
	 Jak	už	bylo	napsáno	v	únorovém	
Tanvaldském	 zpravodaji	 (TZ	 2,	 str.4)	
panem	 starostou	 Petrem	 Polákem,		
v	 letošním	 roce	 je	 v	 rozpočtu	
naplánováno	 velké	 množství	 oprav	
a	 investic,	 převážně	 rekonstrukce	
místních	 komunikací	 (Radniční,	
Sportovní,	 Poštovní,	 Jiráskova,	 Údolí	
Kamenice,	 Na	 Balkáně,	 Kostelní,	
Hřbitovní	 a	 další).	 Konečně	 došlo	
i	 na	 odkládanou	 rekonstrukci	 silnice	
v	 Nemocniční	 ulici	 a	 v	 ulici	 Pod	
Špičákem,	 kterou	 vlastní	 Liberecký	
kraj.

Opravy tanvaldských silnic
	 Opravdu	 nepříjemným	 zážitkem	
je	 projíždět	 Nemocniční	 ulicí.	 Čekání	
na	semaforu	a	samotná	jízda	po	vyfré-
zované	 vozovce	 nepotěší	 nikoho.	Ani	
chodci	 nejsou	 ušetřeni,	 když	 přechá-
zejí	z	 jednoho	chodníku	na	druhý,	ale	
řekněme	si	to	upřímně,	ta	silnice	to	už	
nezbytně	 potřebovala,	 a	 za	 těch	 pár	
měsíců	nepohodlí	to	určitě	stojí.	Vyjma	
nové	 silnice	 se	 mohou	 i	 chodci	 těšit	
na	nové	chodníky.	Kromě	Nemocniční	

ulice,	 která	 je	 uzavřena	 jen	 částečně,	
je	úplně	uzavřena	ulice	Pod	Špičákem.

Městské středisko lékařů bude mít 
nové schody
	 Začátkem	 května	 se	 začaly	 opra-
vovat	schody	k	městskému	středisku	lé-
kařů,	kde	sídlí	chirurgie	(MUDr. Radka 
Ducháčková),	 praktický	 lékař	 (MUDr. 
Tomáš Drobník, MUDr. Jan Adamec, 
MUDr. Karel Stuchlík, MUDr. Marie 
Pavlů),	 dětský	 lékař	 (MUDr. Petr Mi-
chalík),	 oční	 lékař	 (MUDr. Zdeněk 
Hnilička)	a	gynekologie	(MUDr. Pavel 
Svoboda).

Modernizace Kina Jas Járy Cimrmana
	 K	 potřebné	 modernizaci	 dojde	
i	v	našem	kině.	Návštěvníci,	ale	i	účin-
kující	 se	 dočkají	 modernizovaného	
osvětlení	 sálu,	 nového	 scénického	
osvětlení,	 audio	 řetězce,	 a	 velmi	 pří-
nosná	 bude	 i	 rekonstrukce	 strojovny	
vzduchotechniky.	 Díky	 LED	 osvětlení	
dojde	 i	 k	 úspoře	 el.	 proudu.	 Rekon-
strukce	 se	 uskuteční	 pravděpodobně	
na	přelomu	července	a	srpna.

-haj-
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9. 6. 2014 proběhnou 
pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.
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Oznámení ÚP ČR
S	účinností	od	1.	6.	2014	bude	Kontaktní	
pracoviště	 úřadu	 práce	 v	 Tanvaldě,	
Krkonošská	 350	 rozšířeno	 o	 oddělení	
státní	 sociální	 podpory.	 Na	 oddělení	
zprostředkování	 nově	 poskytují	
služby	poradce	pro	zprostředkování	a	
poradce	pro	problematiku	nelegálního	
zaměstnávání.

Úřední hodiny Kontaktního 
pracoviště Tanvald:
Pondělí 08 - 12, 13 - 17 hod.
Úterý 08 - 11 hod.
Středa 08 - 12, 13 - 17 hod.
Čtvrtek 08 - 11 hod.
Pátek 08 - 11 hod.

hmotná	nouze	(nepojistné	
soc.	dávky)	-	pouze	
pro	pozvané	klienty

zprostředkování	
zaměstnání	-	pouze	
pro	evidenci	nových	
uchazečů	nebo	pro	
pozvané	klienty

www.tanvald.cz Rekonstrukce v Tanvaldě jsou v plném proudu

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve	velké	zasedací	místnosti	radnice	se	
uskuteční	ve	středu	18.	června	od	16-ti	

hodin	jednání	zastupitelů	města.

1. 6. se uskuteční oblíbená Cesta 
lesem pohádek. Bližší informace 

na straně 8.

Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana aneb Na kole okolo Liptákova 
a na slavnostní křest nových expozic Muzea Járy Cimrmana

 
 V sobotu 7. 6. 2014 proběhne na 
Tanvaldsku deváté setkání příznivců 
a obdivovatelů českého velikána 
Járy Cimrmana. Tradiční Spanilou 
jízdu Cyklostezkou Járy Cimrmana 
aneb Na kole okolo Liptákova dopl-
ňuje v letošním roce otevření nových 
expozic Muzea Cimrmanovy doby a 
pěších tras Krajem Járy Cimrmana.
	 Přesun	 zájemců	 o	 program	
v	Příchovicích	může	dle	libosti	proběh-
nout	 běžným	 železničním	 spojením,	
autem,	na	kole	či	pěšky.	
 V Kořenově poslouží cestujícím 
železnicí kyvadlová doprava his-
torickým autobusem z nádraží až 
do Příchovic k Majáku a zpět.
Historický	 autobus	 bude	 přistaven	
k	těmto	železničním	spojům:
 Vlak 036 Liberec - Tanvald - 
Harrachov - Szklarska Poreba-Górna, 
příjezd z Tanvaldu do Kořenova 
ve 13.50	(odjezd	z	Tanvaldu	ve	13.34),	
a	14.39	(odjezd	z	Tanvaldu	ve	14.18).
 Vlak 036 Szklarska Poreba-Górna 
- Harrachov - Tanvald - Liberec, 
odjezd vlaku z Kořenova (směrem 
do Tanvaldu) v 17.12, 17.58 a 19.18.
Jízdné:	 děti	 10	Kč	 zpáteční	 jízdenka,	
dospělý	 20	Kč	 jednosměrná,	 dospělý	
30	Kč	zpáteční.

P r o g r a m:
Minimuzeum Na Mlatě, Hamrska:

8.30 hodin start Spanilé jízdy na bicyklech historických i moderních, v kostýmech dobových 
i současných. Místo označeno. Odjezd směrem Zlatá Olešnice Na Vrších.

Zlatá Olešnice - Na Vrších:
9.30 – 10.00 hodin - start Spanilé jízdy na bicyklech všeho druhu. Místo označeno. 

Program u kostela sv. Františka z Assisi v Tanvaldě na Šumburku:
* 12.00 hodin – slavnostní uvítání účastníků Spanilé jízdy * defilé spanilých jezdců *

*seminář Divadla J. Cimrmana * historické automobily * Česká beseda *
* hudba O. V. J. DIXIE a stánky s občerstvením od 11.00 hodin *

Příchovice - Areál U Čápa:
* 15.00 hodin slavnostní KŘEST nových expozic Muzea Járy Cimrmana*

* pěší trasy Krajem Járy Cimrmana * projevy * přestřižení pásky * prohlídka s procházkou *
* k dobré pohodě hraje Hudba u města Vídně * tanec * občerstvení *

* zajištěno je autobusové spojení k běžným železničním spojům mezi kořenovským nádražím a Příchovicemi *
Tento slavnostní den završen bude představením Dlouhý, Široký a Krátkozraký 

v kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldu od 19.00 hodin. 
www.tanvaldsko.info; www.cimrman.at

Svazek obcí MIKROREGION TANVALDSKO, město TANVALD, Areál U Čápa,
DIVADLO JÁRY CIMRMANA

NA DEVÁTÝ ROČNÍK
SPANILÉ JÍZDY CYKLOSTEZKOU JÁRY CIMRMANAa

SLAVNOSTNÍ KŘEST
NOVÝCH EXPOZIC MUZEA JÁRY CIMRMANA

dne 7. června 2014

srdečně si dovolují pozvat Vás

Senior klub zve na
Hrátky s pamětí V.

Další akce SK až v září!



Tanvaldský zpravodaj    2

Tanvaldský zpravodaj / červen 2014

	 Rodinná	atmosféra	s	profesionálním	
přístupem,	 tak	 by	 se	 dala	 pár	 slovy	
popsat	 nově	 vzniklá	 retro	 kavárnička	
poblíž	 autobusového	 terminálu	 a	 vla-
kového	 nádraží.	 Pro	 milovníky	 kávy	
a	 zákusků	 je	 určitě	 velkým	 plusem	
otevírací	 doba	 od	 9-ti	 do	 20-ti	 hodin.	
Dalším	velkým	kladem	 je	určitě	neku-
řácké	prostřední	kavárny,	a	až	opravdu	
dorazí	 léto,	 tak	 je	možnost	posedět	si	
i	venku.

	 Položila	 jsem	 pár	 otázek	 vedoucí	
kavárny.

 Proč jste se rozhodli otevřít retro 
kavárnu právě v Tanvaldě?

Myslíme	si,	že	tento	styl	podniku	s	kva-
litní	kávou	zde	chyběl.

 Bylo náročně sehnat nábytek 
a doplňky, aby to bylo v retro stylu?

Některé	kousky	bylo	náročnější	sehnat	
a	některé	ne.

 Plánujete na léto delší otevírací 
dobu?

Ano,	 v	 létě	 otevírací	 dobu	 pro	 naše	
hosty	prodloužíme	vzhledem	k	vybudo-
vané	zahrádce	na	střeše	kavárny.

 Jaké zákusky nabízíte?

Zákusky	máme	jak	klasické,	tak	netra-
diční,	takže	si	u	nás	vybere	i	náročnější	
zákazník.	

 A na co byste naše čtenáře 
nalákali?

Netradiční	interiér.
Nabídka	kvalitní	kávy.
Provozní	doba.
Příjemná	obsluha.

 Děkuji za odpovědi a za čas, který 
mu paní vedoucí věnovala.

-haj-

	 Při	 prevenci	 kriminality	 u	 mládeže	
vsadila	 Policie	 ČR	 na	 spolupráci	
s	 městskou	 policií	 po	 jarním	 jednání	
policejních	 špiček	 v	 Tanvaldě.	
Pomocnou	 ruku	 jim	k	 tomu	podal	pan	
Bartoš	ze	sdružení	Charita	Most,	které	
spravuje	 nízkoprahové	 centrum,	 kde	
se	 konaly	 první	 dvě	 besedy	 v	 dubnu	
a	 květnu.	 Nejprve	 na	 téma	 šikany,	
což	 je	 problém	 starý	 pomalu	 jak	 sám	
svět,	jenže	v	posledních	letech	jako	by	
více	vyplouval	na	povrch.	Je	notoricky	
známo,	 že	 šikany	 se	 dopouštějí	
nejvíce	právě	zbabělci,	kteří	dříve	sami	
šikaně	 podléhali.	 Nesmírně	 důležité	
tedy	 je,	 aby	 si	 děti	 již	 od	 útlého	 věku	

uvědomovaly,	 že	 šikanovat	 není	
žádné	 hrdinství,	 ba	 naopak,	 že	 silná	
a	charakterní	osobnost	se	šikany	nikdy	
nedopouští	 a	 nikdy	 ani	 nedovolí,	 aby	
kdokoliv	 šikanoval	 ji,	 anebo	 někoho	
z	jejího	okolí.	
	 Druhým	 tématem	 pak	 byla	 otázka	
trestní	 odpovědnosti	 mládeže.	
Není	 podstatné,	 zda	 hranice	 trestní	
odpovědnosti	 bude	 nadále	 stanovena	
na	 patnáct	 let,	 nebo	 v	 budoucnu	

na	 čtrnáct,	 či	 dokonce	 na	 dvanáct	
let,	 jak	 někteří	 navrhují.	 Mnohem	
důležitější	je	otázka	uvědomění	si	toho,	
co	je	a	co	není	v	souladu	se	zákonem	
a	 také	 především	 nastavení	 jasné	
hranice	 mezi	 morálním	 a	 amorálním	
chováním.	 V	 některých	 rodinách	 děti	
bohužel	nemají	ten	správný	vzor	a	tato	
hranice	jim	před	očima	splývá.	Pak	se	
ale	nelze	divit,	když	sáhnou	po	tom,	co	
jim	nepatří	a	neváhají	přitom	použít	ani	
síly.	 Je-li	 otec	 zlodějem	 či	 vandalem,	
jablko	 se	 daleko	 od	 stromu	 zpravidla	
nedokutálí.	
	 Po	 těchto	 besedách	 pak	 bude	
následovat	 exkurze	 pro	 děti	 starší	

patnácti	 let	 do	 věznice	 Rýnovice.	
I	 odpuzující	 zkušenost	 může	 být	
užitečná,	 a	 leckdo,	 kdo	 se	 pohybuje	
na	hraně,	si	po	takové	návštěvě	třebas	
ještě	 rozmyslí,	 zda	 stojí	 zato	 dělat	
rošťárny.	Ostatně,	 jak	řekl	klasik:	„Běž	
se	podívat,	ať	víš,	do	čeho	jdeš.“
	 Tak	 uvidíme,	 zdali	 série	
preventivních	 akcí	 bude	 mít	 úspěch.	
Někdy	 stačí	 alespoň	 zasít	 semínko	
a	ono	občas	uzraje.

Václav	Hošek

Zajímavosti, informace

Retrocoffee Je dobré vědět do čeho nejít

Státní svátek 8. května
Na	8.	května	připadá	státní	svátek	Den	
vítězství,	 který	 připomíná	 konec	 2.	
světové	války	v	Evropě	roku	1945.
Věnec	 u	 pomníku	 T.G.Masaryka	

položili	 starosta	 Tanvaldu	 Petr	 Polák,	
místostarosta	 Josef	 Průcha	 a	 hasiči	
z	SDH	Šumburk.	

-haj-

Kavárna je v budově sportu Čermák, v prostorách  nedávno zrušeného řeznictví...

Na snímku zleva Jiří Horáček, velitel městské policie, sociální pracovník Ladislav Bartoš a paní 
Dagmar Sochorová z Policie ČR.

Interiér rodinné retro kavárny.
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 V poslední době je v Tanvaldě 
celá řada problémů a nepříznivých 
jevů, o kterých se již psalo i v TZ 
a které občany tíží. Jsou předmětem 
širokých diskuzí, jsou tématem před 
blížícími se komunálními volbami 
a do značné míry občany Tanvaldu 
i rozdělují. Správa města nemůže 
stát stranou, ale měla by aktivně při-
stupovat k jejich řešení ve prospěch 
většiny občanů.
 Tajemník MěÚ Tanvald pan 
Richard Seidel je jedním ze služebně 
nejstarších tajemníků v republice, 
a to od roku 1991. Má bohaté zkuše-
nosti s veřejnou správou a lidé ho 
považují za znalého a organizačně 
schopného odborníka, člověka, který 
dokáže lidem naslouchat a v každé 
situaci nalézat nejjednodušší a nej-
vhodnější řešení záležitostí týkají-
cích se města, úřadu i občanů a je 
schopen být maximálně nápomocen 
těmto řešením. 
 Zeptala jsem se proto pana tajem-
níka, jako nestranného profesionála, 
na jeho představy o komunálních 
volbách a na jeho názory, jak by 
měla v Tanvaldě fungovat městská 
správa.

