
 Březen je měsíc knihy, proto 
Senior klub Tanvald připravil opravdu 
zajímavé povídání nad kronikou města. 
Řekněme si upřímně, jak často se 
můžeme kouknout do kroniky našeho 
města, nebo s kolika kronikáři jste se 
setkali?! Myslím, že to samo vypovídá 
o jedinečném setkání s kronikářkou 
města Annou Liškovou, která opravdu 
poutavě vyprávěla, jak to s kronikáři 
je, co vše taková práce obnáší a jak 
se k tomuto významnému sepisování 
dostala.
 Všichni známe kronikáře Kosmu 
nebo Dalimila, ale jak je to s novodobými 
kronikáři, ví málokdo. Současné psaní 
kroniky je sice podstatně odlišné 
od toho dřívějšího, jak po technické 
stránce, tak po informační. Například 
současný kronikář už nepíše 
vypravěčským, uměleckým stylem, ale 
hlavní jsou fakta a svým způsobem 
strohost, která sama o sobě o autorovi 
moc nevypovídá. V každém případě je 
to zajímavé podílení se na historii pro 
budoucího čtenáře.
 Podle zákona 132/2006 Sb. 
jsou od roku 2006 všechny kroniky 
archivovány v Okresním archivu 
v Jablonci nad Nisou, a zde si je 
může prohlédnout kdokoli z veřejnosti 
v „návštěvních“ hodinách. Kopie 
kroniky od roku 1993 jsou k nahlédnutí 
u kronikářky.
 Povídání mělo velký úspěch také 
díky možnosti prohlédnout si fotografie 
starého Tanvaldu, kterých bylo hodně 
přes 300. Určitě se můžete těšit 
i na další pokračování.

-haj-

V prosluněné čtvrteční odpoledne 3. 
dubna jsme přivítali nové občánky 

našeho města. Děti přivítal pan radní 
Miroslav Šír, paní matrikářka a členka 

KPOZ. Všem dětem přejeme hodně 
zdraví a šťastné krůčky v životě.

-haj-
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Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti radnice se 
uskuteční ve středu 7. května od 16-ti 

hodin jednání zastupitelů města.

Vítání občánků

Tradiční jarní zájezd 

Jarní zájezd pro tanvaldské seniory

pro tanvaldské seniory do partnerského 
města Wittichenau se uskuteční v úterý 
27. května. Cena zájezdu je 230 Kč. 
Odjezd z centrálního parkoviště v 7.00 
hod. Zájemci o zájezd se mohou přihla-
šovat již nyní v Infocentru Tanvald.

který pořádá KPOZ a KK MěÚ 
Tanvald, se uskuteční 3. června 2014.
Cílem je zámek Pardubice.
Přihlášky a další informace o zájezdu 
v Infocentru Tanvald již nyní.

Od pondělí 31. března 2014 
je otevřená silnice II/290 mezi 

Smědavou a Souší.

Senior klub Tanvald
Vás zve na pásmo písniček dětí z MŠ 

Tanvald Šumburk n. D.

Básničky a písničky 
pro naše babičky

nejen s našimi nejmenšími, ale i s
MUDr. Tomášem Drobníkem
Místo konání: Dům pro seniory 

Šumburk nad Desnou 593, Tanvald, - 
společenská místnost

Datum konání: 

20. 5. 2014 v 15:00 hod.
Srdečně zveme
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 Ve čtvrtek 3. dubna se v zasedací 
místnosti MěÚ Tanvald uskutečnilo 
jednání na téma „romské otázky“, 
které zorganizoval senátor Jaroslav 
Zeman, jelikož místní starostové jsou 
nespokojení se současným stavem. 
Stěžují si na nedostatečné prostředky 
k řešení problémů.
 Jednání se účastnil senátor 
Jaroslav Zeman. Dále se setkání 

