo: 
Žáci a studenti před sebou měli nejen 
standardní školní dřinu, ale s učiteli 
podnikli i řadu akcí, exkurzí, vytvářeli 
školní projekt, úspěšně se účastnili 
vědomostních soutěží a olympiád, 
zorganizovali maturitní plesy, školili 
seniory v oblasti výpočetní techniky, 
proběhli lyžařským i vodáckým kurzem, 
zkrátka měli opravdu nabitý program.
Pořádané exkurze nelze vyjmenovat 
zdaleka všechny, ale velký ohlas měly 
například ty v nedávno otevřené libe-
recké iQLANDII, dále i po okolních fab-
ričkách, geografických a místopisných 
zajímavostech.
Školní projekt, tentokrát s poetickým 
názvem „Nebe“, byl dlouho připravo-
vanou akcí, jejíž veřejná prezentace 
proběhla 31. 5. v prostorách školy. Kdo 
nestihl, má ještě jednu šanci – ohlédnutí 
za tímto projektem bude uskutečněno 
v tanvaldské městské knihovně od 16. 
9. 2014. Na tomto i minulých projektech 
je velmi znát, že baví nejen vyučující, 
ale hlavně pak žáky a studenty, kteří 
jsou schopni i ve svém volném čase 
tomuto věnovat spoustu energie.
Soutěže a olympiády již tradičně patří 
ke vzdělávacím pilířům školy. V tomto 
školním roce navíc mezi žáky nižšího 
i vyššího stupně gymnázia „zavítala“ 
motivace v podobě knižních poukázek, 
finančně pokrytých Městským úřadem 
v Tanvaldě, jež získali vždy první tři 
nejúspěšnější z každého stupně. 
V tomto školním roce šlo o Helenu 
Čermákovou, Davida Němce a Hugo 

Matouška ze stupně nižšího, z vyššího 
pak o Elišku Konečnou, Pavla Bártu 
a Anežku Bartošovou. Nejen jim, ale i 
dále umístěným a v soutěžích zapoje-
ným žákům náleží velký dík za repre-
zentaci školy a města Tanvaldu. Vždyť 
v mnohých případech bylo dosaženo 
pěkných umístění nejen v krajských, 
ale i v celostátních kolech vědomost-
ních olympiád.
Spíše takovou perličkou jsou sportovní 
kurzy. Buď je něčeho moc, nebo málo. 
V loňském školním roce vodácký kurz – 
na rozdíl od toho letošního – musel být 
zrušen kvůli povodňovým stavům na 
řece Ohři. Zdálo se, že takto pro nedo-
statek sněhu dopadne i letošní lyžařský 
kurz, ale Harrachováci ten umělý sníh 
prostě vyrobit umí, takže byly zážitky 
i z této akce. Přírodě, zaplaťpámbu, 
neporučíme.
K událostem, jež neodmyslitelně 
patří ke konci každého školního roku, 
náležely i maturitní zkoušky a předání 
maturitních vysvědčení absolventům 
na Městském úřadu v Tanvaldě. To 
letošní mělo zvláštní původ a symbo-
liku v tom, že na cestu do života absol-
ventům zazpívali ti nejmenší – primáni. 
Nejedno oko nezůstalo suché.
Tolik toto ohlédnutí do minulosti, do 
něhož nelze vměstnat vše (to by 
Tanvaldský zpravodaj musel mít dvacet 
stran).
Co si přát do budoucnosti? Rozhodně 
aby tanvaldské gymnázium poskytující 
opravdu kvalitní středoškolské vzdělá-
vání mělo do budoucna dostatek ucha-
zečů o studium. Aby zde slova „tradiční 
a osvědčený“ byla spojována i se 
slovy „moderní a úspěšný“. Doposud 
tak tomu vždy bylo. A patří za to dík i 
vám, rodičům, kteří v nás vaši důvěru 
vkládáte.