	 „Především	musím	úvodem	konsta-
tovat,	že	nemám	v	úmyslu	kandidovat	
do	městského	zastupitelstva	a	nechtěl	
bych	být	podezírán,	že	názory	projevuji	
v	 osobním	 nebo	 nějakém	 stranickém	
zájmu	v	rámci	předvolební	kampaně.
	 Komunální	 volby	 v	 Tanvaldě	 by	
neměly	být	o	nevraživosti,	podezírání,	
osobních	 sporech	 a	 ambicích	 urvat	
za	každou	cenu	nějakou	funkci	s	cílem	
prosazovat	si	z	pozice	moci	své	zájmy	
nebo	 zájmy	 úzkého	 okruhu	 lidí.	 Hry	
na	levici	a	pravici	vidím	v	místní	politice	
jako	pouhé	diferenciační	snahy	zájmo-
vých	skupinek	 lidí	pod	záštitou	politic-
kých	 stran.	 Konec	 konců,	 i	 ve	 velké	
politice	 se	 v	 Evropě	 i	 u	 nás	 zdá	 být	
klasické	 rozhodování	 voličů	 pro	 levici	
a	 pravici	 přežitkem.	 Důležitá	 nejsou	
vše	 slibující	 volební	 hesla,	 billboardy,	
plakáty	 a	 letáky,	 ale	 obsah	 volebních	
programů	a	především	způsob,	 jakým	
chtějí	 volební	 strany	a	 jejich	 kandidáti	
svůj	volební	program	splnit.	Občané	by	
si	v	této	souvislosti	měli	položit	i	otázku,	
zda	sliby	uvedené	ve	volebních	progra-
mech	je	vůbec	možné	realizovat.
	 Bylo	by	selháním	místní,	tanvaldské	
komunity,	pokud	v	komunálních	volbách	
nezvolí	 odborníky	 a	 místní	 osobnosti.	
K	mandátu	v	městském	zastupitelstvu	
patří	 věrohodnost,	 osobní	 odpověd-
nost,	 pokora,	 uvědomění	 si	 služby	
občanům	a	umění	kompromisu.	Vedení	
města	musí	být	důvěryhodné	a	občané	
v	něm	musí	mít	záruku,	že	vše	co	dělá,	
dělá	 skutečně	 ve	 prospěch	 občanů	
a	města	jako	celku.	V	žádném	případě	
by	to	po	volbách	nemělo	být	o	věčném	
boji.	kdo	s	kým	a	proti	komu,	a	ostatní	
není	 tak	podstatné.	V	prvé	 řadě	musí	
řádně	fungovat	správa	města,	a	o	tom	
by	měla	mít	jednotlivá	volební	uskupení	
a	jejich	přední	kandidáti	pojem.	Občané	
chtějí,	 aby	 to,	 co	 od	 voleného	 vedení	

města	 a	 městského	 úřadu	 oprávněně	
požadují	 a	 očekávají,	 jim	 také	 bylo	
poskytnuto	 a	 splněno.	 Městský	 úřad	
musí	až	do	detailů	dobře	a	nebyrokra-
ticky	 fungovat	 ve	 prospěch	 obyvatel	
správního	 obvodu,	 podnikatelských	
subjektů	a	návštěvníků	města.		Jedním	
z	 nezbytných	
předpokladů	 kva-
litního	 fungování	
veřejné	 správy	
je	 promyšlené	
a	 dobré	 hospo-
daření	 města.	
Veřejné	 peníze	
musí	 být	 vyna-
kládány	na	všech	
úrovních	 samo-
správy	 města	
i	 státní	 správy	
odůvodněně	
a	efektivně.	
	 Je	 třeba	 nevy-
mýšlet	 a	 nerea-
lizovat	 jen	 nové	
tzv.	 velké	 pro-
jekty,	 ale	 obno-
vovat	 a	 udržovat	
v	 řádném	 stavu	
a	 chodu	 všechno	 to,	 co	 v	 Tanvaldě	
už	 máme	 a	 k	 životu	 potřebujeme.	
Všechny	 nově	 zamýšlené	 investice	
by	 měly	 být	 předem	 posouzeny	 ze	
všech	 úhlů	 pohledu.	 Důležité	 je,	 aby	
nové	 investice,	 které	 město	 realizuje,	
byly	 opravdu	 smysluplné,	 sloužily	 co	
nejširší	veřejnosti,	měly	provozovatele	
a	daly	se	financovat	a	provozovat	bez	
negativních	 dopadů	 na	 jiné	 nezbytné	
potřeby	 města.	 Za	 široké	 shody	
v	 zastupitelstvu,	 by	mělo	 dojít	 ke	 sta-
novení	nových	priorit	města.		Klíčovým	
kritériem	hodnocení	úspěšnosti	místní	
správy	 pro	 občany	musí	 být	 skutečné	
výsledky	 a	 skutečná	 akce.	 Vzniká	
hospodářská,	 společenská	 a	 kulturní	
soutěživost	mezi	obcemi,	 která	umož-
ňuje	 transparentní	 vyhodnocování	
výsledků	 a	 spolehlivé	 rozlišení	 mezi	
funkčními	 a	 méně	 funkčními	 obcemi.	
Zastupitelstvo	by	se	mělo	snažit	napl-
ňovat	 přání	 a	 touhy	 občanů	 města	
a	 využívat	 přitom	 znalosti	 a	 zkuše-
nosti	 místních	 osobností,	 odborníků	
a	úspěšných	podnikatelů.	Město	musí	
svým	 přístupem	 napomáhat	 rozvoji	
a	 konkurenceschopnosti	 místních	
a	regionálních	hospodářských	subjektů	
a	podporovat	tak	mimo	jiné	i	zaměstna-
nost.	Místní	a	regionální	podnikatelské	
subjekty	 musí	 být	 hnací	 silou	 místní	
a	regionální	ekonomiky.
	 Starosta,	 rada	 a	 zastupitelstvo	
nesmějí	 občany	 rozdělovat,	 ale	
naopak	musejí	stmelovat	a	upevňovat	
místní	komunitu.	 I	s	oponenty	 je	třeba	
jednat,	 brát	 v	 úvahu	 jejich	 názory	
a	 k	 řízení	města	 přistupovat	 uvážlivě,	
konstruktivně,	 s	 logickým	 myšlením	
a	 rozhledem.	 Je	 vždy	 třeba	 zachovat	
si	 zdravý	 rozum.	 Ješitnost	 do	 vedení	
města	nepatří.	Je	nezbytné,	aby	vedení	
města	fungovalo	 jako	tým.	Musíme	se	
zbavit	 všudypřítomného	 negativismu	
a	především	spolu	mluvit,	 respektovat	
práva	 občanů,	 převzít	 odpovědnost	

Informace, zajímavosti

Jak to vidí tajemník MěÚ
Důvěryhodnost, důslednost, sociální orientace, pořádek a odpovědnost

a	 místní	 problémy	 začít	 řešit	 hlavně	
důsledně.	 Důslednost	 a	 důkladnost	
je	 ve	 všem	 konání	 zárukou	 úspěchu.	
Důležité	 je	 skloubit	 v	orgánech	města	
názory	 mladších	 a	 starších,	 dravost	
a	životní	zkušenosti.	Pokud	se	v	tomto	
ohledu	budou	mladší	a	starší	vzájemně	

vhodně	 dopl-
ňovat,	 může	 to	
městu	 přinést	
určitě	 jen	
klady.	 Bohužel,	
i	 v	Tanvaldě	 jsou	
lidé,	 kteří	 chtějí	
z	 rozhádanosti	
a	 nevraživosti	
profitovat.
	 I	 na	místní	
úrovni	by	občané	
neměli	 podlé-
hat	 populismu	
a	 odpovědně	 se	
zamýšlet	 nad	
rádoby	 rych-
lými,	 mnohdy	
chaotickými	
řešeními	 charis-
matických	 vůdců	
a	demagogů.

	 Dnes	 se	 v	 mnoha	 souvislostech	
znovu	začíná	hovořit	o	sociální	sprave-
dlnosti.	Na	sociální	klima	ve	městě	mají	
negativní	 vliv	 prohlubující	 se	 sociální	
rozdíly.	Sociálních	problémů,	 zejména	
v	souvislosti	s	nezaměstnaností,	je	zde	
dost	a	dost.	Město	se	musí	těmito	soci-
álními	věcmi	a	jevy	intenzivně	zabývat	
a	řešit	 je	s	místní	znalostí	a	ve	spolu-
práci	 s	 jinými	 subjekty	 a	 institucemi.	
Důležitá	 je	 proto	 i	 sociální	 orientace	
zastupitelů.	 Jedním	 z	 hlavních	 cílů	
města	musí	být	podpora	všech	aktivit,	
tedy	i	investic,	které	sebou	nesou	udr-
žení	stávajících	a	vznik	nových	pracov-
ních	míst	a	tím	zvýšení	zaměstnanosti	
místních	občanů.
	 K	životnímu	prostředí	by	se	mělo	při-
stupovat	tak,	aby	byly	naplněny	a	trvale	
zachovány	 základní	 životní	 potřeby	
obyvatelstva,	 	 jako	 jsou	 zejména	
stravování,	 ošacení,	 bydlení,	 zaměst-
nanost,	 zdravotní	 služby,	 školství,	
dopravní	 obslužnost,	 a	 přitom	 nebyly	

ohrožovány	 přirozené	 životní	 pod-
mínky,	 životní	 prostředí	 ve	městě,	 ale	
i	všude	jinde.	Občané	by	si	měli	všímat,	
zda	 jsou	 ve	 volebních	 programech	
obsaženy	 ekologické,	 ekonomické	
a	 sociální	 aspekty	 udržitelného	 stavu	
a	rozvoje	obce,	které	pak	budou	moci	
být	rozpracovány	do	konkrétních	opat-
ření.	Cesty	k	takovému	stavu	jsou	dnes	
zcela	 otevřeny,	 a	 každá	 obec	 nebo	
město,	 tedy	 i	 Tanvald,	 může	 v	 tomto	
smyslu	jít	tudíž	svou	cestou.	Jedná	se	
o	 otázky	 ochrany	 ovzduší,	 funkčnosti	
systému	 odpadového	 hospodářství,	
efektivního	 využívání	 a	 získávání	
energií,	 zásobování	 vodou	 a	 odka-
nalizování,	 ochrany	 krajiny	 a	 přírody,	
územního	plánování,	ochrany	a	údržby	
veřejné	zeleně,	ale	 i	o	využití	volného	
času	a	sociálního	klimatu	ve	městě.	
	 A	 co	 bezpečnostní	 situace	
ve	městě	 a	mnohdy	 emotivní	 diskuze	
kolem	 nepřizpůsobivých	 obyvatel?	
Nezatracujme	 Tanvald	 kvůli	 některým	
negativním	jevům	a	udržujme	si	město	
v	 pořádku,	 čisté,	 pěkné	 a	 bezpečné.	
Nám,	kteří	tu	bydlíme	desetiletí,	přece	
nemůže	 být	 budoucnost	 Tanvaldu	
lhostejná.		Vůči	těm,	kteří	neplní	svoje	
občanské	povinnosti	a	svým	chováním,	
přístupem	a	jednáním	obtěžují,	poško-
zují	a	ohrožují	ostatní,	znechucují	nám	
život	 a	 dělají	 Tanvaldu	 ostudu,	 vystu-
pujme	 v	 mezích	 obecně	 závazných	
předpisů	 razantně,	 nekompromisně	
a	 hlavně	 důsledně.	 Využijme	 k	 tomu	
všech	legálních	možností	a	prostředků.	
Žijeme	přeci	v	právním	státě.	Nenechme	
se	znechutit.		Pozici	Tanvaldu	musíme	
posilovat,	ne	oslabovat.
	 Přejme	 si,	 aby	 se	 nám	 v	 Tanvaldě	
dobře	 a	 spokojeně	 žilo!	 Komunální	
volby	jsou	o	lidech.
	 Úspěšnou	 samosprávu	 města	
můžeme	 dosáhnout	 jenom	 promyš-
lenou	 činností	 všech	 odpovědných	
ve	 městě,	 a	 k	 těm	 patří	 i	 odpovědní	
občané.	 Politika	 se	 pak	 stane	 místní	
a	 dění	 v	 Tanvaldě	 zůstane	 v	 našich	
rukou.“

Děkuji panu tajemníkovi za jeho 
názory, které jsou jistě k zamyšlení! 

L.	Hájková

Maxík
	 V	 Mateřském	 a	 dětském	 centru	
Maják	 v	 Tanvaldě	 probíhá	 speciální	
stimulační	program	s	názvem	MAXÍK,	
vytvořený	pro	předškoláky	a	děti	s	odlo-
ženou	školní	docházkou	(akreditovaný	
Ministerstvem	 školství	 a	 podporovaný	
Ministerstvem	práce	a	sociálních	věcí).	
Lektorkou	 je	 speciální	 pedagožka	
Lenka	Kořínková	z	Jablonce	nad	Nisou,	
která	kurz	úspěšně	vedla	už	v	loňském	
roce.
Velkou	 předností	 kurzu	 je	 individuální	
přístup	 a	 tempo	 „ušité“	 konkrétnímu	
dítku	 na	míru.	 Na	 hodinových	 lekcích	
se	velmi	hravou	a	plynulou	formou	učí	
(a	 doma	 s	 rodiči	 tréninkem	 upevňují)	
grafomotorické	 a	 sociální	 dovednosti,	
vnímání	 zrakové	 (barvy,	 tvary…),	 slu-
chové	(slovní	zásoba,	slabiky,	slova…),	

prostorové	 (pravá,	 levá	 strana,…),	
předčíselné	 představy,	 rozvíjí	 paměť,	
učí	 se	 koncentrovat	 a	 soustředit	 se	
na	 danou	 věc	 atd.	 Podporuje	 se	
především	 ta	 oblast,	 ve	 které	 to	 dítě	
potřebuje.	 	 Postupně	 se	 dítě	 setkává	
s	„povinnostmi“.
Zkuste	to	sami:	vemte	si	tužku	do	ruky,	
kterou	 běžně	 nepoužíváte	 a	 pište.	
Nechápete?	 Takto	 se	 mohou	 cítit	
některé	děti	při	nástupu	do	školy.	
Program	 probíhá	 v	 cca	 15-ti	 lekcích	
buď	 v	 prostorách	 v	 Majáku	 nebo	
v	poradně	Bc.	Kořínkové.	Po	vzájemné	
dohodě	 může	 p.	 Kořínková	 provádět	
kurzy	např.	ve	školkách	a	jiných	zaříze-
ních.	Do	programu	se	můžete	kdykoliv	
přihlásit	 buď	 přímo	 v	 Majáku	 nebo	
u	Bc.	Kořínkové	na	tel.	602	411	462.
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Okénko městské policie
725 095 123  - 483 394 575

Nelíbil se mu, tak mu zlomil zub
„Co	 čumíš,	 ty	 dilino,“	 pravil	 důležitě	
devatenáctiletý	 mladík	 a	 na	 potvrzení	
svých	 slov	 udeřil	 o	 rok	 staršího	muže	
neurvale	 pěstí	 do	 tváře.	 Zlomil	 mu	
zub,	 na	 místě	 byl	 zadržen	 policejní	
hlídkou	 a	 bylo	mu	 sděleno	 podezření	
pro	 výtržnictví,	 za	 což	 mu	 hrozí	 trest	
až	na	dva	roky.	V	tu	chvíli	mě	napadají	
slova	 písničky	 Hlupák	 váhá,	 ovšem	
tento	 hlupák	 neváhal	 a	 ihned	 pro	
malichernou	 příčinu	 zaútočil.	 Věřme,		
že	 nezaváhá	 ani	 soudce	 a	 udělí	
nepodmíněný	trest.