účastnili Jana Hnyková, poslankyně 
hnutí Úsvit, Martin Komárek poslanec 
za hnutí ANO 2011, Ivana Řápková 
bývalá poslankyně za ODS a poradkyně 
senátora, která se „proslavila“ svým 
nekompromisním přístupem k tzv. 
nepřizpůsobivým občanům, a také 
s Tanvaldem propojený politik Libor 
Ježek. Samozřejmě se setkání 
účastnili místní starostové Petr Polák 

z Tanvaldu, Jaroslav Najman z Velkých 
Hamrů, Marek Hotovec ze Smržovky 
a Jaroslav Kořínek z Desné. Dále 
místostarosta Tanvaldu Josef Průcha 
a tajemník Městského úřadu Tanvald 
Richard Seidel. Dalšími členy jednání 
byli zástupci policie ČR a to ředitel 
krajského ředitelství Libereckého 
kraje Vladislav Husák, tisková 
mluvčí Dagmar Sochorová, velitelé 
obvodních oddělení Jan Hlubůček 
(Tanvald), Zuzana Nechanická 
(Smržovka) a velitel tanvaldské 
městské policie Jiří Horáček.

 Ivana Řápková, která bojovala 
proti zneužívání sociálních dávek, 
představila 3 novely, které se senát 
snaží opětovně prosadit.
 Zaprvé znovuobnovení veřejné 
služby. Novela by se měla vracet 
k systému, který fungoval od roku 2009 
do roku 2011. Návrh by měl umožnit 
znovu využívat veřejnou službu 
tím způsobem, že pro dlouhodobě 
nezaměstnané to přináší pracovní 
návyky, a ti, kteří potřebné hodiny 
neodpracovali, by pobírali pouze 
životní minimum.
 Zadruhé omezení doplatku 
na bydlení. Doplatek na bydlení 
(zejména v ubytovnách) by měl být 
vyplácen ve výši, která odpovídá 
v místě obvyklému nájemnému 
a kvalitě bydlení. Tím se i zamezí 
obohacování vlastníků ubytoven i bytů 
na úkor státu.
 A zatřetí změna zákona 
o odpadech. Původní návrh této 
novelizace zněl ve zkratce: Obec 
si může rozhodnout, zda chce mít 
sběrny nebo ne, případně omezit jejich 
otevírací dobu. Bohužel, novelizace 
takto neprošla a byla změněna, že 
pokud sběrny vykoupí zakázaný odpad 
od fyzické osoby, pak krajský úřad 
sběrně odebere licenci. -red-

Zajímavosti, kultura, inzerce

 Je čtvrtek 04.45 na tanvaldském 
parkovišti a u autobusu, který odjíždí 
v 5 hodin do Vídně, nikdo nechybí. 
Nikdo nezaspal. I to jediné podezření 
rozptýlila spěchající postavička támhle 
na rohu. Also Abfahrt. Vlastně ne, 

místo průvodkyně, která se přidá až 
ve Vídni, si bere řidič mikrofon, přivítá 
nás jménem CK Pangea z Jablonce 
nad Nisou, požádá žáky, aby zachovali 
vysokou laťku příjemných cest s jejich 
pedagogickým sborem a neudělali 

ostudu ani sobě ani gymnáziu, s jehož 
učitelským sborem on na cesty jezdí 
moc rád. Vzápětí převezme sám peda-
gogickou pravomoc a prohlásí, že teda 
„fríšop Hatě bude“, a několikrát nás 
všechny rozesměje. A jedeme. 

 Cíl – naše někdejší mocnářské cen-
trum habsburské říše - Vídeň na dva 
dny.
 Přejezd republiky je klidný, dospá-
váme, povídáme, vyhlížíme zastávku. 

Vídeň Gymnázia Tanvald aneb A ten bordel si uklid
,
te, smradi!

Jednání na téma „romské otázky“

Pokračování na str. 4

Zlatá svatba 
manželů 

Tykalských
 V březnu oslavili manželé 
Tykalských zlatou svatbu, což je 
padesát let od svatby. Obřad se 
uskutečnil v Hasičské zbrojnici SDH 
Tanvald - Šumburk.
 K tomuto jubileu přejeme manželům 
Tykalským hlavně hodně zdraví 
a mnoho dalších společných let. -haj-