Za tanvaldské gymnázium Ivan Nývlt 

 Vážení spoluobčané a odběra-
telé tepelné energie od společnosti 
Teplárenství Tanvald s.r.o., dovoluji 
si Vás jako jednatel této společnosti 
oslovit. V poslední době kolem mě 
hodně lidí, včetně některých zastupi-
telů, skloňuje ve spojení s geotermální 
elektrárnou, pojem „LEVNÉ TEPLO”. 
Dovolte mi, abych se zapojil a pokusil 
se abstraktní pojem levné teplo trochu 
rozebrat. Proč abstraktní? Zní mně 
totiž stejně jako donedávna používaný 
pojem „DOČASNÝ POBYT“. Jsem 
technik, který má rád jasné odpovědi 
podložené fakty, teď už k tomu teplu.
 Tepelná energie, jak bych správně 
pojmenoval pojem teplo, je vyráběna 
převážně spalováním jiných druhů 
energie (dřevo, uhlí, plyn, topný olej), 
v našem případě se jedná o zemní 
plyn (ZP) a těžký topný olej (TTO) to 
jsou největší nákladové položky v ceně 
tepelné energie. Abychom mohli něco 
spálit, potřebujeme nějaké zařízení, 
abychom vyrobenou tepelnou energii 
mohli někam dopravit, potřebujeme 
další zařízení, celý proces výroby a 
dodávky je spojen s dalšími náklady 
(investice, el.energie, opravy, revize, 
režie a další), ty dohromady tvoří u 
každého výrobku cenu.
 Kladu si otázku, co v těchto nákla-
dech ušetřím, když mi někdo jiný 
dodá přímo tepelnou energii, kterou 
stejně jako naše společnost předal 
do teplonosné látky, vody. Dostávám 
se k prvnímu neabstraktnímu číslu 
„ušetřím náklady za palivo“. Kladu 
si další otázku „ušetřím ještě další 
nákladové položky?“, moje odpověď je, 
že neušetřím. „Můžu zrušit kotelnu?“ 
Nemůžu, bude muset být stále připra-
vena jako náhradní zdroj. Když takto 
rozeberu ostatní nákladové položky, 
zjistím, že již dále nic neušetřím a 
dokonce v některých bodech nám 
náklady možná o něco stoupnou. Zde 
bych měl říct, které náklady a o kolik, 
ale neumím na tuto otázku odpovědět, 
protože nevím, kdo by, v případě při-
pojení geotermální elektrárny, novou 
tepelnou síť provozoval a nesl s tím 
spojené náklady.
 Zde končí abstrakce, dostávám se 
k prvním konkrétním číslům. Pojem 
„LEVNÉ TEPLO“ zde můžu porovnat 
s úsporou nákladů za palivo. Cena 
paliva, v ceně tepelné energie za, 
kterou ji odběratelé v roce 2013 kupo-
vali, činila 310,-Kč/GJ. Levné teplo by 
tedy mělo stát MÉNĚ než 310,-Kč/GJ. 
Pokud stoupnou nám zatím neznámé 
náklady na provoz přípojky od geoter-
málního zdroje, tak by cena měla být 
ještě nižší, a to 310,-Kč/GJ mínus nové 
náklady, označím je jako (X). V roce 
2013 byla celoroční průměrná cena 
tepelné energie v Tanvaldě 574,-Kč/
GJ plus DPH, všechny další úvahy 
budou počítány bez DPH, nejedná se 
o příjmovou položku naší společnosti. 
Když od průměrné roční ceny za rok 
2013 574 Kč/GJ odečteme náklady na 
palivo 310 Kč/GJ, tak výše ostatních 
nákladů, spojených se současnou 
výrobou tepelné energie, je 574 – 310 

= 264 Kč/GJ. Takže LEVNÉ TEPLO = 
(X + 264 Kč/GJ) musí být menší než 
574 Kč/GJ.
 Zde si musím položit další otázku, 
jak vysoké budou náklady X a kdo je 
ponese? Předpokládaná investice na 
propojení současné výtopny Výšina a 
nového geotermálního zdroje je 25 mili-
onů Kč, já říkám, že to bude daleko víc. 
Provozní náklady si dovolím odhadnout 
na minimálně 100,-K/GJ, to je 6 milionů 
K za rok. Další náklady nebudu roze-
pisovat, odhaduji je na 30 Kč/GJ to je 
1,8 milionů K za rok. Náklady X mi tedy 
vycházejí asi na 130 Kč/GJ. 