Kradl přes čtyři okresy
Přes	celé	čtyři	okresy	kradl	zloděj,	který	
má	na	svědomí	i	místní	květinářství.	Je	
to	recidivista,	 jenž	má	na	 triku	celkem	
12	 krádeží,	 jednu	 lepší	 než	 druhou.	
Zda	si	květinami	přivydělával	ještě	jako	
sňatkový	 podvodník,	 o	 tom	 nám	 není	
nic	známo,	ale	že	bude	sedět,	to	je	jisté.	
Z	 tanvaldské	 krádeže	 toto	 povedené	
kvítko	 pomohl	 mimo	 jiné	 usvědčit	
též	 kamerový	 záznam	 z	 nedávno	
instalovaného	nového	hlídacího	oka.

Zátah na cyklisty
Ač	 letošní	 květen	 neslul	 právě	
povedeným	 počasím,	 přece	 se	
na	 ulicích	 Tanvaldu	 objevily	 policejní	
cyklohlídky.	 V	 rámci	 dopravně-
bezpečnostní	 akce	 se	 zaměřily	 právě	
na	 cyklisty,	 	 a	 kromě	 povinného	
vybavení	 sledovaly	 také	 případné	
požívání	 alkoholu	 za	 řidítky.	 Na	 kole	
do	 hospody	 ano,	 ovšem	 nazpátek	
raději	pěšky. -vho-

Trápí nás vandalismus 
aneb jak tráví volný čas některá tanvaldská mládež

Ještě doplnění ke kauze metanol

Metoda, kterou se dá metanol empiricky zjistit

	 Mnozí	v	vás,	kteří	bydlíte	na	sídlišti	
Výšina	 a	 pohybujete	 se	 zejména	
o	 víkendových	dnech	v	okolí	 základní	
školy,	 jste	 si	 určitě	 všimli	 mládeže	
(velmi	 často	 nezletilé)	 posedávající	
ve	skupinkách	v	prostoru	před	hlavním	
vchodem	 do	 školy	 nebo	 na	 tarasu	
u	bočního	vchodu	do	spor-
tovní	 haly.	 Popíjejí	 zde	
alkoholické	 nápoje,	 kouří-	
zřejmě	 nejen	 cigarety	
a	hlavně	škodí.
	 To,	co	tu	po	nich	zůstává	
zejména	po	víkendech,	ale	
i	 po	 teplejších	 večerech,	
které	 teď	 s	 těmito	 ročními	
obdobími	nastanou,	připo-
míná	 smetiště.	 V	 pondělí	
ráno	 přicházejí	 první	
pedagogové	 i	 pan	 školník	
s	 hrůzou	 do	 školy,	 co	 je	
čeká	 před	 hlavním	 vcho-

dem,	kam	by	zanedlouho	po	nich	měli	
dorazit	žáci-	na	zemi	je	špína,	povalují	
se	zde	lahve	od	alkoholu,	často	rozbité,	
nedopalky	z	cigaret,	papíry	od	různých	
pokrmů	 včetně	 jejich	 zbytků	 a	 další	
věci,	 které	 raději	 nebudu	 popisovat.	
Schody,	dveře	do	školy	a	teď	naposled	

i	 venkovní	 vitrína	 jsou	 popsané	 jejich	
uměleckými	 výtvory.	 Takže	 pracovní	
týden	 pana	 školníka	 začíná	 úklidem	
po	těchto-	jak	to	jinak	říci-	vandalech.
	 Podobná	 situace	 je	 u	 bočního	
vchodu	 do	 sportovní	 haly,	 kde	 jsme	
nyní	nechali	opravit	poškozený	obklad.	
Dříve	 než	 jsme	 stačili	 zaplatit	 fakturu,	
už	je	obklad	poničený-	opět	popsaný.
	 Tuto	 situaci	 řešíme	 ve	 spolupráci	
s	Městskou	policií	Tanvald	i	Policií	ČR,	
které	 budou	 tato	místa	 více	 sledovat,	
a	 počítáme	 i	 s	 jejich	 	monitorováním.	
Závěrem	 bych	 chtěla	 apelovat	 na	 ty,	
kteří	 tráví	 čas	 tímto	 způsobem,	 zda	
by	 ho	 nechtěli	 využít	 smysluplněji	 pro	
sebe	i	pro	ostatní.	Také	bych	se	chtěla	
obrátit	 na	 rodiče,	 zda	 ví,	 co	 podnikají	
ve	volném	čase	jejich	děti.
	 Pro	 větší	 názornost	 připojuji	
fotodokumentaci.

Vedení	ZŠ	Tanvald,	Sportovní

Dne	 6.	 dubna	 jsme	 vzpomněli	 40	 let	
co	 nás	 na	 věčnost	 opustil	 litoměřický	
katolický	 biskup	 –	 ústřední	 duchovní	
rádce	 Junáka	 –	 Štěpán	 Trochta,	 kar-
dinál	>>	 in	pectore<<	,	vysvěcen	roku	
1969,	zveřejněno	1973.	A	jeho	spojitost	
s	Tanvaldem?	V	sedmdesátých	 letech	
na	 konci	 své	 služby	 a	 pozemské	
poutě	se	zúčastnil	biřmování	v	kostele	
Sv.	 Františka	 z	 Assisi	 v	 Tanvaldě	 –	
Šumburk.	Vzpomeňme! Jeti	skauti

Štěpán kardinál Trochta 
a Tanvald

Ke	 kauze	 metanol	 nám	 do	 redakce	
napsal	 ing.	 Petr	 Tischer	 a	 já	 si	
s	 úlekem	 uvědomil,	 že	 mohlo	 dojít	
k	 neporozumění	 minulého	 článku.	
Rozhodně	 se	 nepokoušejte	 metanol	
po	 domácku	 oddestilovat	 a	 zbytek	
nabídnout	 hostům.	 	 V	 každém	
případě,	pokud	máte	podezření,	že	se	

v	alkoholu	nachází	i	metanol,	nikdy	ho	
nepijte.	Vylévat	do	záchodu	nemusíte,	
směs	 etanolu	 a	 metanolu	 se	 docela	
dobře	hodí	kupříkladu	jako	nemrznoucí	
směs	do	ostřikovače	automobilu,	takže	
podezřelá	 láhev	 nám	 může	 alespoň	
takto	posloužit.	
A	 dostali	 jsme	 také	 dobrou	 radu	

od	 Petra	 Tischera,	 jak	 lze	 ještě	 zcela	
jednoduše	 a	 levně	 zjistit	 přítomnost	
metanolu	 pomocí	 hypermanganu,	
viz	 článek	 ing.	 Petra	 Tischera.	 Pokud	
byste	tedy	narazili	na	podezřelou	láhev	
a	 jedním	 či	 druhým	 pokusem	 zjistili	
přítomnost	metanolu,	rozhodně	nepijte,	
a	 doporučuji	 informovat	 o	 takovém	

nálezu	policii.	Kdesi	po	republice	 toho	
svinstva	 ještě	 koluje	 spousta	 a	 zatím	
nikdo	netuší,	kde.
Petře,	 děkuji	 za	 poskytnuté	 informace	
a	 těším	 se	 na	 další	 případnou	
spolupráci.

Václav	Hošek

	 Ve	 sklenici	 (cca	 2	dl)	 rozpustíme	
1-2	krystalky	manganistanu	draselného	
(hypermangan,	 k	 mání	 v	 lékárně),	 ne	
více!,	 tak	 aby	 vzniknul	 slabě	 růžový	
roztok.
	 Obsah	 sklenice	 rozdělíme	
na	 polovic	 do	 dvou	 sklenic.	 K	 jedné	

z	 nich	 přilijeme	 cca	 2cl	 (malý	 frťan)	
zkoumaného	 alkoholu	 a	 do	 druhé	
stejné	množství	alkoholu	stejné	značky(	
vodka	k	vodce,	rum	k	rumu	atd.),	který	
byl	 vyroben	 a	 zakoupen	 u	 seriózního	
výrobce	 a	 prodejce.	 Nejlépe	 je	 nalít	
oba	 vzorky	 do	 sklenic	 najednou	

a	 sledovat	 rychlost	 odbarvování	
manganistanového	 roztoku.	 Pokud	 je	
rychlost	 odbarvování	 u	 zkoumaného	
vzorku	 vyšší,	 obsahuje	 metanol.	
Alkohol	 buď	 vylejte,	 nebo	 použijte	
do	ostřikovače	u	auta,	jedná-	li	se	o	bílé	
kořalky.	Hnědé	obsahují	kulér,	který	by	

vám	zalepil	sklo.
	 Metanol	 i	 etanol	 jsou	 dobře	
biologicky	 odbouratelné	 látky,	 čili	
v	 případě	 vylití	 do	 veřejné	 kanalizace	
nehrozí	 kontaminace	 odpadních	 vod	
v	městské	čistírně.

Petr	Tischer

V Tanvaldě to opět vře?
	 „V	Tanvaldě	to	opět	vře,“	přečetl	jsem	
si	v	denním	tisku	a	shlédl	investigativní	
zpravodajství.	Nu,	té	věci	by	rozhodně	
bylo	záhodno	přijít	na	kloub.	Vydávám	
se	 tedy	 nočním	 městem,	 neopomí-
naje	žádná	 temná	zákoutí,	 v	nichž	by	
na	 mne	 mohly	 číhat	 temné	 síly.	 Jdu	
pomalu,	co	noha	nohu	mine,	a	dávám	
tak	démonům	noci	šanci,	leč	nikde	ani	
ona	 pověstná	 noha,	 ba	 ani	 stébélko	
trávy	 se	 ve	 větru	 neohne.	 	 Kde	 je	 ta	
láva	vroucí,	kterou	snad	novináři	již	již	
ze	Špičáku	vyvěrati	popatřili?	Což	ani	
jednoho	 jediného	 lupiče	 dnešní	 noci	
nepotkám?	 Polekali	 se	 snad	 malého	
stříbrného	 vlkodava,	 jenž	 mne	 vesel	
doprovází?	
	 Avšak	 dosti	 žertů.	 Dětem,	 dívkám,	
ani	 starcům	 takové	 noční	 dobro-
družství	 nedoporučuji,	 neboť	 nikdy	
nevíte,	 kde	 se	 co	 šustne	 a	 koho	 kdy	
napadne	podělit	se	s	vámi	o	vaši	peně-
ženku.	 Nicméně,	 pohybuji	 se	 nočním	
Tanvaldem	 poměrně	 často,	 a	 troufám	
si	 tvrdit,	 že	 je	 zde	 mnohem	 bezpeč-
něji,	 než	 v	 leckterých	 čtvrtích	 větších	

a	 zdánlivě	 lépe	 chráněných	 měst.	
Samozřejmě,	 tak	 jako	 jinde,	 i	 zde	 se	
najdou	filištíni,	co	rádi	sklízejí,	co	sami	
nezaseli,	a	kolem	hospod	čas	od	času	
můžete	potkat	individua,	jimž	je	lépe	se	
vyhnout.	Není	tu	jako	v	ráji	nebeském,	
ale	do	Bronxu	máme	na	míle	daleko.
	 Kdepak	 se	 asi	 bere	 ta	 špatná	
pověst,	 kterou	 si	 Tanvald	 získal?	 Je	
to	 snad	 od	 té	 doby,	 co	 v	 Tanvaldu	
v	hospodě	U	Labutě	běhal	přes	hodinu	
lokálem	 pověstmi	 opředený	 cikán	
s	 kudlou	 v	 zádech,	 ptám	 se?	 	 Co	
nám	 tím	 chtěl	 Jára	 Cimrman	 vlastně	
naznačit?	A	bádal	 již	 někdo	blíže	nad	
tímto	 fenoménem?	Mne	by	kupříkladu	
zajímalo,	čí	 ruka	držela	nůž,	který	 tak	
pevně	 uvízl	 v	 ráně.	 Žádný	 sušinka	 to	
být	 nemohl.	 Jen	 si	 zkuste	 zabodnout	
někomu	nůž	do	 zad	a	pak	pozorovat,	
jak	tam	tak	dobře	drží.	A	celou	hodinu	
k	 tomu.	A	cikán	neposeda.	Kdopak	 to	
jen	mohl	být?	Snad	komplic	v	kartách,	
šikovný	 s	 nožem	 i	 břitvou?	Nebo	 sta-
rousedlík,	jenž	se	s	nebožákem	dostal	
do	 třenice	 pro	 příčinu	 více	 či	 méně	

malichernou?	A	byl	to	Čech	či	Němec?	
Nezapomeňme,	 že	 od	 oné	 události	
uplynulo	 již	 více	 než	 sto	 let	 a	 tehdy	
v	 Tanvaldě	 převládal	 německý	 živel.	
To	 bychom	pak	my,	Češi,	 byli	 vlastně	
z	obliga	a	nikdo	by	nám	nemohl	pod-
souvat	xenofóbní	názory,	že?
	 Skoro	se	mi	zdá,	 jako	bych	z	dálky	
slyšel,	jak	si	někteří	čecháčkové	právě	
mnou	ruce	blahem,	jak	nám	vlastně	ta	
Evropská	unie	křivdí.	My	nic,	to	Němci	
nám	zabili	našeho	cikána	kudlou	ostře	
broušenou.	Ale	 raději	 dvakrát	měřme,	
nežli	 jednou	 řízneme.	 Syčákům	 přes	
prsty,	 ať	 mají	 kůži	 ebenovou,	 nebo	
třeba	 sněhobílou,	 a	 pořádnou	 rákos-
kou	v	Kamenici	máčenou,	ale	nechme	
na	 pokoji	 ty,	 kteří	 nikomu	 nic	 zlého	
nečiní.	Házení	do	jednoho	pytle	se	totiž	
někdy	 stává	 přímo	 naším	 národním	
sportem	 a	 obávám	 se,	 že	 nejenom	
naším	národním	sportem,	bohužel.	
	 Tak	jak	to	vlastně	je?	Vře	či	nevře?	
Co	myslíte	vy?