INZERCE
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 Pan Anděl je významným tan-
valdským rodákem, který v dubnu 
oslavil životní jubileum. Rudolfa 
Anděla velmi dobře vystihuje článek 
od vedoucího Okresního archivu 
v Jablonci nad Nisou Mgr.Jana 
Kašpara, který s jeho svolením uve-
řejňujeme a zároveň se přidáváme 
ke gratulantům.
 Ke své škodě žel nepřicházím 
do styku s panem Andělem tak často, 
aby mohl být můj příspěvek něčím více 
než jen osobní úvahou o příčinách 
a důvodech jevu způsobujícího, že 
velké množství lidí pobývá rádo v pří-
jemné oslavencově přítomnosti. 
 Pro archiváře jabloneckého SOkA 
je především významné, že spolu se 
stejně „mladým“ Jaroslavem Rýdlem 
patří Rudolf Anděl v současnosti k nej-
významnějším znalcům regionální his-
torie širšího Tanvaldska, této důležité 
části jabloneckého regionu. Rodák ze 
Šumburku nad Desnou, horal milující 
turistiku (známý je jeho citát „škoda kaž-
dého schodu, který člověk nevyjde“), je 
ale také cenným pamětníkem, bohužel 
ale ještě zdaleka ne tak využitým, jak 
by si jeho vzpomínky zasloužily. 
Jaký tedy je pan Rudolf Anděl? 
 Především jej zdobí vzácná činoro-
dost. V tomto směru se přímo nabízí 
jeho srovnání s některými osobnostmi. 
Například s Augustem Sedláčkem. 
Zatímco jihočeský historik putoval 
po hradech celých Čech, pan Anděl 
(statečně vždy na svém motocyklu, 
později v osobním automobilu značky 
Trabant) se soustředil na hrady 
Libereckého kraje, resp. širších 
severních Čech. Vedle Sedláčka by 
ale bylo možno vzpomenout i spi-
sovatele Franze Kafku, který naším 
regionem sice křižoval o půlstoletí 
dříve než Rudolf Anděl, oproti panu 
docentovi byl ale znevýhodněn faktem, 
že se předmětem jeho zájmu mohlo 

stát pouze teritorium čtyř okresních 
hejtmanství (Liberce, Frýdlantu 
v Čechách, Rumburku a Jablonce nad 
Nisou) přidělené mu nadřízenými. Jako 
úředník Dělnické úrazové pojišťovny 
Kafka ve svěřené části severních Čech 
kontroloval především bezpečnost 
práce a všeobecné poměry, které 
panovaly v objektech továrních, tedy 
nikoliv hradních. Mírou nečekaných 
zjištění se ale situace v expandujícím 
textilním a sklářském průmyslu počátku 
dvacátého století nemohla moc lišit 
od komplikované reality pohraničí let 
padesátých. 
 Rudolf Anděl provádí své výzkumy 
od začátku s pečlivostí a precizností 
– vlastnostmi jistě vrozenými, nicméně 
jistě ještě zesílenými absolvovaným 
studiem vzorové pregnantní vědy – 
zeměpisu („nemohu psát o tom, co 
jsem neviděl na vlastní oči“). 
 Připomenout je nutno též příslo-
večný oslavencův humor, s jehož 
pomocí se mu vždy daří vést jakéko-
liv jednání laskavě, konsensuálně, 

s moudrým nadhledem. Vzpomínám 
na jeho předsedání redakčním radám 
sborníku Fontes Nissae – Prameny 
Nisy, se shrnujícím hutným úvodem 
a závěrečným slovem, jež vždy končilo 
nezbytným přáním buď hezkého léta 
(to na setkáních v květnu) nebo hez-
kého startu do nového školního roku (to 
na konci léta, na jednáních zářijových). 
Podobně byly jistě předtím řízeny i pra-
covní porady katedry. 
 Pan docent ctí zásadu, že základem 
spokojeného života jsou harmonické 
rodinné vztahy. Podobná zakotvenost 
má význam pro jakoukoliv veřejnou 
činnost a pro klidnou, trpělivou, dlou-
hodobou a cílevědomou badatelskou 
práci historika tím spíše. Sám je 
zářným příkladem podobného štěstí; 
skutečnost, že již šedesát let žije 
ve spokojeném manželském svazku 
(Andělovi slaví v prosinci 2009 dia-
mantovou svatbu), mu umožňuje pro-
jevovat milý a nezištný zájem o zdraví 
a pohodu nejen všech svých kolegů, 
ale i o životní spokojenost jejich rodin-