 Takže LEVNÉ TEPLO v reálných 
číslech:
 1) Pokud ponese náklady spojené 
s dodávkou tepelné energie na lokalitu 
Výšina provozovatel geotermální elek-
trárny, tak nákupní cena 1GJ musí být 
menší než 310 Kč/GJ nebo nepůjde o 
zlevnění.
 2) Pokud ponese náklady naše spo-
lečnost tak musíme spojit X = 130 Kč/
GJ a ostatní náklady 264 Kč/GJ = 394 
Kč/GJ. Nákupní cena v tomto případě 
musí být menší než 80 K/GJ jinak jsme 
opět na stejné ceně.
 Nevím, zda jsem si osobně vysvětlil 
abstraktní pojem LEVNÉ TEPLO a Vám 
spoluobčanům a našim zákazníkům 
popsal skutečnou reálnou výši pojmu 
LEVNÉ TEPLO. Pokud ne, tak jsem 
ochoten na toto a další témata, vést 
s kýmkoli obecně odbornou diskuzi.
 Nechci svůj článek natahovat, ale 
rád bych závěrem ještě uvedl, že 
společnost Teplárenství Tanvald s.r.o., 
na základě rozhodnutí valné hromady, 
uzavřela smlouvy se společností ČEZ 
Energo a.s., na pronájem prostor, ve 
kterých bude umístěna kogenerační 
jednotka. Investice ve výši 45 milionů 
Kč bude plně hrazena společností 
ČEZ Energo a.s.. Toto zařízení bude 
společně vyrábět 2MW elektrické 
energie a 2,3MW tepelné energie. 
Tepelnou energii bude naše společnost 
nakupovat od společnosti ČEZ Energo 
a.s., přes měřidlo, za cenu rovnající se 
nákladům za palivo mínus 12 až 15%. 
Ve výši cen roku 2013 to například 
znamená 310 Kč-12% = 272 Kč/GJ. 
V součtu s ostatními náklady (272+264) 
by porovnatelná cena s rokem 2013 
byla 536 Kč/GJ. Spolupráce by měla 
přinést naší společnosti ještě další 
příjmy a úspory, které, v případě že 
budou promítnuty v celé výši do ceny 
tepelné energie, mohou cenu 536 Kč/
GJ snížit až k ceně 500,-Kč/GJ.
 Za společnost Teplárenství Tanvald 
s.r.o. bych Vám všem, kdo ještě nebyli 
na dovolené, popřál příjemnou dovole-
nou, pěkné Tanvaldské léto a všechny 
bych Vás rád pozval na den otevřených 
dveří, který se, jak musím uvést, již 
dvakrát konal za naprostého nezájmu 
veřejnosti. Termín konání bude v rámci 
inzerce oznámen v Tanvaldském zpra-
vodaji, na stránkách Města Tanvaldu a 
našich stránkách www.teplotanvald.cz.

M. Vávra, jednatel společnosti

Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014 na tanvaldském gymnáziu

LEVNÉ TEPLO:
GEOTERMÁLNÍ ELEKTRÁRNA

Tanvaldské slavnosti se už blíží
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 V úterý 10.6 2014 proběhlo 
ve sportovní hale v Tanvaldě slavnostní 
vyhlášení dalšího ročníku seriálu 
závodů Pohár běžce Tanvaldu. Sešli 
se zde vítězové patnácti kategorií 
od benjamínků narozených 2010 
a mladších, až po zdatné páťáky. 
V průběhu školního roku se na startech 
závodů objevilo více než 500 
závodníků, nejpočetnější kategorií byli 
předškoláci 2008 a mladší – bylo jich 
celkem 102. Vzhledem k letošní zimě, 
která nepřála zimním sportům, proběhlo 
6 závodů – atletický trojboj, podzimní 
a jarní přespolní běh, podzimní a jarní 
cyklokros a běh do vrchu.
 