Václav	Hošek
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Návštěva v muzeu socialistických vozidel
	 	 Embéčko,	 žigulík,	 wartburg,	
trabant,	 oltcit,	 maluch,	 gazík	 nebo	
pověstná	 dvanáctsettrojka,	 a	 spousta	
dalších	 autíček,	 jež	 v	 nás,	 starších,	
vyvolávají	 nostalgické	 vzpomínky.	 To	
už	 se	 dnes	 na	 ulicích	 jen	 tak	 nevidí.	
A	 přitom	 v	 muzeu	 socialistických	
vozidel	 se	 o	 žádné	 vraky	 nejedná.	
Takřka	všechny	vozy	jsou	zde	pojízdné,	
a	 ty,	 co	 ještě	 nejsou,	 určitě	 brzy	
budou.	 Parta	 nadšenců	 kolem	 Jiřího	
Hladíka	 ze	 Smržovky	 a	 tanvaldského	
dobrovolného	 hasiče	 Pavla	 Kadaše	
se	o	své	miláčky	stará	s	neobyčejnou	
péčí	 a	 láskou.	Však	 už	 spousta	 jejich	

plechových	 svěřenců	 si	 zahrála	
ve	filmu	i	v	seriálech	z	minulých	časů.
	 Co	 vede	 lidi	 k	 tomu	 hrabat	 se	
ve	 starých	 motorech,	 opravovat	
prorezlé	 karoserie	 dávno	
zapomenutých	vraků,	trávit	nekonečné	
hodiny	a	utrácet	spoustu	peněz?	Je	to	
touha	 uchovat	 staré	 hodnoty	 z	 doby,	
kdy	 mít	 své	 vlastní	 auto	 nebylo	 ani	
zdaleka	 samozřejmostí	 a	 často	 se	

na	takové	vozítko	čekalo	i	léta?	Možná.	
Každopádně	 tihle	 fandové	 mají	 moje	
sympatie.	Jak	je	nazvat?	Snad	báječní	
blázni	v	plechu	a	oleji,	pokud	se	za	to	
na	 mne	 nebudou	 zlobit.	 Podobné	
muzeum	 již	 funguje	 v	 Kozovazech	
nedaleko	 Prahy	 a	 další	 se	 otevře	 již	
v	červnu	ve	Velkých	Hamrech,	v	areálu	
bývalé	Seby	Svárov.	Přijďte	se	podívat,	
určitě	 to	stojí	za	 to.	Ta	auta	 totiž	stále	
mají	svůj	osobitý	půvab. Václav	Hošek

	 Deset	let	usilovné	práce,	a	z	domku	
na	 spadnutí	 se	 vyloupl	 domeček,	
který	 dělá	 čest	 svým	majitelům.	 Jsou	
to	 Holanďané,	 kteří	 jsou	 v	 Tanvaldě	
už	 15let,	 prozatím	 jen	 občas,	 ale	
v	důchodu	by	se		rádi	usadili	právě	zde,		

natrvalo.
	 V	 domku	 vybudovali	 3	 apartmány	
a	na	slavnostní	otevření	domu	HUGO	
pozvali	sousedy	a	své	přátele,	kterých	
získali	 v	 Tanvaldě	 a	 okolí	 opravdu	
hodně.	 Dnem	 slavnostního	 otevření	

se	 symbolicky	 stal	 1.	
máj,	 a	 kromě	 ukázky	
kvalitní	 práce,	 která	 je	
znát	 na	 celém	 objektu	
a	 svědčí	 o	 řemeslnické		
zručnosti	 a	 poctivosti,	
podíleli	 se	 i	 na	 předve-
dení	tance	Česká	beseda.	
Na	sto	diváků	je	odměnilo	
potleskem,	 který	 si	
opravdu	 zasloužili.	 Tak	
ať	se	 jim	v	Tanvaldě	daří	
a	okruh	jejich		přátel	ať	se	
rozrůstá!

-ali-

První	 den	 velikonočních	 prázdnin	 -	
17.4.	 proběhl	 v	 rámci	DVPP	 /	 dalšího	
vzdělávání	pedagogických	pracovníků/		
na	 naší	 škole	 celodenní	 seminář	 pro	
pedagogy.	 Tento	 seminář	 zaměřený	
na	práci	se	třídou,	vytváření	pozitivního	
klimatu	a	bezpečného	prostředí	ve	tříd-
ních	kolektivech,	se	týkal	nelehké	práce	
třídních	 učitelů	 i	 ostatních	 pedagogů.	
Učitelé	 si	 sami	 na	 sobě	 vyzkoušeli	

různé	 aktivity	 a	 techniky,	 které	 lze	
využít	v	hodinách	výchovy	k	občanství,	
ale	i	v	jiných	předmětech.	Cílem	tohoto	
semináře	je	snaha	vytvářet	mezi	dětmi	
ve	 třídě	 i	 ve	 škole	 prostředí	 a	 atmo-
sféru,	 v	 níž	 se	 cítí	 dobře	 a	 bezpečně	
žáci,	učitelé	i	rodiče,	a	naopak	elimino-
vat	výchovné	problémy.

Mgr.	Ivana	Stěhulová,	ředitelka	ZŠ

Slavnostní otevření penzionu HUGO

Jarní aktivity na ZŠ Tanvald, Sportovní 
I pedagogové se vzdělávají

Kdekoli se vůz s tímto nápisem objevil, i poctivé-
ho poněkud zamrazilo. Veřejná bezpečnost.

Tehdy oblíbená embéčka, auta, na něž mnozí 
nostalgicky vzpomínají.

Pavel Kadaš, Ladislav Hrubý a Josef Janoušek 
v klasickém armádním gazíku, jediné lehké 

kavalérii, kterou kdysi měla k dispozici českoslo-
venská armáda.

	 Děkujeme	všem	občanům,	a	to	nejen	
tanvaldským,	 za	 podporu	 petice	 proti	
hloubkovým	 vrtům	 v	Tanvaldu,	 za	 vaši	
hojnou	účast	na	zasedání	zastupitelstva	
v	 kině	 JAS	 30.	 dubna	 2014,	 za	 vyř-
čení	 vašeho	 jednoznačného	 názoru	
a	 za	 obrovskou	 podporu	 do	 našeho	
dalšího	 boje	 s	 hloubkovými	 vrty,	 geo-
termální	 elektrárnou	 a	 společností	
Entergeo,	SE.
V	 diskuzi	 zazněly	 věcné	 námitky	
a	 občas	 i	 emoce,	 což	 v	 tomto	 případě	
bylo	 zcela	 pochopitelné.	 Ovšem	
pochopitelné	 ze	 strany	 diskutujících	
občanů	 Tanvaldu,	 kteří	 neměli	 dosud	
téměř	 žádné	 informace,	 o	 jak	 masívní	
zásah	 do	 zemské	 kůry	 se	 v	 Tanvaldu	
jedná.	 Na	 rozdíl	 od	 zastánců	 projektu,	
kteří	 s	 dostupnými	 informacemi	 měli	
možnost	 pracovat	 vice	 než	 dva	 roky.	
Výraz	“dostupné	informace”	je	zde	zcela	
na	místě.
	 Zamýšlený	projekt	je	od	A	do	Z			jed-
noznačně	 premiéra	 na	 území	 ČR.	
Praktické	zkušenosti	s	podobným	dílem	
v	centru	města	u	nás	neexistují.
	 Jako	 největší	 hazard	 vidíme	 skuteč-
nost,	že	úředníci	a	odborníci	na	přísluš-
ných	 státních	 úřadech	 vydávají	 kladná	
stanoviska	 k	 technologii,	 se	 	 kterou	
nemohou	 mít	 vůbec	 žádné	 zkušenosti	
a	 zastánci	 vrtů	 vydávají	 jejich	 závěry	
jako	průkazné	 	 podklady	 -	 	 tím	pádem	
k	 bezrizikovému	 zahájení	 akce.	Různé	
rezorty	 různých	 státních	 orgánů	 se	
vyjadřují	 na	 základě	 svých	 domněnek	
a	 teoretických	 výpočtů.	 Nikdo	 není	
schopen	 posoudit	 celý	 problém	 kom-
plexně.	 Vyvolat	 debatu	 na	 této	 úrovni	
se	 snaží	 skupina	 obyvatel	 Tanvaldu,	
kterých	 se	 vše	 bezprostředně	 týká…		
Příslušná	 razítka	 se	 lehčeji	 rozdávají	
v	lokalitách	od	Tanvaldu	na	hony	vzdá-
lených.	 Uvědomuje	 si	 vůbec	 někdo	
možný	dosah	experimentu	v	 tektonicky	
mírně	 rizikové,	 ale	 	 hustě	 osídlené	
oblasti	 Tanvaldu	 –	 brány	 Jizerských	
hor?	Tato	vyjádření	 týkající	se	ochrany	
životního	 prostředí,	 vod,	 geologie	 atd.	
jsou	navíc		koncipována	vždy	s	použitím	
výrazů	 jako	 „nemělo	 by	 ohrozit,	 se	 vší	
pravděpodobností,	 dle	 našich	 výpočtů	
atd…
	 Během	 zasedání	 vystoupilo	 mnoho	
občanů,	 kteří	 s	 hloubkovými	 vrty	
a	 výstavbou	 GTE	 nesouhlasí	 a	 kteří	
mají	 společnost	 Entergeo,	 SE	 spoje-

nou	 s	 bývalým	 vedením	 firmy	SEBA	T	
a.s.	 Nikdo	 se	 nepřihlásil	 o	 slovo,	 aby	
podpořil	pana	Ing.	Šonku	ze	společnosti	
Entergeo,	 SE,	 který	 hned	 na	 začátku	
svého	 vystoupení	 v	 kině	 urazil	 občany	
svým	 slovem	 “kydance”	 (tím	 myslel	
slova,	která	předtím	slyšel	z	úst	občanů),	
lhal,	 mlžil	 a	 neodpověděl	 na	 důležité	
otázky.
	 V	 závěrečném	hlasování	 zastupitelé	
města	vyjádřili	nesouhlas	s	prováděním	
těchto	 vrtů	 v	 centru	 Tanvaldu.	 Svoje	
rozhodnutí	 opřeli	 o	 nadřazení	 zájmu	
veřejnosti	nad	zájmem	soukromé	firmy.
	 Krátce	 po	 tomto	 zasedání	 se	 znovu	
začaly	 ozývat	 zprávy	 typu,	 „to	 nic	
neznamená“,	 „město	 s	 tím	 stejně	 nic	
nemůže	dělat“,	„je	to	v	souladu	s	územ-
ním	plánem“,	„na	soukromém	pozemku	
mohou	vrtat“	atd.		
Jak	 to	 tedy	 je?	 	 	Má	vyjádření	zastupi-
telů	 nějakou	 váhu?	 	 	 Uhájí	 MÚ	 zájmy	
občanů?
	 Je	 pravdou,	 že	 celá	 záležitost	 není	
uzavřená.	 Spolu	 s	 Občanským	 sdru-
žením	 21.	 století	 o.s.	 stále	 sledujeme	
dokumenty	a	dění	okolo	GTE	a	hloub-
kových	vrtů.	V	případě,	že	bude	zahájen	
proces	 územního	 řízení	 na	 stavebním	
úřadu,	má	právo	se	vyjádřit	každý	z	nás.	
Tyto	výhrady	budou	dle	zákona	zahrnuty	
do	 konečného	 vyjádření	 stavebního	
úřadu.	Ani	potom	však	nebude	vyhráno.	
My	to	nevzdáváme,	zavazuje	nás	vaše	
podpora.	 Je	 důležité	 i	 nadále	 sledovat	
dění	v	našem	městě,	číst	veřejnou	infor-
mační	 desku,	 buď	 před	 radnicí,	 nebo	
na	 internetových	 stránkách.	 Na	 webo-
vých	 stránkách	města	můžete	 požádat	
o	 pravidelné	 zasílání	 informací	 z	 dění	
ve	městě	přímo	na	váš	e-mail.
	 Jaké	 je	 naše	město,	 jak	 prosperuje,	
co	tu	potřebujeme	a	co	ne,	je	záležitostí	
náš	 všech,	 kteří	 v	 Tanvaldu	 žijeme.		
Nejedná	se	 jen	o	vrty	a	elektrárnu,	ale	
zajímat	 by	 nás	 měly	 i	 investiční	 akce,	
které	 město	 plánuje	 a	 v	 některých	
případech	 už	 i	 realizuje.	 Určitě	 by	 se	
někde	dalo	ušetřit	nebo	lépe	investovat.	
Finanční	zdroje	města	nejsou	bezedné.	
Zasedání	 zastupitelstva	 jsou	 veřejná,	
můžete	 se	 jich	 účastnit	 a	 v	 diskuzi	
vyjádřit	 svoje	 názory	 na	 projednávaná	
témata. Ing.	Jaroslav	Mikš	a	Tanvalďáci,	

kterým	není	lhostejná	budoucnost	města

Uhájí Městský úřad zájmy občanů?

Vyjádření společnosti Entergeo k veřejnému jednání 
zastupitelstva v Tanvaldu dne 30. 4. 2014

	 Děkujeme	 všem	 obyvatelům	
Tanvaldu,	 kteří	 projektu	 na	 využití	
čisté	geotermální	energie	vyjádřili	svou	
podporu.	
Respektujeme	a	chápeme	postoj	těch,	
kteří	se	postavili	proti	záměru	výstavby	
geotermální	 elektrárny	 a	 jejichž	 tlak	
nakonec	vyústil	v	přijetí	nesouhlasného	
stanoviska	zastupitelstvem	města.	
	 Zejména	však	děkujeme	všem	oby-
vatelům	Tanvaldu	a	okolí,	kteří	se	před	
vyjádřením	svého	názoru	–	ať	souhlas-
ného,	nebo	nesouhlasného	–	seznámili	
se	 studiemi	 a	 odbornými	 stanovisky,	
které	 posuzují	 dopad	 na	 životní	 pro-
středí	 a	 bezpečnost	 projektu,	 ať	 už	
byly	vypracovány	na	náš	podnět	nebo	
na	žádost	občanů	(jako	byla	například	

zpráva	České	geologické	služby).
	 Přestože	veřejné	mínění	v	Tanvaldu	
v	 tuto	 chvíli	 není	 projektu	 nakloněno,	
faktem	 zůstává,	 že	 geotermální	 ener-
gie	 je	 vládami	mnoha	vyspělých	států	
považována	 za	 čistý	 a	 výkonný	 zdroj	
energie.	Často	je	označována	za	zdroj	
budoucnosti.	 Entergeo	 i	 nadále	 chce	
usilovat	o	to,	aby	se	stala	plnohodnot-
nou	 součástí	 energetické	 koncepce	
obcí	 v	 České	 republice.	 Entergeo	
se	 chce	 i	 nadále	 zasazovat	 o	 to,	 aby	
se	 využití	 geotermální	 energie	 v	 ČR	
soustředilo	 do	 oblastí,	 které	 mohou	
profitovat	 nejen	 ze	 samotné	 energie	
a	 levného	 tepla,	ale	 i	 z	přínosu,	 které	
levné	teplo	má	na	rozvoj	místní	ekono-

Pokračování na str. 7
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 23. 4. 2014 