ných příslušníků. 
Víme, že pan Anděl je vždy elegantní 
– i v největších vedrech, které žel zasa-
hují v poslední době také sever Čech, 
přichází oblečen jako gentleman, muž, 
pro nějž by bylo v podstatě nemysli-
telné nejen aktivně vystoupit, ale i jen 
objevit se ve veřejném prostoru bez 
obleku a vázanky. Již mnohokrát tak 
bezděčně přiměl své mladší kolegy 
zamyslet se jak nad vlastním šatníkem, 
tak nad přístupem k festivitám a životu 
vůbec. 
 Nenucenost a nonšalance, s níž se 
prezentuje, panu docentovi umožňuje 
být zjevně ve svém živlu při jakékoliv 
veřejné činnosti. Jeho osobní kouzlo 
a schopnost zaujmout na jakýchkoliv 
veřejných přednáškách přítomné audi-
torium mu může každý z nás pouze 
závidět. Kdyby každý popularizoval náš 
vědní obor a výsledky vlastního bádání 
s podobným nasazením a přehledem, 
nemusel by dějepis o své přežití 
na školách bojovat, ale byl by váže-
ným králem věd. V podání oslavence 
jde o jiskřivý příběh, o dobrodružství! 
Publikum si získá, téma dokáže při-
blížit přístupnou formou. Posluchači 
se rázem cítí být spoluhledači pravdy 
o minulosti, ne jen pasivními příjemci 
informací. Pan docent zkrátka líčí histo-
rii plasticky, je z ní cítit člověk minulých 
věků se svými radostmi a starostmi 
– a živý člověk z masa a kostí je také 
přibližuje. Zajímavě, v dobrém slova 
smyslu zaujatě. 
 Shrnuji: Ve shodě se svým příjme-
ním Rudolf Anděl pravděpodobně 
v každém z nás probouzí to lepší JÁ. 
Tím zároveň odpovídám na otázku, 
kterou jsem si položil v úvodu svého 
zamyšlení. Jsme rádi, že jej máme, 
a za sebe sobecky doufám, že ještě 
dlouho mít budeme! Vše nejlepší!!! 

Jan Kašpar 

Informace, zajímavosti

 Na webových stránkách města 
v sekci Městský úřad v odkaze Územní 
plán města Tanvald jsou zveřejněny 
dokumenty k projednávanému návrhu 
Změny č. 1 Územního plánu města 
Tanvald a k návrhu Zprávy o uplatňo-
vání Územního plánu městaTanvald.

 Návrh Změny č. 1 Územního plánu 
města Tanvald navrhuje a posuzuje 
(z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj 
území včetně vlivů na životní prostředí) 
rozšíření sjezdových tratí včetně 
nových přepravních zařízení v areálu 
Tanvaldský Špičák. Návrh Změny č. 1 
ÚP Tanvald zároveň upřesňuje uvedení 
ÚP Tanvald do souladu s nadřazenou 
krajskou územně plánovací doku-

metací „Zásady územního rozvoje 
Libereckého kraje“. Připomínky k této 
změně územního plánu je možné 
podávat do 22.05.2014 a to písemně 
na MěÚ Tanvald, odbor stavební úřad 
a ŽP.
 Návrh Zprávy u uplatňo-
vání Územního plánu města Tanvald 
za období 09/2010-04/2014 komplexně 
vyhodnocuje za sledované období  
zejména uplatňování územního plánu 
a využití zastavitelných ploch ve vztahu 
k potřebě vymezení nových zastavitel-
ných ploch. Návrh Zprávy je možné 
připomínkovat do 14. 5. 2014 taktéž 
na MěÚ Tanvald, odbor odbor stavební 
úřad a ŽP.

-MěÚ-

Vážení občané Tanvaldu, 
petice proti plánované výstavbě geo-
termální elektrárny v našem městě 
byla již ukončena a dne 15. 4. 2014 
předána panu starostovi. Pod petici se 

podepsalo 2145 občanů! 
Tímto vám všem děkujeme za vyjád-
ření názoru k nebezpečnému záměru, 
který by zcela nepochybně ovlivnil osud  
našeho města na mnoho dalších let. 