 Na organizaci závodů se podílela 
TJ Seba Tanvald, DDM Ulita Tanvald 
a ŠSK ZŠ Tanvald, Sportovní 576. Ceny 

na závody byly hlavně v režii Maškova 
pekařství, tzv. Maškova vánočka. 

 Vyhlášení připravil oddíl lyžování 
TJ Seba Tanvald pod vedením Heleny 
Beranové. Ceny nejúspěšnějším 
závodníkům předával pan starosta 
Petr Polák, zástupci organizátorů – Jiří 
Žanta a Dana Humlová za DDM Ulita 
a Ivana Műllerová za ŠSK ZŠ Tanvald, 
Sportovní. Poděkování patří vedení 
a pracovníkům MŠ A ZŠ z okolí, kteří 
děti na závody doprovázejí, bez jejichž 
výrazné pomoci by se závody nedaly 
pořádat.

 Těšíme se na další ročník 2014-
15. Výsledky a fotogalerii najdete 
na stránkách www.tjsebatanvald.cz.

Iva Műllerová

 Na tenisových kurtech u tanvaldské 
rozvodny se již několik týdnů hraje, 
a to hlavně díky brigádnickému zápalu 
několika málo členů klubu, kteří se 
účastnili brigád na jejich zprovoznění 
po letošní zimě. Opět je v provozu 
i jeden vyčleněný kurt pro volejbal 
a nohejbal.

 Změna nastala v provozu 
restaurace Tenis Club. Její nájemce, 
dnes již bývalý, neplatil dlouhodobě 
své závazky za pronájem a energie, 
čímž dostal Tenisový klub do tíživé 
finanční situace. Dluh dosáhl takové 
výše, že bylo naprosto nezbytné mu 
smlouvu ukončit a vypořádání dluhu se 
bude dále řešit, třeba i soudní cestou. 
Největším šokem pro členy klubu ale 
bylo, v jakém stavu tento “oblíbený” 
restauratér celé zařízení restaurace, 
kuchyně a obytných prostor předal. 
Nefunkční a ucpané odpady, naprosto 
neuvěřitelně zanedbaná a zaneřáděná 
kuchyň a její zařízení (sporák, lednice, 
přípravna jídel), poškozené vodovodní 
baterie, zastavené dodávky vody 
z důvodu neplacení atd. Taková spoušť 
se hned tak nevidí. A to pouze po 15 
měsících, co tento nájemník restauraci 
provozoval a co ji převzal od minulého 
provozovatele v perfektním stavu. Ale to 
mu nikterak nebrání v tom, aby již skoro 
měsíc působil v dalším restauračním 
zařízení, nedaleko od tenisu. Že by tam 
“hospodařil” lépe, tomu snad nevěří ani 
on sám. My bychom si však jídlo od něj 
již nedali.

 V době, kdy čtete tyto řádky již 
prošly interiéry budovy TK kompletním 
procesem úklidu a čištění, které 
provedla profesionální úklidová firma 
s pomocí členů TK. Za pomoci několika 
odborníků byly zprovozněny odpady, 
vyměněna sanita, zámky a ubytovací 
prostory jsou opět ve stavu, že mohou 
být bez obav nabízeny k levnému 

turistickému ubytování.

 Bez ohledu na problémy s nájemci 
restaurace, čekají v nejbližší době 
celý tenisový areál velké změny. 
Tenisovému klubu se podařilo najít 
silného investora, který má zájem 
areál v průběhu tohoto léta odkoupit. 
Dle předložených plánů a po jednání 
s představiteli klubu a města dojde k jeho 
postupné revitalizaci a modernizaci. 
Je velmi pravděpodobné, že do dvou 
až tří let budeme mít v Tanvaldě 
jeden z nejmodernějších a nejhezčích 
areálů v Čechách, včetně víceúčelové 
kryté haly. S konečnou platností bude 
podmínky prodeje areálu schvalovat 
mimořádná členská schůze TK Tanvald 
koncem června.