•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	 schválit	
účetní	závěrku	města	za	rok	2013.
•	 RM	 po	 projednání	 Závěrečného	 účtu	 města	
Tanvald	 za	 rok	 2013	 doporučuje	 zastupitelstvu	
města	 schválit	 Hospodaření	 města	 Tanvald	
za	rok	2013	bez	výhrad.
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	
v	 souvislosti	 s	 výsledky	 hospodaření	 města	
za	 rok	 2013	 poskytnout	 starostovi	 peněžitý	 dar	
ve	výši	jeho	jedné	měsíční	odměny.
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	
v	 souvislosti	 s	 výsledky	 hospodaření	 města	
za	rok	2013	poskytnout	místostarostovi	peněžitý	
dar	ve	výši	jeho	jedné	měsíční	odměny.
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	 schválit	
demolici	objektu	čp.	94,	259	-	262,	Železnobrodská	
ulice,	 Tanvald	 v	 ceně	 do	 1.673.500	Kč	 včetně	
DPH.
•	 RM	 vydává	 záměr	 na	 pronájem	 části	
pozemkové	parcely	č.	370/2	(trvalý	travní	porost)	
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	
u	objektu	„Bobovka	–	cíl“	na	stavební	parcele	č.	
955,	 katastrální	 území	 Tanvald	 a	 tréninkového	
molitanového	 doskočiště	 tzv.	 „foam	 pit“	 včetně	
tréninkového	trailu	s	nájezdem	na	toto	doskočiště.
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	
schválit	 zřízení	 služebnosti	 inženýrské	 sítě	
ve	 prospěch	 společnosti	 ČEZ	 ENERGO,	 s.r.o.,	
se	 sídlem	 Karolínská	 661/4,	 Praha	 8	 –	 Karlín	
dle	 předloženého	 návrhu	 Smlouvy	 o	 uzavření	
budoucí	 smlouvy	 o	 zřízení	 služebnosti	
inženýrské	sítě	týkající	se	zařízení	pro	vyvedení	
elektrické	 energie	 z	 nově	 projektované	 výrobny	
na	 pozemkové	 parcele	 č.	 325/8,	 katastrální	
území	Tanvald	do	rozvodné	sítě	ČEZ					Distribuce	
a.s.
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	 schválit	

zřízení	 věcného	 břemene	 ve	 prospěch	 města	
Tanvald,	se	sídlem	Palackého	359,	Tanvald	podle	
předloženého	návrhu	Smlouvy	o	uzavření	budoucí	
smlouvy	o		zřízení	věcného	břemene	týkající	se	
stavby	chodníku	na	části			pozemkových	parcel	č.	
328/8,	č.	328/70	a	č.	328/71,	vše	v	katastrálním	
území	Tanvald,	které	 jsou	ve	vlastnictví	Jednoty	
Dvůr	 Králové	 nad	 Labem,	 družstva,	 se	 sídlem	
Legionářská	3031,	Dvůr	Králové	nad	Labem.
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	 schválit	
zrušení	 věcných	 břemen	 zapsaných	 v	 katastru	
nemovitostí	ve	prospěch	pozemků	ve	vlastnictví	
města	Tanvald	na	pozemcích	ve	vlastnictví	pana	
Ing.	 Rausy	 a	 pana	 Valeše	 podle	 předložených	
návrhů	Dohody	o	zrušení	věcného	břemene.		
•	 RM	 rozhodla	 schválit	 realizaci	 zakázky		
rekonstrukce	schodiště	a	terénní	úpravy		u	objektu	
čp.	350,	Krkonošská,	Tanvald	 -	středisko	 lékařů	
prostřednictvím	 firmy	Michal	 	 	Anton,	 se	 sídlem	
Hluboká	 4888/19,	 Jablonec	 nad	 Nisou	 v	 ceně	
1.026.274,81	Kč	 včetně	 DPH	 dle	 předloženého	
návrhu	Smlouvy	o	dílo.
•	 RM	rozhodla	schválit	realizaci	zakázky	oprava	
mostu	přes	potok	Herta	u	čp.	542,	Protifašistických	
bojovníků,	Tanvald,	 část	 	Šumburk	nad	Desnou	
prostřednictvím	firmy	SIZ	s.r.o.,	
se	sídlem	Velké	Hamry	694,	Velké	Hamry	v	ceně	
741.447	Kč	včetně	DPH	dle	předloženého	návrhu	
Smlouvy	o	dílo.
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	 schválit	
výměnu	silničních	obrubníků	a	opravu	poškozené	
zámkové	 dlažby	 chodníků	 s	 použitím	 stávající	
dlažby	 v	 Nemocniční	 ulici	 v	 Tanvaldě	 v	 ceně	
do	 447.708	Kč	 včetně	 DPH	 s	 tím,	 že	 náklady	
na	odstranění	poškození	obrubníků	a	chodníků,	
které	vzniklo	při	realizaci	stavby,	uhradí	dodavatel	
stavby.
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	 č.	

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

se	 sídlem	 ul.	 28.	 října	 60/44,	 Liberec	 v	 ceně	
1.400.641,55	Kč	dle	přiložené	Smlouvy	o	dílo	SZ/
N2014/011	 a	 schvaluje	 rozpočtové	 opatření	 č.	
9/2014:

VÝDAJE
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem
Opravy,	 údržba	 a	 rozvoj	 svěřeného	 majetku	
–	celkem
Zřízené	základní	školy	-	celkem	..... 	+380.000	Kč

PŘÍJMY
PŘÍJMY	Z	ČINNOSTI	ROZPOČTOVÝCH	ZAŘÍZENÍ
Školství	–	odvod	z	odpisů	ZŠ	Sportovní	576
 	...................................................+	380.000	Kč

12/	 schvaluje	 realizaci	 zakázky	 „Rekonstrukce	
hřišť,	 pod	 parkem	 Šumburk,	 u	 ZŠ	 čp.	 333	
Šumburk	a	multifunkční	plocha	u	MŠ	Šumburk“	
prostřednictvím	 firmy	 4	 SOFT,	 s.r.o.	 se	 sídlem	
Krkonošská	 625,	 Tanvald,	 část	 Šumburk	 nad	
Desnou	 v	 ceně	 2.068.316	Kč	 včetně	 DPH	 dle	
přiložené	Smlouvy	o	dílo	č.	064-2014.

13/	 schvaluje	 výměnu	 silničních	 obrubníků	
a	 opravu	 poškozené	 zámkové	 dlažby	 chodníků	
s	 použitím	 stávající	 dlažby	 v	 Nemocniční	 ulici	
v	 Tanvaldě	 prostřednictvím	 firmy	 EUROVIA	
CS	 a.s.	 s	 kontaktní	 adresou	 EUROVIA	 CS	
a.s.,	 odštěpný	 závod	 oblast	 Čechy	 střed,	
závod	 Liberec,	 Londýnská	 564,	 Liberec	 v	 ceně	
do	 447.708	Kč	 včetně	 DPH	 s	 tím,	 že	 náklady	
na	odstranění	poškození	obrubníků	a	chodníků,	
které	 vzniklo	 při	 realizaci	 rekonstrukce	
Nemocniční	 ulice,	 uhradí	 dodavatel	 stavby	
a	schvaluje	rozpočtové	opatření	č.	19/2014:

VÝDAJE
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem
Silnice	a	místní	komunikace	–	celkem
Výměna	 obrubníků	 a	 oprava	 dlažby	 chodníků,	
Nemocniční	ul.	...................................447.708	Kč

FINANCOVÁNÍ
Převod	z	hospodářského	výsledku	minulých	let
 	...................................................+	447.708	Kč

14/	 po	 projednání	 žádosti	 zastupitelky	 města	
Tanvald	Bc.	Zdenky	Synovcové	o	zřízení	aktivní	
odpočinkové	zóny	v	Horním	Tanvaldu	souhlasí	se	
zřízením	této	aktivní	odpočinkové	zóny.

15/	 schvaluje	 poskytnutí	 účelového	 příspěvku	
Junáku	 –	 svazu	 skautů	 a	 skautek	 ČR,	 okres	
Jablonec	 nad	 Nisou,	 se	 sídlem	 Mšenská	
13,	 Jablonec	 nad	 Nisou	 ve	 výši	 60.000	Kč	
na	 kompletní	 rekonstrukci	 střechy	 na	 objektu	
Bobovka	-	cíl,	Pod	Špičákem	bez	čp.	na	stavební	
parcele	 č.	 955,	 katastrální	 území	 Tanvald	

a	schvaluje	rozpočtové	opatření	č.	7/2014:

VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY	–	celkem
dotace	 Junák	–	na	 rekonstrukci	 střechy	objektu	
Bobovka	–	cíl		......................................60.000	Kč

FINANCOVÁNÍ
převod	z	hospodářského	výsledku	minulých	let
 	.....................................................+	60.000	Kč

16/	souhlasí	po	vybudování	splaškové	kanalizace	
v	 ulici	 Husova	 v	 Tanvaldě	 a	 jejím	 napojením	
do	 kanalizačního	 sběrače	 v	 Krkonošské	 ulici	
s	 bezúplatným	 převzetím	 stávající	 kanalizace	
v	Husově	ulici	v	Tanvaldě,	která	bude	ponechána	
jako	 dešťová,	 od	 Severočeské	 vodárenské	
společnosti	 a.s.	 Teplice	 do	 vlastnictví	 města	
Tanvald.	 Dále	 zastupitelstvo	 města	 souhlasí	
s	 podmínkou,	 že	 po	 vybudování	 splaškové	
kanalizace	 bude	 provedena	 oprava	 povrchu	
vozovky	 v	 trase	 výkopu	 pouze	 v	 poloviční	 šíři	
vozovky.

VIII.
•	 ZM	 na	 základě	 vyhlášeného	 výběrového	
řízení	 rozhodlo	 poskytnout	 zápůjčky	 z	 Fondu	
na	 zlepšení	 úrovně	 bydlení	 se	 lhůtou	 splatnosti	
3	 roky	 a	 úrokem	 ve	 výši	 2%	 následujícím	
žadatelům:

1.	panu	Řehořkovi
objekt	čp.		Protifašistických	bojovníků	234,	byt	č.	
234/3	Tanvald,	část	Šumburk	nad	Desnou
	 kód	09	–	výměna	oken	u	domu	staršího	15	let
	 výše	půjčky	......................................50.000	Kč

2.	panu	Kolmanovi			
	 objekt	čp.		Školní	338,	Tanvald
	 kód	 07	 –	 vybudování	 WC,	 koupelny	 nebo	
sprchového	koutu	v	bytě,	kde	dosud	není	
	 výše	půjčky	......................................40.000	Kč

3.	 	 Společenství	 Tanvald	 80,	 117,	 Radniční	 80,	
468	41	Tanvald
	 objekt	čp.		Radniční	80,	117,	Tanvald
	 kód		08	–	obnova	střechy	starší	10	let	u	objektu	
nad	10	bytových	jednotek
	 výše	půjčky	....................................150.000	Kč

4.	panu	Stránskému
	 objekt	čp.		U	Herty	108,	Tanvald,	část	Šumburk	
nad	Desnou
	 kód	 06	 –	 zateplení	 obvodového	 pláště	 domu	
staršího	10	let
	 výše	půjčky	......................................40.000	Kč

IX.
•	 ZM	volí	pana	L.	Poláka	přísedícím	Okresního	
soudu	v	Jablonci	nad	Nisou	na	funkční	období	let	
2014	–	2018.

I.
•	 ZM	 bere	 na	 vědomí	 činnost	 rady	 města	
v	období	od	26.	02.	2014	do	23.	04.	2014.

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

III.
•	 ZM	 bere	 na	 vědomí	 informace	 o	 činnosti	
organizací	s	majetkovou	účastí	města:
	 1)	Nemocnice	Tanvald	s.r.o.
	 2)	TABYS	s.r.o.	Tanvald
	 3)	Teplárenství	Tanvald	s.r.o.

IV.
•	 ZM	 schvaluje	 účetní	 závěrku	 města	 za	 rok	
2013.

V.
•	 ZM	po	projednání	závěrečného	účtu	schvaluje	
hospodaření	 města	 Tanvald	 za	 rok	 2013	 bez	
výhrad.

VI.
•	 ZM	v	souvislosti	s	výsledky	hospodaření	města	
v	 roce	 2013	 schvaluje	 poskytnutí	 peněžitého	
daru:	
1/	starostovi	města	panu	Petru	Polákovi	ve	výši	
jeho	jedné	měsíční	odměny.
2/	 místostarostovi	 města	 panu	 Josefu	 Průchovi	
ve	výši	jeho	jedné	měsíční	odměny.

VII.
K	 majetkoprávním	 záležitostem	 zastupitelstvo	
města:

1/	 bere	 na	 vědomí,	 že	 k	 vydanému	 záměru	
na	 prodej	 bytu	 č.	 530/2,	 vel.	 1+2,	 byt	 běžný,	
Radniční	 ulice	 čp.	 530,	 Tanvald	 nepřišla	 žádná	
žádost	 o	 koupi	 tohoto	 bytu	 a	 rozhodlo	 tento	
byt	 k	prodeji	 již	 nenabízet	 a	přidělit	 ho	 jako	byt	
nájemní.

2/	 na	 základě	 zveřejněného	 záměru	 rozhodlo	
prodat:
a)	 pozemkovou	 parcelu	 č.	 710/1	 (trvalý	 travní	
porost),	 o	 výměře	 1840	 m2,	 katastrální	 území	
Tanvald	manželům	Maturovým	za	smluvní	cenu	
192.400	Kč;
b)	 část	 pozemkové	 parcely	 č.	 1031/11	 (trvalý	
travní	porost),	o	výměře	cca	1200	m2,	katastrální	
území	 Tanvald	 panu	 Vonáškovi	 za	 cenu	 
110	Kč/m2.
3/	 rozhodlo	 vykoupit	 od	 ČEZ	 Distribuce,	 a.s.	
část	pozemkové	parcely	č.	409/10	o	výměře	cca	
430	m2,	 katastrální	 území	 Tanvald,	 na	 které	 se	
nachází	stavba	křižovatky	ul.	Radniční	a	ul.	Pod	
Špičákem.
4/	 schvaluje	 zřízení	 služebnosti	 inženýrské	
sítě	 ve	 prospěch	 společnosti	 ČEZ	 ENERGO,	
s.r.o.,	 se	 sídlem	 Karolínská	 661/4,	 Praha	
8	 -	 Karlín	 podle	 předloženého	 návrhu	 Smlouvy	
o	uzavření	budoucí	smlouvy	o	zřízení	služebnosti	
inženýrské	sítě	týkající	se	zařízení	pro	vyvedení	
elektrické	 energie	 z	 nově	 projektované	 výrobny	
na	pozemkové	parcele	č.	325/8,	katastrální	území	
Tanvald	do	rozvodné	sítě	ČEZ	Distribuce	a.s.
5/	 schvaluje	 zřízení	 věcného	 břemene	
ve	prospěch	města	Tanvald	se	sídlem	Palackého	
359,	 Tanvald	 podle	 předloženého	 návrhu	
Smlouvy	 o	 uzavření	 budoucí	 smlouvy	 o	 zřízení	

věcného	 břemene	 týkající	 se	 stavby	 chodníku	
na	části	pozemkových	parcel	č.	328/8,	č.	328/70	
a	č.	328/71,	vše	katastrální	území	Tanvald,	které	
jsou	 ve	 vlastnictví	 Jednoty	 Dvůr	 Králové	 nad	
Labem,	 družstva,	 se	 sídlem	 Legionářská	 3031,	
Dvůr	Králové	nad	Labem.
6/	schvaluje	zrušení	věcných	břemen	zapsaných	
v	 katastru	 nemovitostí	 ve	 prospěch	 pozemků	
ve	 vlastnictví	 města	 Tanvald	 na	 pozemcích	
ve	 vlastnictví	 pana	Rausy	 a	 pana	Valeše	 podle	
předložených	návrhů	Dohody	o	zrušení	věcného	
břemene.
7/	 po	 projednání	 informace	 o	 stavu	 objektu	 čp.	
94,	259	–	262,	Železnobrodská	ulice,	Tanvald:
a)	schvaluje	demolici	objektu	čp.	94,	259	–	262,	
Železnobrodská	ulice,	Tanvald	za	cenu	
do		..................................................1.674.000	Kč;
b)	 v	 návaznosti	 na	 usnesení	 rady	 města	 č.	
118/8/2014,	 kterým	 rada	 města	 vydala	 záměr	
na	 prodej	 bytu	 č.	 553/20,	 vel.	 1+2,	 byt	 běžný,	
Sportovní	ulice	čp.	553,	Tanvald	dle	schválených	
pravidel	veřejné	soutěže,	rozhodlo	od	vydaného	
záměru	ustoupit,	tento	byt	již	k	prodeji	nenabízet	
a	 ukládá	 radě	 města	 přidělit	 tento	 byt	 nájemci	
z	objektu	čp.	262,	Železnobrodská	ulice,	Tanvald	
jako	byt	nájemní.
8/	souhlasí	s	prodloužením	splatnosti	bezúročné	
půjčky	 Mikroregionu	 Tanvaldsko	 ve	 výši	
75.131	Kč	na	předfinancování	projektu	„Společná	
propagace	 a	 marketing	 cestovního	 ruchu“	
schválené	 usnesením	 zastupitelstva	 města	
č.	IV/12		z		20.	6.	2012	do	30.	6.	2014.	
9/	 schvaluje	 realizaci	 zakázky	 „Opravy	místních	
komunikací	 Tanvald“	 prostřednictvím	 firmy	
EUROVIA	CS	a.s.	s	kontaktní	adresou	EUROVIA	
CS	 a.s.,	 odštěpný	 závod	 oblast	 Čechy	 střed,	
závod	 Liberec,	 Londýnská	 564,	 Liberec	 v	 ceně	
16.316.267	 Kč	 včetně	 DPH	 dle	 přiloženého	
návrhu	Smlouvy	o	dílo.