Věříme, že i naši zastupitelé při svém 
rozhodování ve středu 30. 4. od 16 hod. 
přihlédnou k tomuto množství podpisů.  
Vaše osobní podpora v duchu fair play 
při tomto zasedání je vítána.

Ing. Jaroslav Mikš a Tanvalďáci, kterým 
není lhostejná budoucnost města

 V sobotu 29. 3. 2014 jsme se 
zúčastnili Sokolského plesu v Českém 
Šumburku. Pozvání našich přátel 
na tuto akci nás mile překvapilo.
 Hned na začátku nás potěšilo, že 
ples byl nekuřácký. Obsluha, kterou 
zajišťovali mimo jiné sami pořadatelé, 
byla milá, stále usměvavá, blesku-
rychlá, se stálým přísunem jak  tekutin, 
tak občerstvení. Vše na jedničku.
 Největším zážitkem, jistě nejen 
pro nás, bylo vystoupení místních 
nadšených tanečníků. Za vystou-
pení v dobových krojích s tradičním 
tancem Českou besedou velký dík. 
Dlouhý potlesk byl jasným oceněním 
výkonů tanečníků i jejich umělecké 

vedoucí Lídy Slunečkové.
 Kolem půlnoci došlo i na losování 
bohaté tomboly. Velmi kladně jsme 
ohodnotili některé místní nápady, jako 
například zajištění dopravy autobusem 
pro návštěvníky z Tanvaldu a okolních 
vesnic se štamprličkou na rozloučenou.
 Děkujeme organizátorům za krásný 
zážitek a příjemně strávený večer, jenž 
se pro nejodolnější protáhl do ranních 
hodin. Pořádání Sokolského plesu 
vyšlo pořadatelům  na jedničku!
 Těšíme se na další ročníky, 
které budou pro velký úspěch určitě 
následovat.

Přátelé sokolů z Dobřichova 
(okres Kolín)

Územně plánovací činnost Šumburský ples

Petice proti plánované výstavbě geotermální elektrárny

Vzpomínka na dva významné rodáky - Rudolf Anděl jubilující 

Rudolf Anděl druhý zleva.
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Okénko městské policie
725 095 123  - 483 394 575

Svítilo se v hernách a barech
Kontrolní jarní akce 12. a 18. dubna 
ve spolupráci městské policie,  Policie 
ČR a sociálního odboru MěÚ Tanvald  
nad dodržováním zákonů a vyhlášek 
splnily svůj účel. Policisté si posvítili 
především na herny a bary, pátrali 
po hledaných a pohřešovaných 
osobách a odcizených věcech. Při 
kontrole byli zadrženi dva cizinci bez 
dokladů. Co se týče nalévání alkoholu 
mladistvým, Tanvald dopadl dobře, ale 
v sousední Desné se již pokutovalo. 
Tato akce měla nejen represívní 
charakter, nýbrž je i prevencí k tomu, 
aby se zákony a vyhlášky dodržovaly. 
Proto se bude opakovat dle situace 
ve městě a o výsledcích se dozvíte 
na našich stránkách.
 
Vůči autobusu ohleduplněji
Po dobu prací v Nemocniční ulici je 
změněna trasa autobusu z centra města 
na Výšinu. Otočka je momentálně mezi 
panelovými domy a proto bylo omezeno 
parkování v této lokalitě. Někteří řidiči 
však jako by dosud nové značky 
nezaregistrovali a parkují na trase, 
jako by se nechumelilo. To působí 
pochopitelně řidičům autobusů nemalé 
potíže. Buďte proto prosím ohleduplní, 
místa na parkování je na Výšině pořád 
dost. Strážníci prozatím celou věc řešili 
domluvami, ovšem nezabere-li to, brzy 
padnou první pokuty. A to si jistě nikdo 
nepřeje.