 Výbor klubu také připravuje 
změny v letním provozu restaurace, 
o kterých budou její hosté informováni 
na tabuli před vchodem. Rozhodně 
však obyvatelé a návštěvníci Tanvaldu 
o občerstvení v areálu TK nepřijdou 
a po dobu letních prázdnin budou moci 
využívat prostor terasy a restaurace 
TK. Pokud dojde k dohodě s kuchařem, 
který léta vařil ve špičkové liberecké 
restauraci Ambiente, bude naše 
restaurace nabízet i kulinářské 
speciality, které v Tanvaldě jinde asi 
nevaří.

 Léto bude na kurtech opravdu velice 
bohaté na akce, již počátkem července 
se zde uskuteční tenisový kemp 
mladých nadějí, v plánu je uspořádání 
několika turnajů pro neregistrované 
hráče. 

Chceme tímto pozvat ke hraní všechny 
ty, kteří jenom trochu ovládají tenisovou 
raketu a mají chuť něco udělat pro svou 
kondici. K dispozici je i tréninková stěna 
s asfaltovým povrchem. 

Miloš Bičík

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PBT 2013-14

TENIS SE PŘIPRAVUJE 
NA VELKOU ZMĚNU

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.

Odvoz a likvidace 
fekálií 

Štěpkování větví 
Mulčování trávy 
Tel: 777 822 890 

INZERCEINZERCE
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 Okresní přebor s sebou až 
do posledního zápasu nesl drama 
o postupujícím do 1.B třídy. První 
Maršovice zřejmě nevyužijí možnost 
postupu do vyšší soutěže a tak to 
bude s největší pravděpodobností tým 
Smržovky, který jarní částí sezony 
proplul bez ztráty kytičky a nakonec 
předstihl ambiciozní Rychnov.
 Tanvaldští po nevyrovnaných 
výkonech v celém ročníku skončili na 5. 
místě. Po několika debaklech v jarní 
části soutěže se proto toto umístění dá 
spíše hodnotit jako pozitivní. Bohužel, 

k tomu abychom se mohli rovnat těm 
nejlepším, nám ještě krůček chybí, a tak 
máme do příští sezony co zlepšovat. 
Největší mezery máme v přístupu 
hráčů. V důležitých momentech, kdy se 
rozhoduje o (ne)úspěšnosti v sezoně, 
nám bohužel vždy chybělo několik 
klíčových hráčů a bez nich to jde 
jenom těžko. Proto si do příští sezony, 
ostatně jako do jakékoliv předtím:-), 
klademe nelehký úkol, a to doplnit kádr 
nejenom z kvantitativního pohledu, ale 
především z toho kvalitativního. 
Tabulka OP 2013/2014:

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Maršovice 18 15 1 2 83 : 39 46 (22)

2. Smržovka 18 14 0 4 60 : 25 42 (15)

3. Rychnov 18 13 1 4 98 : 29 40 (10)

4. Albrechtice 18 10 1 7 60 : 40 31 (4)

5. Tanvald 18 7 1 10 41 : 62 22 (-5)

6. Kořenov 18 6 4 8 32 : 48 22 (-5)

7. Držkov B 18 7 1 10 31 : 58 22 (-5)

8. Jenišovice B 18 5 2 11 33 : 43 17 (-10)

9. Zásada B 18 4 0 14 26 : 65 12 (-15)

10. Kokonín B 18 3 1 14 31 : 86 10 (-17)

Fotbalová sezona 2013/2014 dospěla do svého konce
 Okresní soutěž nabídla stejnou 
porci zápasů jako přebor, a tak 
i tam je již vše odehráno. Tedy skoro 
vše, poslední dvě dohrávky se hrají 
již po uzavírce TZ, ty mohou ještě 
zamíchat pořadím na druhém a třetím 
místě. Z vítězství se nakonec radují 
hráči Mšena C, kteří poodskočili dvojici 
pronásledovatelů z Plavů  a Nové Vsi 
a již nemohou být předstiženi.
 Rezerva Tanvaldu v celé sezoně 
v podstatě ani v jednom zápase 
výrazně nepropadla, nicméně to 

nestačilo na víc, než na předposlední 
místo. Okresní soutěž je velice 
vyrovnaná a prohrát/vyhrát tu opravdu 
může každý s každým. Tanvaldským 
při většině prohraných zápasů chyběla 
pověstná trocha štěstí, a opravdu 
byli takřka vždy blízsko od toho, aby 
si připsali nějaké body.  No nic, svět 
se nezboří, účel splněn a tak všichni 
věříme, že historicky druhá sezona 
béčka bude o poznání lepší….:-) 