10/	schvaluje:
1.	realizaci	 modernizace	 scénického	
a	 pracovního	 osvětlení	 a	 modernizace	 audio	
řetězce	v	Kině	Jas	Járy	Cimrmana	a	rozpočtové	
opatření	č.	11/2014:

VÝDAJE
KULTURA	–	celkem
KINO	–	celkem
modernizace	scénického	a	pracovního	osvětlení	
a	audio	řetězce	...............................1.867.973	Kč
FINANCOVÁNÍ
převod	hospodářského	výsledku	z	minulých	let
 	................................................+	1.867.973	Kč

2.	realizaci	 rekonstrukce	 strojovny	
vzduchotechniky	 v	 Kině	 Jas	 Járy	 Cimrmana	
a	rozpočtové	opatření	č.	10/2014:

VÝDAJE
KULTURA	–	celkem
KINO	–	celkem
rekonstrukce	strojovny	VZT	............... 419.000	Kč
FINANCOVÁNÍ
převod	hospodářského	výsledku	z	minulých	let
 	...................................................+	419.000	Kč
11/	 schvaluje	 realizaci	 zateplení	 bočních	 stěn	
Základní	 školy	 Tanvald,	 Sportovní	 čp.	 576,	
Tanvald	 prostřednictvím	 firmy	 SYBAN,	 s.r.o.,	

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města 
Tanvald konaného dne 30.04.2014
I.

•	 ZM	 rozhodlo	 změnit	 způsob	 vyplácení	
peněžitých	 plnění	 členům	 výborů	 zastupitelstva	
města,	 kteří	 nejsou	 členy	 zastupitelstva	 města	
schválených	 usnesením	 zastupitelstva	města	 č.	
VI.	 ze	 dne	 10.11.2010	 tak,	 že	 peněžitá	 plnění	
budou	 vyplácena	 počínaje	 dnem	 01.04.2014	
měsíčně.

II.
•	 ZM	 mění	 Jednací	 řád	 Zastupitelstva	 města	
Tanvald	 v	 §	 14	 odstavci	 3	 desáté	 odrážce	
ve	 znění:	 průběh	 a	 výsledky	 hlasování	 (včetně	
hlasů	pro	a	proti	návrhu	a	zdržení	se	hlasování)	
na	 nové	 znění:	 průběh	 a	 výsledky	 hlasování	
jmenovitě	u	případů	hlasování	proti	a	zdržení	se	
hlasování	(neplatí	pro	tajné	hlasování).

III.
1/	 ZM	 projednalo	 petici	 občanů	Tanvaldu	 podle	
zákona	č.	85/1990	Sb.	o	právu	petičním,	kterou	
žádají,	aby	bylo	zabráněno	výstavbě	geotermální	
elektrárny	 v	 Tanvaldu.	 Petice	 byla	 doručena	
na	MěÚ	Tanvald	dne	15.	04.	2014	a	je	podepsána	
2116	 občany,	 z	 toho	 1402	 občany	 s	 trvalým	
bydlištěm	v	Tanvaldu;
2/	 ZM	 projednalo	 záměr	 výstavby	 geotermální	

elektrárny	v	Tanvaldě	a	konstatuje,	 že	se	 jedná	
o	 stavbu,	 jaká	 v	 ČR	 ještě	 nebyla	 realizována,	
a	 tudíž	 nejsou	 ani	 zkušenosti	 s	 realizací	
a	provozem	takového	zařízení.
Ve	 smyslu	 §	 2	 odst.	 2	 zákona	 č.	 128/2000	
Sb.,	 o	 obcích,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů	
a	 za	 použití	 §	 18	 odst.	 3	 a	 4	 a	 §	 90	 písm.	 b)	
zákona	 č.	 183/2006	 Sb.,	 o	 územním	 plánování	
a	stavebním	řádu,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	
zastupitelstvo	města,	jako	orgán	chránící	veřejný	
zájem	 komunity,	 po	 zvážení	 všech	 okolností	
výstavby	 a	 následného	 provozu	 a	 zejména	
z	důvodu,	že	zamýšlená	stavba	má	být	umístěna	
prakticky	 ve	 středu	města	a	 jedná	 se	o	 stavbu,	
která	 má	 charakter	 experimentu	 s	 možnými	
negativními	 dopady	 na	 občany,	 jejich	 majetek	
a	 život	 ve	 městě,	 rozhodlo	 s	 prováděním	
hloubkových	 vrtů	 a	 se	 stavbou	 geotermální	
elektrárny	v	Tanvaldě	nesouhlasit.
Zastupitelstvo	 města	 svůj	 nesouhlas	 opírá	
o	 skutečnost,	 že	 ve	 věci	 výstavby	 geotermální	
elektrárny	 v	 Tanvaldě	 proti	 sobě	 stojí	 veřejný	
a	 soukromý	 zájem	 a	 veřejný	 zájem	 musí	 být	
v	 tomto	 případě	 jednoznačně	 upřednostněn.	
Veřejný	zájem	je	podložen	i	peticí	občanů.

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města 
Tanvald konaného dne 07. 05. 2014

Pokračování na str. 7
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18/2014:
VÝDAJE
ÚZEMNÍ	PLÁNOVÁNÍ,	PROJEKTY	–	celkem
změna	č.	1	územního	plánu	Tanvald
 	......................................................+90.000	Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod	hospodářského	výsledku	z	minulých	let
 	......................................................+90.000	Kč
•	 RM	 rozhodla	 v	 souladu	 se	 zákonem	
č.	 250/2000	 Sb.,	 o	 rozpočtových	 pravidlech	
územních	 rozpočtů,	 v	 platném	 znění,	 schválit	
příspěvkové	 organizaci	 Základní	 škola	 Tanvald,	
Sportovní	 576	 použití	 rezervního	 fondu	 ve	 výši	
do	15.000	Kč	na	zakoupení	nové	venkovní	vitríny.
•	 RM	souhlasí	s	poskytnutím	příspěvku	ve	výši	
20.000	Kč	 panu	 Královi	 v	 souladu	 s	 Pravidly	
pro	 poskytování	 příspěvku	 na	 odkanalizování	
nemovitosti.
•	 RM	 přidělila	 byt	 č.	 4,	 garsoniéru	
s	 příslušenstvím,	 Vítězná	 614,	 Tanvald,	
část	 Šumburk	 nad	 Desnou	 na	 dobu	 určitou	
do	31.	12.	2014.
•	 RM	 přidělila	 byt	 č.	 1/101,	 bezbariérovou	
dvougarsoniéru	 s	 příslušenstvím,	 Vítězná	 593,	
Tanvald,	 část	 Šumburk	 nad	 Desnou	 na	 dobu	
určitou	do	31.	12.	2014.
•	 RM	doporučuje	zastupitelstvu	města	souhlasit	
s	 prodloužením	 splatnosti	 bezúročné	 půjčky	
Mikroregionu	 Tanvaldsko	 ve	 výši	 75.131	 Kč	
na	 předfinancování	 projektu	 „Společná	
propagace	 a	 marketing	 cestovního	 ruchu“	
schválené	 usnesením	 zastupitelstva	 města	
č.	IV/12	ze	dne	20.	6.	2012	do	30.	6.	2014.
•	 RM	 projednala	 a	 vzala	 na	 vědomí	 žádost	
vlastníků	 garáží	 v	 ul.	 Letná	 a	 Nad	 Výtopnou,	
Tanvald	 o	 řešení	 dopravní	 situace	 v	 souvislosti	
s	 uzavírkou	 ulice	 Pod	 Špičákem	 a	 zprávu		
předloženou	odborem	rozvoje	a	KV.
•	 RM	 souhlasí	 s	 pokácením	 1	ks	 jasanu	
nacházejícího	 se	 v	 ulici	 Školní	 naproti	 čp.	 356,	
na	pozemkové	parcele	č.	224/1,	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	 souhlasí	 s	 pokácením	 4	ks	 smrků		
nacházejících	se	v	ulici	Radniční	u	čp.	515-520,	
na	pozemkové	parcele	č.	328/7,	katastrální	území	
Tanvald,	dle	předloženého	návrhu	odboru	rozvoje	
a	KV	s	tím,	že	2	smrky	budou	použity	na	vánoční	
strom	 a	 další	 dřevo	 bude	 použito	 pro	 potřeby	
města	nebo	prodáno	dle	platného	ceníku.
•	 RM	 rozhodla	 podpořit	 otevřený	 dopis	
za	 zachování	 základních	 škol	 praktických	
adresovaný	 ministrovi	 školství,	 mládeže	
a	 tělovýchovy,	 podepsaný	 dne	 31.	 3.	 2014	
v	Hradci	Králové
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	
na	 základě	 vyhlášeného	 výběrového	 řízení	
poskytnout	 zápůjčky	 z	 Fondu	 na	 zlepšení	
úrovně	bydlení	následujícím	žadatelům	se	lhůtou	
splatnosti	3	roky	a	úrokem	ve	výši	2%	:
1)	panu	Řehořkovi
objekt	 čp.	 Protifašistických	 bojovníků	 234,	
Tanvald,	 část	 Šumburk	 nad	 Desnou,	 byt	 číslo	
234/3
kód	09	–	výměna	oken	u	domu	staršího	15	let
výše	půjčky	..........................................50.000	Kč
2)	panu	Kolmanovi
objekt	čp.	Školní	338,	Tanvald
kód	 07	 –	 vybudování	 WC,	 koupelny	 nebo	
sprchového	koutu	v	bytě,	kde	dosud	není
výše	půjčky	..........................................40.000	Kč

3)	 Společenství	 Tanvald	 80,	 117,	 Radniční	 80,	
Tanvald
objekt	čp.	Radniční	80,	117,	Tanvald
kód	08	–	obnova	střechy	starší	10	 let	u	objektu	
nad	10	b.j.
výše	půjčky	........................................150.000	Kč
4)	panu	Stránskému
objekt	 čp.	 U	Herty	 108,	Tanvald,	 část	 Šumburk	
nad	Desnou
kód	 06	 –	 zateplení	 obvodového	 pláště	 domu	
staršího	10	let	
výše	půjčky	..........................................40.000	Kč
•	 RM	v	působnosti	valné	hromady	TABYS	s.r.o.	
schvaluje	obchod	společnosti	přesahující	částku	
100.000	Kč	-	ručení	za	zápůjčku	pro	Společenství	
Tanvald	80,	117	ve	výši	150.000	Kč.

Rada, zajímavosti, společenská rubrika

Libuše	Nigrinová
Zdeňka	Nigrinová
Jenovefa	Nigrinová
Hana	Holasová
František	Nožička
Oldřich	Valeš
Jiří	Lankaš

Věra	Kvíčalová
Judita	Bartelová
Jindřich	Syřiště
Mária	Kuželková
Marie	Hamplová
Helena	Oeserová
Vladimír	Galbavý
Lidia	Lánská

Alena	Staňková
František	Berka

V červnu 2014
oslaví narozeniny

Srdečně

blahopřejeme

oslavencům

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 23. 4. 2014 

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

Pokračování ze str. 6

	 Ve	dnech	5.	5.	-	10.	5.	2014	navští-
vilo	20	žáků	z	naší	školy,	ve	spolupráci	
se	základní	školou	ze	Smržovky	a	CK	
Royal	 Příbram,	 Velkou	 Británii.	 Žáci	
byli	ubytovaní	v	hostitelských	rodinách	
v	 Londýně.	 Kromě	 známých	 míst	
v	 Londýně,	 jako	 je	 Buckinghamský	
palác	 (sídlo	 královny	 Alžběty	 II.),	
Trafalgarské	 náměstí,	 budova	 parla-
mentu	 s	 Big	 Benem,	muzeum	 vosko-

vých	 figurín	 Madamme	
Tussauds	 a	 obří	 vyhlíd-
kové	 kolo	 -	 London	 Eye,	
procestovali	 i	 blízké	
okolí.	 Navštívili	 katedrálu	
v	 Cantenbury,	 zámek	
Leeds	 Castle,	 mystické	
místo	 Stonehenge,	 letní	
sídlo	 královny	 Windsor	
a	 velmi	 prestižní	 školu	

Eton,	 kde	
studovali	
i	 oba	 prin-
cové	 William	
a	Harry.	Zavěr	
své	cesty	strávili	v	univer-
zitním	městě	Oxford.	 Zde	
měli	možnost	prohlédnout	
si	 Christ	 Church	 College,	
místo	 natáčení	 Harryho	
Pottera	a	také	Ashmolean	
muzeum,	 první	 britské	
veřejné	 muzeum.	 Toto	
muzeum	 je	 známé	 svými	
archeologickými	 a	 umě-

leckými	 expozicemi	 od	 pravěku	 až	
po	novověk.
	 Žákům	se	zájezd	velmi	líbil,	protože	
měli	 možnost	 vyzkoušet	 si	 své	 jazy-
kové	znalosti,	a	určitě	k	tomu	přispělo	
i	 hezké,	 pro	 Anglii	 netypické,	 počasí.	
Věříme,	 že	 to	 nebyla	 poslední	 cesta	
žáků	 naší	 školy	 za	 krásami	 Velké	
Británie.
Za	pedagogický	dozor	Michaela	

Hušková,	Irina	Mineva

Žáci ze ZŠ Sportovní v Anglii

miky	a	vznik	nových	pracovních	míst.	
	 Entergeo	 je	 rovněž	připraveno	zná-
sobit	 své	 úsilí	 pro	 zajištění	maximální	
bezpečnosti	 při	 využívání	 geotermální	
energie	 v	 České	 republice.	 Přestože	
dosavadní	 opatření	 jsou	 z	 odborného	
hlediska	a	z	pohledu	všech	zákonných	
norem	 považována	 za	 dostatečná,	
veřejné	mínění	v	Tanvaldu	je	za	dosta-

tečná	 nepovažuje.	 V	 tuto	 chvíli	 není	
zřejmé,	 v	 čem	 tento	 zjevný	 rozpor	
tkví.	Entergeo	se	 chce	v	následujícím	
období	 zaměřit	 na	 dialog	 s	 veřejností	
s	 cílem	 odhalit	 příčiny	 tohoto	 rozporu	
a	připravit	 tak	prostor	pro	 to,	aby	byla	
geotermální	energie	vnímána	tak,	jak	si	
zaslouží	–	 tj.	 jako	dlouhodobě	stabilní	
zdroj	čisté	energie.	