Opět jeden ztracenec
Pejska černé 
barvy, křížence 
možná pudla, bez 
identifikačních 
znaků, nalezla 
hlídka městské 
policie 31.března 
na Horním 
Tanvaldě. Pes 
je momentálně 
v útulku Dášenka 
v Lučanech, takže 
pokud ho někdo postrádáte, přihlaste 
se tam. -vho-

Vzpomínka na dva významné rodáky
 Dne 29. dubna před devadesáti lety 
se v čísle popisném 295, tehdy samo-
statného města Šumburk nad Desnou 
(s Tanvaldem spojen 1942, resp. 1945) 
narodil pan Rudolf Anděl. Dům ustoupil 
demolici (dnes občerstvení a cesta 
k podchodu pod tratí, tzv. myší díra). 
Pan Anděl žije v Liberci. Tituly pana 
Anděla lze lehce spočítat (Doc., PhDr., 
CSc.), jeho obsažné dílo počítat bude 
dost těžké: obor ? historie, středověk, 
panská sídla, prostí lidé v mlýnku dějin.

 Vždy milý, pragmatický, 
vždy vstřícný: Pane Anděli, 
gratuluji! Přeji neutuchající 
elán a nezbytné zdravíčko!
 Druhý vzpomínaný nás 
dne 4. 5. před čtyřmi lety 
opustil: Pan Jaroslav Rýdl.
 Neopustila nás však jeho 
práce a přínos k oživení 
zájmu o dějiny Tanvaldska, 
dějiny textilního průmyslu, 
dějiny prostých lidí, horalů, 

písmáků.
Možná se opakuji?
S oběma jsem měl tu čest 
setkat se při práci, jak v archí-
vech, tak po domácnostech. 
Není důležité, komu je tato 
práce koníčkem, komu obži-
vou – hlavně když se „dělá 
srdcem“. Oba zůstávají mými 
nedostižnými učiteli.

Na dva významné rodáky 
vzpomíná Jeti, skauti Tanvald

Vídeň Gymnázia Tanvald aneb A ten bordel si uklid
,
te, smradi!

Hatě jsou tu. Leč ještě spící. No, jeden 
free shop se přece jen našel, a při cou-
rání jsme mohli do syta i víc prohlížet 
místní atrakce, netušíce, co nás čeká 
v Prátru.
 Rakousko už je rychlé – průvodkyně 
čeká u Schoenbrunnu. Stručně jen 
o nádvoří a jdeme na chvíli do zahrad. 
Chceme toho ale hodně vidět, tak se 
projdeme až ke Gloriette Marie Terezie 
(vznikl díky bitvě u Kolína, přes který 
jsme před pár hodinami jeli) a máme 
před sebou nádherný výhled na Vídeň 
a odhadujeme, kde se budeme pohy-
bovat v našich dvou dnech. Skupinová 
fota podle tříd a jdeme dál – dovnitř 
na kratší okruh. První přátelští a usmě-
vaví Vídeňáci z mnoha dalších nám ho 
umožní, nastaví audioprůvodce a my 
jdeme nadšeně z místnosti do míst-
nosti a posloucháme zdařilou nahrávku 
– ani dlouhou, ani krátkou, příjemnou 
i obsahově. Procházíme místnosti 
Franze Josefa a jeho stále z Vídně 
utíkající Sisi.
 Tak a hurá do centra. Přejezd přece 
jen ve Vídni není rychlý, tak se můžeme 
v klidu nasvačit, připravit do batůžků to 
nejnutnější (pro slunečné, letní počasí 
spíš z batůžků mnohé nechat v busu) 
a ještě sledovat, co je links und rechts 
kolem nás. Třeba sebevrah támhle 
nahoře s kufříkem v ruce. (Že bude 
váhat se skokem ještě další den, nás 
poteší.)
 Vystupujeme na Burg-Ring 
u Museen s majestání Marie Theresia 
na podstavci, ale ta nám zůstanou 
napříště (bohužel pak už bez letošní 
výstavy Fabergé Eier, leč čas je 
omezený a zajímavostí mnoho). 
Zastavíme se u Parlamentu s Pallas 
Athénou stojící i na personifikaci Vltavy 
a Labe, pak chceme totéž zopakovat 
i u Rathaus, jenže nemilé překvapení 
– ještě minulý týden (!březnový!) se 
před ní bruslilo a zrovna dnes  zahradili 
prostor a uklízeli. Tak pohled trochu 
z dálky, Rathauspark je taky hezký a už 
rozkvetlý. Bude víc času – konečně – 
na rozchod. Ale ještě kus společně 
kolem Universitaet, Hofburg,  přes 
Kohlmarkt a po Graben (jako v Praze 
– Koňský trh, Příkopy) k Stephansdom 
(i našeho Přemysla Otakara II.). 
Nejdřív do chrámu, pak někteří nahoru 
na věž – buď jižní věží Steffl po 343 
schodech pěšky nebo severní věží 
Adlerturm výtahem (prý postavil ďábel 
– že by pořád lákal ke hříchu lenosti?) 
k Pummerinu. Co že to je? Zvon o 21 