Tabulka OS 2013/2014:

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Mšeno C 16 10 5 1 54 : 30 35 (11)

2. Plavy B 15 10 1 4 47 : 27 31 (10)

3. Nová Ves 15 10 1 4 34 : 26 31 (7)

4. Janov 16 8 1 7 37 : 22 25 (1)

5. Radčice 15 7 3 5 28 : 28 24 (0)

6. Hodkovice B 15 6 1 8 37 : 38 19 (-2)

7. Rádlo 16 3 5 8 31 : 47 14 (-10)

8. Tanvald B 16 3 2 11 26: 42 11 (-13)

9. Josefův Důl 16 3 1 12 20: 54 10 (-14)

 Naši nejmenší fotbalisté letos 
na jaře sbírali první fotbalové 
zkušenosti. Zúčastnili se takřka všech 
turnajů, střídavě pořádanými okresními 
kluby, a nevedli si v nich vůbec 
špatně. Několikrát dokonce vystoupili 
na „bednu“.  V této věkové kategorii  
nejde až tak úplně o výsledky, ale 
spíše o dobrý pocit ze hry, a tak 
každý vstřelený gól,  povedená akce, 
jsou hnacím motorem do dalších 
zápasů/turnajů. Lze říci, že se tato 
první sezona více než vydařila, a že 
konečné 5. místo v celkovém pořadí 
je toho důkazem. Co je ale mnohem 
důležitější, tak to je především radost 
kluků ze hry a odhodlání se neustále 
zlepšovat. 

 Zlatým hřebem sezony mini a mikro 
žáků a pomyslnou tečkou za uplyným 
ročníkem byl trénink vedený 
profesionálními trenéry z ligového 
Baumitu Jablonec. Nejenom děti, ale 
i tanvaldští trenéři přivítali tuto možnost 
s velkým povděkem a mohli se tak 
i něco hodně přiučit. Děti byli nadšené. 
Současně přikládám několik fotografií 
z této akce.
 Na závěr bych chtěl opět poděkovat 
všem, kteří přidali ruku k dílu a jsou 
i v dnešní komerční době schopni udělat 
něco pro radost dětí, ale i dospělých 
a to navíc bez nároku na odměnu! Díky 
moc!

M. Pohořalý

aneb až počasí dovolí, potom přijde 
Gustav.
Indiáni odešli do věčných lovišť 
a nastává doba reálného socialismu. 
Oživne mauzoleum a alegorické vozy 
a z piedestalu k nám opět moudře pro-

mluví Gustáv Husák. Lekli jste se? Jen 
klid, k tomu dojde pouze na tanečním 
parketu při retro sportovní zábavě, 
v pořadí již čtvrté, letos pojmenované 
„socialistická“, která se koná 17. října 
ve sportovní hale na Výšině. A dobrou 

tradicí všech zábav pořádaných TJ 
SEBA Tanvald je překvapení, humor, 
nadsázka, zdravý pohyb a prima sešlost 
z Tanvaldu i širokého okolí. K tanci 
i poslechu hraje skupina Koneckonců 
a předtančení si letos vezme na starost 

spartakiádní skupina Mužoreti artróza 
z Hořic. Těšíme se opět na naše věrné, 
a kdo najde doma pionýrský šátek, 
může se jím ozdobit. Rezervace vstu-
penek ing. Kozák a Mgr. Vyhnálek.