Vyjádření společnosti Entergeo k veřejnému jednání 
zastupitelstva v Tanvaldu dne 30. 4. 2014

Pokračování ze str. 5

	 Vážené	dámy,	vážení	pánové,	oby-
vatelé	Tanvaldu,	dovolte	mi	omluvit	se	
vám	 za	 nešťastné	 vyjádření,	 kterého	
jsem	se	dopustil	na	veřejném	zasedání	
zastupitelstva	v	kině	Jas	v	Tanvaldu.	
	 Pod	 tlakem,	 a	 v	 pro	 mne	 značně	
nepříjemné	atmosféře,	jsem	chtěl	zahá-
jit	svou	krátkou	řeč	poukazem	na	to,	že	
ne	 všechny	 vznášené	argumenty	 byly	
–	mírně	řečeno	–	věcné,	a	to	ve	snaze	
obrátit	 pozornost	 k	 tomu,	 co	 je	 v	 této	
přípravné	 fázi	 projektu	 důležité,	 totiž	
k	 nutnosti	 důkladného	 průzkumu.		
Nepovedlo	 se	 mi	 to,	 a	 slovní	 „úlet,“	
kterého	 jsem	 litoval	 už	 ve	 chvíli,	 kdy	
opouštěl	mé	rty,	bohužel	vyzněl	tak,	jak	
vyzněl.	
Naprosto	chápu	vaše	 rozladění	a	hlu-
boce	se	vám	za	to	omlouvám.	
	 Měl	 jsem	být	 lépe	 připraven	 a	 lépe	
jsem	 se	 měl	 kontrolovat,	 přestože	 je	
z	 mého	 pohledu	 těžko	 pochopitelné,	
že	 čistá	 geotermální	 energie,	 levné	
teplo	 a	 šance	 na	 vytvoření	 nových	

pracovních	míst	pro	některé	z	Vás	není	
lákavá.	I	přesto,	že	je	z	mého	pohledu	
těžko	 pochopitelné,	 že	 nezřetelné	
obavy	u	někoho	převážily	nad	 jasným	
vyjádřením	 odborníků,	 oponentů	 či	
specializovaných	 institucí.	 I	 přesto,	
že	 jsem	 přesvědčen,	 že	 jsem	 udělal	
maximum	 pro	 to,	 aby	 veřejnost	 měla	
dostatek	informací.	Nic	z	toho,	dokonce	
ani	fakt,	že	bylo	v	dané	situaci	obtížné	
dokončit	 větu,	 natož	 se	 soustředit	
na	další,	mě	však	neomlouvá.
	 Máte	plné	právo	na	hněv,	který	 jste	
vůči	 mně	 vyjádřili.	 Věřím	 však,	 že	 až	
emoce	 opadnou,	 budeme	moci	 navá-
zat	na	konstruktivní	debatu.	Věřím,	že	
přijde	 doba,	 kdy	 přínos	 geotermální	
energie	 převáží	 nad	 obavami	 a	 nejis-
totou.	Věřím,	že	budoucnost	ukáže,	že	
nešlo	z	mé	strany	o	žádné	plané	sliby,	
ale	o	solidní	a	 reálnou	nabídku	obou-
stranně	výhodného	partnerství.	
V	úctě,	 Ing.	Zbyněk	Šonka

Osobní dopis obyvatelům Tanvaldu

	 Na	čtyřicet	seniorů		si	užilo	příjemné	
odpoledne	 při	 akci	 Senior	 klubu	 22.	
dubna,	 která	 se	 pro	 velký	 zájem	
konala	 v	 hasičárně	 na	 Šumburku.	
Pan	 Jiří	 Šourek	 si	 opět	 připravil	

několik	 zásobníků	 diapozitivů	 a	 k	 nim	
i	 vyprávění	 příběhů,	 kterými	 snímky	
krásně	doplnil.	Je	obdivuhodné,	kolik	si	
toho	pamatuje.	Svědčí		to	nejen	o	jeho	
dobré	 paměti,	 ale	 ukazuje	 to	 i	 jeho	

lásku	 ke	 kraji,	 kde	 žije,	 k	 přírodě	
i	 historii	 života	 v	 Jizerských	 horách.	
Patří	mu	 veliké	 poděkování	 s	 přáním,	
ať	ho	putování	po	zajímavých	místech	
našeho	kraje	ještě	dlouho	baví!

-ali-

Naše okolí v proměnách času 2
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Kultura, informace

Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
Červnové dění v MDC Maják Tanvald

CESTA LESEM POHÁDEK   1. 6. 2014
startujeme	(9.	-	11.30)	a	cílujeme	v	autokempu.	Cena	20	Kč/osoba
S	sebou	misky	a	lžíce	na	bramboračku!!!

11. 6. v 16.00 hod. dentální hygiena s MUDr. Havlíčkovou,	přihlášky	do	6.	6.	
!!!	na	tel.	734	754	654	či	mail:	mdc.majak@gmail.com

20.	6.	od	18.00	hod.	„Nocujeme v Majáku aneb rozlučka s nejstaršími“

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.	602/411462,	
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.

Dále nabízíme placené hlídání dětí
Sazba	za	hlídání	na	jedno	dítě	je	50	Kč	za	každou	započatou	hodinu.
Děti	 musí	 být	 zdravé,	 o	 jejich	 zdravotním	 stavu	 bude	 sepsáno	 čestné	
prohlášení,	 kde	 rodiče	 uvedou	 všechny	 případné	 zdravotní	 problémy	 např.	
alergie.	Pokud	budete	chtít	děti	hlídat	delší	dobu,	musí	sebou	mít	svačinu,	pití	
popřípadě	oběd.	Podrobné	podmínky	pro	hlídání	dětí	budou	k	dispozici	přímo	
v	MDC	Maják	nebo	na	e-mailu:	mdc.majak@gmail.com.	Tato	služba	se	musí	
předem	objednat	přímo	v	MDC	Maják	nebo	na	tel:	774	825	085
www.mdcmajak.estranky.cz

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

Mateřské a dětské centrum Maják
Dům	dětí	 a	mládeže	Tanvald	nabízí	 dětem	školního	věku	ve	dnech	30.	6.	 -	
10.	7.	2014	příměstský tábor „TOULAVÉ BOTY 2014“

Pondělí 30. 6. - rozhledna „Císařský kámen“.	Pojedeme	vlakem	do	Vratislavic	
n.N.,	 pěšky	 půjdeme	 přes	 Mojžíšův	 pramen	 a	 Milíře	 na	 rozhlednu	 a	 zpět	
na	vlak.	Sraz	v	8:45	na	hlavním	vlakovém	nádraží	v	Tanvaldě,	návrat	v	15:34	
tamtéž.	Cena:	60	Kč.

Úterý 1. 7. - Jičín - Valdická brána a Rumcajsova ševcovna.	 Vlakem	
do	Jičína,	kde		půjdeme	po	stopách	Rumcajse,	Manky	a	Cipíska.	Vystoupáme	
na	věž	Valdická	brána	a	podíváme	se	do	ševcovny,	ve	které	Rumcajs	s	Mankou	
údajně	žili	před	odchodem	do	lesa	Řáholce.	Sraz	v	8:10	na	hl.	vlak.	nádraží	
v	Tanvaldě,	návrat	v	15:28	tamtéž.	Cena:	130	Kč.

Středa 2. 7. - zámek Mnichovo Hradiště.	 Vlakem	 do	 Mnichova	 Hradiště,	
kde	nás	 čeká	prohlídka	 zámku	 s	 průvodcem	a	 vlakem	pojedeme	zase	 zpět	
do	 Tanvaldu.	 Sraz	 v	 7:35	 na	 hl.	 vlak.	 nádraží	 v	 Tanvaldě,	 návrat	 ve	 13:28	
tamtéž.	Cena:	170	Kč.

Čtvrtek 3. 7. - rozhledna Štěpánka a Cimrmanův Maják.	Vlakem	do	Kořenova,	
odtud	pěšky	na	Štěpánku	a	k	muzeu	a	rozhledně	Maják	na	Příchovicích.	Pěšky	
do	Tanvaldu.		Sraz	v	8:40	na	hl.	vlak.	nádraží	v	Tanvaldě,	návrat	v	15:00	k	Domu	
dětí	a	mládeže	v	Tanvaldě.	Cena:	70	Kč.

Pátek 4. 7. - Bozkovské jeskyně.	Vlakem	do	Jesenného,	odtud	do	Bozkova	
a	 po	prohlídce	 jeskyní	 zpět	 do	 Jesenného	na	 vlak.	Sraz	 v	 8:10	na	hl.	 vlak.	
nádraží	v	Tanvaldě,	návrat	ve	13:28	tamtéž.	S	sebou	si	vezměte	teplé	oblečení		
do	jeskyní	!!!		Cena:	110	Kč.

Pondělí 7. 7. - rozhledna Liberecká výšina.	Vlakem	do	Liberce,	odtud	pěší	
okruh	do	Lidových	sadů,	na	rozhlednu	a	zpět	k	vlaku.	Sraz	v	8:05	na	hl.	vlak.	
nádraží	v	Tanvaldě,	návrat	ve	14:52	tamtéž.	Cena:	80	Kč.

Úterý 8. 7. - hrad Valdštejn.	Vlakem	do	Sedmihorek,	odtud	pěšky	přes	Hrubou	
Skálu	Zlatou	 stezkou	Českého	 ráje	 na	Valdštejn.	Po	 prohlídce	 hradu	 kolem	
Antonínova	 pramene	 zpět	 do	 Sedmihorek	 na	 vlak.	 Sraz	 v	 8:10	 na	 hl.	 vlak.	
nádraží	v	Tanvaldě,	návrat	v	15:28	tamtéž.	Cena:	110	Kč.

Středa 9. 7. - potoční mlýn Drnčák Roztoky u Semil.	Autobusem	do	Vysokého	
nad	Jizerou,	odtud	pěšky	do	Roztok,	prohlídka	mlýna	s	průvodcem,	opékání	
buřtů	(	buřty	s	sebou!!)	,	pěšky	do	Jesenného	na	vlak.	Sraz	na	autobusovém	
nádraží	 Tanvald	 -	 centrum	 v	 9:00,	 návrat	 v	 15:28	 na	 hl.	 vlakové	 nádraží	
v	Tanvaldě.	Cena:		90	Kč.

Čtvrtek 10. 7. - Šťastná země v Radvánovicích.	 Návštěva	 venkovního	
dětského	areálu	s	 různými	zábavnými	atrakcemi,	vlakem.	Sraz	v	8:10	na	hl.	
vlak.	nádraží	v	Tanvaldě,	návrat	v	15:28	tamtéž.	Na	tento	výlet	vezmeme	před-
nostně	děti,	které	se	zúčastní	i	jiných	výletů.	Při	nepříznivém	počasí	pojedeme	
do	Babylonu	v	Liberci.	Cena:	180	Kč.

Na každý výlet je třeba mít vhodnou turistickou obuv ( ne sandály!!! ), 
pláštěnku nebo deštník ( NUTNÉ!!! ), svačinu, dostatek pití, kartičku ZP 
nebo její kopii a kapesné dle uvážení.

Přihlášky přijímáme pouze s platbou v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě 
(tel.č. 483 394 301), nejpozději do 25. 6. 2014.

„Zvířátka levou zadní„ - závěrečná výstava výtvarných prací dětí ZUŠ 
Tanvald pod vedením p. Hadravové Jany ve výstavním sálku 
23. 6. 2014 - 31. 8. 2014

„Kam na výlet“	 –	 výstava	 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

Naše	 třída	 dostala	 skvělou	 příležitost	
zapojit	se	do	projektu	Aquamundi,	který	
je	 realizován	 v	 Programu	 Cíl	 3/Ziel	 3	
na	 podporu	 přeshraniční	 spolupráce.	
Na	 české	 straně	 se	 na	 spolupráci	
podílela	Společnost	 pro	 Jizerské	 hory	
o.p.s.	 Liberec.	Aquamundi	 v	 překladu	
znamená	 „vodní	 světy“	 a	 celý	 	 dvou-
denní	 projekt	 se	 zaměřoval	 právě	
na	 vodu.	 Jeden	 den	 jsme	 navštívili	
Drážďany.	Každý		z	nás	spolupracoval	
s	drážďanským	studentem.	V	moderní	
laboratoři	jsme	si	vyzkoušeli	chemické,	
fyzikální	 i	 biologické	 pokusy	 v	 labora-
toři.	 Zkoumali	 jsme	 například	 obsah	
vody	 v	 potravinách,	 znečištění	 vody,	
ochutnávali	 jsme	 různé	 druhy	 vod	
a	zkoumali	 jejich	kvalitu.	Před	každou	
částí	 aktivit	 nás	 i	 německou	 skupinu	
seznámili	s	opačným	jazykem,	a	my	se	
tak	museli	 třeba	v	němčině	představit.	
Pro	 některé	 z	 nás	 to	 bylo	 náročné,	
většina	z	nás	se	učí	anglicky.		Bylo	zají-

mavé	 spolupracovat	 s	 někým,	 s	 kým	
se	neumíme	domluvit,	vyzkoušeli	jsme	
tak	 alespoň	 naši	 lámavou	 angličtinu		
„na	ostro“.	V	závěru	projektového	dne	
v	 Německu	 jsme	 si	 prohlédli	 dráž-
ďanskou	 čističku.	 Druhý	 den	 probíhal	
v	 Liberci,	 to	 zase	 drážďanští	 studenti	
přijeli	za	námi.	Aktivity	se	týkaly	hlavně	
tvůrčích	 činností	 a	 her.	 Dorozumívali	
jsme	 se	 skrze	 malování,	 tvoření	
scének,	živých	obrazů.	Pomáhali	nám	
i	schopní	lektoři,	kteří	zároveň	i	tlumo-
čili.	 Z	 projektových	 dní	 jsme	 si	 určitě	
odvezli	zkušenosti,	pobavení,	ale	i		pří-
jemnou	únavu		z	nově	nabytých	zážitků	
a	získali	jsme	i	pár	nových	německých	
kamarádů,	 se	 kterými	 si	 přes	 internet	
dopisujeme.	
V	květnu	se	 tohoto	projektu	 zúčastníli	
žáci	 3.	 ročníku.	 Samozřejmě,	 že	
průběh	 byl	 přizpůsoben	 jejich	 věku	
a	znalostem.	Užili	si	to	stejně	jako	my.

Veronika	Nývltová,	9.B

Projekt Aquamundi
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Online	předprodej	vstupenek	do	kina	Jas	odkaz	na	www.tanvald.cz	nebo	na	www.disdata.cz
Telefon	do	kina	je:	483	394	324,	internet:	www.tanvald.cz

Program	kina	denně	na	RCL:	101,4	FM

Kultura, informace, inzerce

Zakázané uvolnění
Zakázané	uvolnění	 je	o	únosu	nevěsty,	který	se	dost	
nepovedl,	 o	 důležitém	 hokejovém	 utkání	 a	 koktejlu,	
který	si	holky	nalejou,	až	když	je	ten	správný	čas.

Všiváci
Všiváci	 jsou	 příběhem	 rodiny	 Rohanů.	 Mikuláš,	
špičkový	 neurochirurg,	 se	 utápí	 v	 bludném	 kruhu	
milostných	 dobrodružství,	 avantýr	 a	 alkoholu.	 Jeho	
horkokrevný	 bratr	 Richard,	 veterán	 z	 české	 mise	
v	Afghánistánu,	prohrává	svůj	boj	s	dluhy	a	z	nich	ply-
noucí	složitou	situací	své	rodiny.	Spory	bratrů	Rohanů	
se	 točí	 kolem	 událostí	 z	 dětství,	 které	 je	 bolestně	
rozdělily	a	stále	je	ovlivňují	v	jejich	současném	životě.	
S	osudy	bratrů	Rohanů	se	pak	prolínají	příběhy	dalších	postav	příběhu	–	mezi	nimi	
i	Oldy,	Richardova	spolubojovníka	z	Afghánistánu.

Zloba - Královna černé magie  
Královna	Zloba,	hnaná	touhou	po	pomstě	a	urputnou	
snahou	udržet	si	trůn,	uvrhne	na	novorozenou	dcerku	
lidského	 krále,	 Auroru,	 krutou	 kletbu.	 Jak	 princezna	
roste,	 ocitá	 se	 přímo	 v	 samém	 středu	 narůstajícího	
konfliktu	mezi	lesním	královstvím,	které	si	zamilovala,	
a	 lidským	 královstvím,	 ze	 kterého	 pochází.	 Zloba	 si	
uvědomuje,	že	princezna	může	být	klíčem	k	míru	mezi	
oběma	říšemi	a	je	tak	nucena	k	nemilosrdným	činům,	
které	oba	světy	navždy	změní.