tunách. A pak už Freizeit! Rozprchli 
jsme se všemi možnými uličkami. Tu 
za nákupy, tu za dalšími historickými 
památkami, tu za současným vídeň-
ským mumrajem. Máme to všechno 
na fotkách.
 Tak a už nejkratší cestou 
k Museumsgebiet počkat na autobus 
a jedeme na sever do Jugendhostel, 
který se ukáže na úrovni přímo hote-
lové. Průběh večera, někdy prodlouže-
ného, si nechte vylíčit u účastníků.
 U bohatého švédského stolu druhý 
den ráno jsou všichni spokojení, usmě-
vaví, nejen pro bohatou nabídku. Ale 
odjezd rozumně až v 9 hodin nechal 
dospat všechny. Nutno připomenout, 
že v noci byl největší hluk z nekončí-
cího provozu venku.
 Z házení použitého prádla vlastno-
ručně do šachty mají všichni legraci 
(a nehoďte tam i ty svetry, co držíte 
v ruce) až do úleku „já jsem tam 
hodila i mikinu!“ Ale opět se potvrdí, že 
Víděňáci jsou skutečně pohodoví.
 Po drobné diskuzi o chybějícím, 
byltunenítu vraceném klíči odjezd. 
Prosadili jsme si Spanische Reitschule 
a ta začíná v 10 hodin. Slavní bělostní 
Lipizzanen. No, hodina musí stačit, 
i když je produkce v polovině a přichá-
zejí na řadu ti zkušenější (tedy hlavně 
koně). Nicméně na programu jsou ještě 
další lákadla. Nationalbibliotek nám 
umožní vstup zdarma do Prunksaal 
a my jsme uzemněni barokní krásou 
obrovského sálu hned u vstupních 
dveřích (jako v F.L.Věkovi) a fotíme 
a fotíme (bez blesku můžeme).  Zhruba 
80 000 svazků – stav před tak 220 
lety. (Dnešní skoro 3 miliony.) A když 
nám sklouznou oči do nižších prostor, 
zaujme nás i výstava k 1.světové válce, 
takže se návštěva protahuje a krátí 
se čas na další dechberoucí prostory 
Hofburgu – Weltliche Schatzkammer. 
Unešeně procházíme bohaté sbírky 
královských, císařských, církevních 
cenností a insignií a je toho na jednu 
návštěvu moc a už nás nemrzí, že ten-
tokrát audioguide nebyly možné. (Byly, 
ale když nejsou v češtině?!) A to ještě, 
kdo vyjde na nádvoří, chce nahlédnout 
do gotické Burgakapelle, kde hraje 
i reprodukovaná hudba, asi Schuberta. 
A zase honem k autobusu, ať tam 
není dřív než my a ještě jednou nás 
popoveze – k Hundertwasser-Haus. 
A před jeho fasádou strávíme skoro 
tolik času, jak v protějším obchůdku. 
„A viděli jste ty záchody? Tam je to 
taky všechno nakřivo – támhle po těch 
schodech dolů!“ A víte, že tam před 