-vho-

Sportovní zábava opět ve stylu recese
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 V květnu jsme se vydali na menší 
závody pořádané oddílem v Mladé 
Boleslavi. Závodů se účastnilo asi 70 
borců všech věkových kategorií. Naši 
školu bojových umění na těchto závo-
dech reprezentovala „těžká dvojka“, 
Aleš Kopáňko (100 kg) a Václav Feix 
(95 kg) a Anna Patková. Doprovod 
závodníků tvořili benjamínci klubu, 
Aleš Ackerman, Štěpán Kopáňko, 
Jana Cendelínová a jeden zkušený 
závodník Klára Patková. Vzhledem 
k tomu, že dívek bylo přihlášeno málo 
a registrace byla ještě možná před 
zahájením závodů, nechala se Jana 
přesvědčit a nastoupila do závodů, a to 
do kategorie dívek i chlapců, aby si 
svoje první závody pořádně užila. Kluci 

nastoupili ve své kategorii do 15 let, ale 
i do kategorie mužů, 85 kg. Po pěkných 
zápasech vybojovala Anna Patková 
stříbrnou medaili a Jana Cendelínová 
bronz. Anička v průběhu zápasu měla 
na dosah i umístění na prvním místě, 
ale i přes dobře provedenou techniku 
škrcení, se její 16-ti letá soupeřka 
ubránila a následně rozhodla zápas 
ve svůj prospěch. Jana  sahala v kate-
gorii chlapců na bronzovou medaili, 
ale rozhodující zápas nedokázala 
dotáhnout do vítězného konce. Aleš 
Kopáňko obsadil ve své kategorii první 
místo a Václav Feix druhé. V kategorii 
mužů se na stupně vítězů neprosadili, 
přestože to mužům nedali zadarmo.

Jiří Horáček

 Zálužka cup na počest nestora 
tanvaldského basketbalu Ladislava 
Zalužanského na závěr sezóny dopro-
vázel jako každým rokem tanvaldskou 
Cimrmaniádu. Přijel tradiční druholi-
gový soupeř z Prahy, s nímž domáci 
odehráli dvě utkání:

TJ SEBA Tanvald – Sokol Kbely  
78 : 90  a  54 : 51
Za domácí nejlépe stříleli:  Břicháček 
27, Kozák M. 21 a Dolenský 18.

Střelcem všech trestných hodů domá-
cího týmu byl oslavenec Zalužanský 
a trefil 13 z 19 pokusů, což je slušných 
68 %.

Basketbalisté TJ SEBA zároveň 
vyhodnotili celou sezónu Jizerské ligy, 
v níž obsadili konečné osmé místo. 
Nejpoctivějším hráčem byl vyhlášen 
Milan Dolenský, který odehrál 17 
utkání, Kozákové otec a syn pak 
o jedno utkání méně. 

Nejlepší střelci:  1. Milan Kozák 275 
bodů, 2. Denis Djuliman 160 bodů, 
3. Jakub Kozák 122 body
Střelci trestných hodů:  1.Václav Hošek 
100 %, 2. Jiří Kavan 64 %, 3. Kamil 
Sova 56 %
Nejtvrdší hráči: 1. Milan Dolenský 60 
faulů, 2. Jakub Kozák 54 fauly, 3. Vláďa 
Vyhnálek 53 fauly -vho-

Soshiki se zahanbit nedali Basketbalisté dali poslední koš

Ladislav Zalužanský spolu se svým synem, bývalým reprezentantem ČR.

Na stupních vítězů stříbrná Anna Patková a bronzová Jana Cendelínová. Společné foto, vlevo Sokol Kbely, vpravo Tanvald.

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

INZERCE

INZERCE

ZDRAVÁ VÝŽIVA 
PORTAM

OTEVÍRÁME 
V SRPNU 2014

Krkonošská 281, TANVALD (vedle květinářství Špicar)
Otevírací doba:  Po - Pá  8 - 12  13 – 17, So  8 – 11
info@portam.cz, tel.: 608 361 936, www.portam.cz 

Obiloviny a výrobky z obilovin

Bezlepkové potraviny

Ořechy, sušené ovoce

Luštěniny

Bylinky, čaje, koření

Oleje, sirupy, melasy...

A mnohé další