FILMOVÉ TIPY 

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní pořady v kině Jas v červnu:
2. 6. PO 18 h.
Koncert Jabloneckého komorního orchestru
Sólistky	ze	ZUŠ	Tanvald	:
Sólo	na	housle:	Karolína	Franclíková	-	rodačka	z	Tanvaldu
Sólo	na	flétnu:	Anežka	Bartošová	a	Zuzana	Beerová
Sólo	na	harfu:	Nikola	Bergmanová
Sólo	na	housle:	Adéla	Ježková
Dirigent:	Luboš	Lachman
Na	programu:	J.	S.	Bach,	P.	J.	Vejvanovský,	W.	A.	Mozart,	E.	Grieg,	A.Dvořák	
a	další.	Vstupné	dobrovolné.
5. 6. ČT 17 h.
Koncert ZUŠ Tanvald.  
Vstupné	dobrovolné.

7. 6. SO od 19 h.
Divadelní představení Divadla Járy Cimrmana: 
Svěrák – Smoljak – Cimrman - Dlouhý, Široký a Krátkozraký 
Pohádka,	která	u	dětí	propadla.	Hrají	herci	Divadla	Járy	Cimrmana	z	Prahy.
Předprodej	pouze	v	pokladně	kina	vždy	1	hodinu	před	každým	představením.	
Vstupné:	360	Kč.

17. 6. ÚT 16 h. 
Školní akademie ZŠ Sportovní Tanvald
Vstupné	dobrovolné.

Připravujeme:
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
Vstupné	zdarma.
Začátky	koncertů	v	18	hodin.
Koncerty	pod	širým	nebem	v	areálu	Autokempu	Tanvaldská	kotlina.
Přijďte	 se	 podívat	 a	 poslechnout	 dobrou	 muziku.	 Občerstvení,	 točené	 pivo	
a	dětský	koutek.

NOVĚ OTEVŘENO „RETROCOFFEE“
NEKUŘÁCKÁ KAVÁRNA A CUKRÁRNA

NABÍZÍME: Dorty, zákusky, stáčená vína, kopečkovu a točenou

OTEVŘENO:
REZERVACE

Přijímáme objednávky na zákusky a dorty. 

zmrzlinu, poháry, teplá a studená čokoláda, fresh yogurtové nápoje,
kvalitní presso, latté, ledovou kávu, coffee 2 go, ledové čaje a jiné dobroty.

Pátek a sobota 09.00 - 22.00
Neděle 10.00 - 15.00

ADRESA KRKONOŠSKÁ 116 TANVALD  (SPORT ČERMÁK,BÝVALÉ ŘEZNICTVÍ) 

NOVĚ NA STŘEŠE PODNIKU ZAHRÁDKA

Pondělí až čtvrtek 09.00 - 20.00
na tel 724513299

VHODNÉ NA MENŠÍ OSLAVY

NETRADIČNÍ INTERIER, PŘÍJEMNÁ OBSLUHA

INZERCE
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Pro naši prodejnu v Tanvaldu přijmeme pracovníky na pozice:

PRODAVAČ – POKLADNÍ
ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO PRODEJNY

KARIÉRA V PENNY
Nakupujte 
hezky česky

Nabízíme:
•	 zajímavé	a	motivující	finanční		
	 ohodnocení
•	dovolenou	v	rozsahu	5	týdnů	za	rok
•	sleva	na	zájezdy	pořádané	cestovní		
	 kanceláří		Exim	Tours
•	stravenky	/	příspěvky	na	stravování
•	po	odpracování	1	roku	příspěvek	na		
	 penzijní/životní	pojištění
•	podpora	zdraví	zaměstnanců	–		
	 vitamíny,	farmaceutické	produkty	
	 se	slevou	30	-70	%
•	zvýhodněný	tarif	u	mobilního		
	 operátora	O2

•	propracovaný	systém	zaučení
•	moderní	pracovní	prostředí
•	jisté	zaměstnání	v	silně	expandující		
	 společnosti
•	vánoční	poukázky	v	ceně	1500	Kč

Vzbudili jsme Váš zájem?
V	tom	případě	prosím	zašlete	Váš	
životopis	na	e-mailovou	adresu:	krup-
ka@penny.cz.	Do	předmětu	uveďte	
město,	kde	máte	zájem	pracovat.	
Můžete	také	volat	pana	Krupku	na	
tel.:	284	096	165.

Další informace o volných pozicích v jednotlivých 
lokalitách najdete www.penny.jobs.cz

Ubytování pro dělníky, rodiny s dětmi i jednotlivce.

Příjemné prostředí, klidná lokalita.

Krátkodobě, dlouhodobě.

Tel.: 728 603 993

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
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kteří	 získali	 titul	
Muchovman	 2014.	
Kompletní	 výsledky	
včetně	 rozsáhlé	
fotodokumentace	 si	
můžete	 prohlédnout	
na	www.muchovman.
net.	 Po	 vyhlášení	
výsledku	 se	
tradičně	 konalo	
losování	 tomboly	
a	 ve	 večerních	
hodinách	 i	 afterparty	
v	 podobě	 hudebního	
minifestivalu.
	 Jsme	 rádi,	 že	
i	 přes	 zajištěnou	
první	 pomoc	 v	 čele	
s	 MUDr.	 Poláčkem	
a	 řidičem	 sanitního	
vozu	 Petrem	
Jakoubkem,	 se	
závod	 obešel	 bez	
větších	 zranění.	
Letošní	 závod	 i	 přes	
extrémně	 nepříznivé	
klimatické	 podmínky	
přilákal	 rekordní	
počet	 účastníků,	 což	
potěšilo	 pořadatele	
z	 TJ	 Seba	 Tanvald	
a	 České	 asociace	
extrémních	 sportů.	
Ti	 s	 nadšením	
a	 maximálním	
nasazením	 vydrželi	 až	 do	 samého	
konce.	 Poděkování	 patří	 všem	
závodníkům,	 firmě	SIZ	 s.r.o.	 a	 dalším	
sponzorům,	 všem	pořadatelům	 v	 čele	
s	 Honzou	 Kunou,	 Jardou	 Hozdou	

a	Milanem	Kozákem.
Teď	už	se	můžeme	těšit	na	příští	ročník,	
který	 navštíví	 snad	 i	 dobré	 počasí	
s	další	rekordní	návštěvností.	

Za	pořadatele	Vladimír	Vyhnálek

Sport, inzerce

	 11.	 ročník	 štafetového	 závodu	
družstev	 a	 jednotlivců	 proběhl	
jako	 již	 tradičně	 na	 Zbytkách	 pod	
Černostudničním	 hřebenem	 17.	
května.	 I	 přes	 velkou	nepřízeň	počasí	
se	na	startovní	 čáře	objevilo	 více	než	
340	závodníků	a	nespočet	fanoušků.	
	 Jako	 vždy	 byli	 jednotlivci	 děleni	
na	 muže	 a	 ženy	 a	 týmy	 družstev,	
které	 byly	 rozděleny	 na	 tým	 nad	 30	
let,	tým	nad	40	let,	tým	žen,	tým	+150	
a	 tým	 bez	 omezení	 věku.	 Tým	musel	
být	 tříčlenný,	 složený	 z	 běžce,	 lezce	
a	cyklisty.
	 Titul	 Muchovman	 2014	 však	 mohl	
patřit	 jen	 jednomu	 z	 týmů.	 Fanoušci	
i	účastníci	se	nemohli	dočkat	výsledků.	
Ve	 14,30	 hodin	 bylo	 však	 všechno	
jasné.	 Vítězem	 se	 stalo	 družstvo	

DIRECT	 Alpine	 Lusti	 ve	 složení	
Hák	 Zdeněk	 (lezec,)	 Berger	 Tomáš	
(cyklista)	 a	 Groh	 Radovan	 (běžec),	

Muchovman 2014 letos opravdu extrémní

Úspěšní tanvaldští karatisté
Dne	3.	5.	2014	se	konaly	v	Tanvaldské	
sportovní	 hale	 závody	 mládeže	
v	karate.	Z	23	medailí	 jich	získali	naši	
borci	13.

Medaile za náš klub vybojovali:
Kata 
Vodseďálek	 Martin	 2.	 místo,	
Fleišmanová	Veronika	2.	místo,	Hrubý	
Vojtěch	2.	místo,	Horák	Pavel	3.místo,	
Němec	Adam	1.	místo,	Lhotský	Karel	2.	
místo,	Nguyen	Jan	3.	místo,	Dolánský	
Jan	 1.	 místo,	 Horák	 David	 2.místo,	
Nguyen	Lenka	1.	místo.

Sebeobrana
Nguyen	Lenka-Němec	Adam	1.	místo,	
Lhotský	Karel-Horák	Pavel	2.místo.

Vedení	KBU	karate	Tanvald
karatetanvald.webzdarma.cz

Výraz v tváři závodníka dokumentuje obtížnost 
letošní trati.

Rychlý průjezd traťovou kontrolou.

Šťastní vítězové v úkrytu před všudypřítomným deštěm.Levné kuchyně Tanvald
SLEVY AŽ 20%
Zajistíme dopravu i montáž
Výběr 19 druhů – z toho 11 
přímo vystavených

NOVĚ TAKÉ NÁBYTEK!

Budova KOBERCE – TESCOMA
Krkonošská 603 Tanvald

Tel: 603 225 123  

INZERCE INZERCE

INZERCE

Restaurace s celoročním provozem v Kořenově

Požaduje seriózní vystupování a slušný vzhled,
částečnou znalost němčiny a praxi v oboru.
Výborná dostupnost autobusem z Tanvaldu.

Informace na tel: 603 111 253

přijme servírku.
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	 Jarní	 část	 fotbalových	 soutěží	 se	
přehoupla	 do	 své	 druhé	 poloviny,	 je	
tedy	čas	na	krátké	shrnutí	té	první.
	 Naši	 nejmenší	 fotbalisté	 narození	
v	 letech	 2005	 až	 2007	 se	 pravidelně	
účastní	 okresních	 turnajů.	 Začátky	
nebyly	 úplně	 jednoduché,	 kluci	 se	
potřebovali	 trochu	 sžít	 s	 fotbalovým	
prostředím.	 Nicméně	 tato	 oťukávací	
etapa	 netrvala	 příliš	 dlouho	 a	 kluci	
zapadli	 více	 než	 dobře.	 Zlom	 nastal	
na	turnaji	v	Železném	Brodě,	kdy	kluci	
poprvé	 okusili	 chuť	medaile	 a	 umístili	
se	 na	 výborném	 3	 místě.	 Následoval	
turnaj	 ve	 Velkých	 Hamrech,	 který	 se	
díky	 nepřízni	 počasí	 odehrál	 na	 nově	
vybudované	 umělce,	 kde	 naši	 kluci	
opět	 po	 dobrém	 výkonu	 obhájili	 3	
místo.	 Poslední	 akcí	 tohoto	 druhu	 byl	
turnaj	 17.5.2014	 na	 domácím	 hřišti	
v	 Tanvaldě,	 kde	 se	 tanvalské	 Áčko	
(kluci	05-06)	popralo	s	vlhkým	terénem	
opět	 dobře	 a	 do	 třetice	 se	 umístilo	
na	 bronzovém	 stupínku.	 Domácí	
Béčko,	 jehož	 hráči	 byli	 i	 kluci	 ročníků	
2007,	kteří	mohou	hrát	o	kategorii	níže,	
přes	bojovný	výkon	nedokázali	porazit	
ani	 jednoho	 ze	 soupeřů	 a	 skončili	
na	sedmém	místě.	Přesto	je	na	místě,	
vyzvihnout	 jejich	 úsilí	 poprat	 se	 s	 o	 2	
roky	 staršími	 soupeři.	 Je	 to	 pro	 ně	
generálka	 na	 tento	 podzim,	 kdy	 se	
posunou	do	starší	kategorie.
	 Výsledky	turnaje	v	Tanvaldě	hraného	
17.5.2014:
1.	Železný	Brod,	2.	Desná,	3.	Tanvald	
A,	4.	Velké	Hamry,	5.	Lučany,	6.	Baumit	

Jablonec,	7.	Tanvald	B
Sestava	Tanvald	A:	Adolf,	Reis,	Lorenc,	
Doležal,	 Brei,	 Franek,	 Strejcovský,	
Quirsfeld
	 Sestava	Tanvald	B:	Slavíček,	Déva,	
Erlebach,	 Sodomka,	 Brezar,	 Samek,	
Jegyinák,	Szilágy,	Valenta			
	 V	soutěžích	dospělých	zbývají	ode-
hrát	poslední	tři	kola.	Tanvaldské	Áčko	
střídá	 své	 výkony	 jako	 křivka	 sinu-
sovky,	 jednou	 je	 nahoře,	 jednou	 dole.	
Po	 dobrém	 vstupu	 do	 sezony	 přišla	
první	facka	v	Kokoníně,	kde	na	tamním	
písečáku	 domácí	 borci	 předčili	 naše	
hráče	 a	 po	 dobrém	 výkonu	 zvítězili	
o	šest	branek.	Naprosto	opačný	zápas	
se	hrál	o	týden	na	to	doma	s	rezervou	
Jenišovic,	kdy	po	perfektním	zodpověd-
ném	 výkonu	 soupeř	 navštívil	 domácí	
polovičku	 hřiště	 jen	 ojediněle	 a	 mohl	
být	 rád,	 že	 se	 ukazatel	 zastavil	 na	 4	
brankách.	Posledním	zatím	odehraným	

zápasem	 byl	 ten	
hraný	 na	 umělce	
v	 Jablonci	 s	 pre-
miantem	 soutěže	
Maršovicemi.	
Slušně	 řečeno	
ustrašený	 výkon	
a	 ztráta	 motivace	
po	rychlém	obdrže-
ném	 gólu	 nemohly	
znamenat	 nic	
jiného	 než	 ostud-
nou	prohru	7:0.	
 
Tanvaldská	
rezerva	 dospě-

lých	 podává	 ve	 třetí	 třídě	 o	 poznání	
vyrovnanější	 výkony,	 chybí	 jen	 trocha	

štěstí.	 Po	 jasné	 výhře	 nad	 v	 tu	 chvíli	
prvními	Radčicemi,	přišly	těsné	a	zby-
tečné	 porážky	 s	 Novou	 Vsí	 a	 Plavy.	
Posledním	zatím	odehraným	zápasem	
je	 ten	 na	 Rádle.	 Díky	 přetrvávajícímu	
dešti	 odjížděli	 tanvaldští	 do	 Rádla	
s	 přibalenou	 výbavou	 na	 vodní	 pólo	
a	domněním,	že	se	zápas	neodehraje.	
Domácí	 však	 nepochopitelně	 trvali	
na	 odehrání	 zápasu	 a	 tak	 obě	 muž-
stva	přeci	 jenom	k	zápasu	nastoupila.	
Tanvald	sice	po	dobrém	výkonu	prohrál	
3:5,	 ale	 to	 co	 po	 zápase	 bylo	možno	
vidět	z	místní	tribuny,	připomínalo	spíše	
pole	 připravené	 na	 osetí	 rýží.	 Bude	
trvat	 pěkných	 pár	 týdnů/měsíců,	 než	
bude	plocha	opět	připomínat	fotbalový	
plácek…	
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Zajistíme hladký  
průběh všech prací:
• sanitární a instalatérské práce 
• topenářské práce  
• obkladačské práce 
• elektro-instalační práce 
• truhlářské, stolařské práce
• suchá výstavba, sádrokartony
• malířské a natěračské práce

Poradenství Plánování v počítači – 3D plán Demolice Výstavba a předání
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