turniketem jsou i malé vodopády, aby 
vás opravdu motivovaly okusit nohama 
i očima mistrovo přesvědčení „pravý 
úhel je zvěrstvo proti přírodě“. A viděli 
jste toho hada v kašně? A budovu 
zpozarohu? Jenže dotace 35 minut 
je konečná – pokud nenastoupíme, 
tak autobus odjede. A my máme před 
sebou poslední náročný vídeňský 
úkol – Prater. Obří kolo povinně, další 
atrakce libovolně, ale důkladně. Že jde 
o obrovské výšky? Budou s vámi dělat 
psí kusy – otáčení, rychlosti, stoupání, 
propady? Po důkladném studiu těch 
před námi, co ječí, ale pak vystoupí 
a odejdou vzpřímeně, se odvaha najde. 
A chuť, ta se hledat nemusí.
 A protože autobus čeká už napo-
sledy a nemusí nic platit, tak si to 
trochu prodlužujeme a užíváme.
 Nakonec ale už nutný Abfahrt směr 
Tanvald. Dlouhý, ale utíká to. Dva filmy, 
mezi nimi povídání, bouračka na trase 
(tedy ne naše, ale za chvíli se zase 
rozjedeme, tak to snad byly hlavně 
plechy), pár zastávek a už pomalu 
komunikace s rodiči – á v Tanvaldě 
je bohatý noční život – koukejte, kolik 
je aut na parkovišti. Někdo jede už 
skutečně domů, někdo tedy pěšky 
i hodně velký kus, někdo zvládne další 
akci. Vždyť je teprve pátek 23.hodin. 
A kdo zastihl rodiče u televize, mohl 
vidět české ušlechtilé koně – soutěž 
vozatajů. Ale popárované weiss und 
schwarz.
 A že jste se nic nedočetli o těch 
smradech z titulku?
No ani nemohli. Protože náš Pan Řidič 
si na závěr vzal opět mikrofon, ON 
NÁM poděkoval za fajn zájezd a přidal: 
„Přemýšlel jsem, co bych vám na závěr 
popřál. Buďte pořád tak usměvaví 
a pohodoví. Byli jste suproví, reputaci 
Gymnázia Tanvald jste potvrdili.“ A před 
bouřlivým potleskem stačil jeden účast-
ník pronést onu větu z titulku, kterou 
čekal v tomto autobusu v této skupině 
na konci naší cesty marně.   
 Bylo to skvělé, paní učitelko Rykrová! 

GymTan

Pokračování ze str. 2

Na Tanvaldském Špičáku 
byla znovu instalována 

pamětní deska
 V neděli 6. dubna byla znovu 
instalována na Špičáku pamětní deska.
 Památník na Špičáku byl odhalen 
v roce 1975 a autory byli sochař A. 
Hubička a architekt M. Strach. Bohužel, 
původní bronzová deska byla odcizena. 
A tak město na vlastní náklady pořídilo 
novou desku. Po instalaci technické 
služby uklidily přilehlé prostranství, aby 
byl památník v důstojném prostředí. 

-haj-

To je on, malý černý 
bezdomovec

INZERCE

Odvoz a likvidace 
fekálií

Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890
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 „Vejdi a neuškoď,“ říkával můj 
dědeček, než do sebe obrátil kalíšek 
šláftruňku. A staří Češi věděli, co říkají. 
Alkohol roztahuje cévy, povzbuzuje 
trávící systém a tzv. vypaluje červa. 
Jenže toho vypalování nesmí být přes-
příliš. To pak s jedním dokáže pořádně 
zacloumat, zmást světové strany, zvět-
šit přitažlivost zemskou, prostě poplést 
hlavu, ruce i nohy jaksepatří. Mladé 
i staré nevyjímaje.
 Jako tuhle v jedné tanvaldské 
hospůdce. Když bujarý důchodce 
nezná svou míru, padá k zemi rych-
lostí komety. A nestalo se tak zdaleka 
poprvé. Bohudík se to tentokrát obešlo 
jen s drobným zraněním. Tanvalďáci 
jsou naštěstí dobří chlapi, co nebo-
žáka nenechají bezvládně ležet, ať 
už na chodníku, nebo na podlaze 

hospody, ovšem všeho do času. Mám 
velkou obavu, že tento pán dříve či 
později padne ještě tvrději a osudněji. 
A říci si nedá. Když ono to liguéréééé je 
tak lákavé, že?
 A ještě jedna poznámka na závěr. 
Nosit s sebou v peněžence celý důchod 
a pak o sobě, slušně řečeno, vůbec 
nevědět, to je jako jízdenka do pekla. 
Nejsou mezi námi jen samí poctivci 
a leckoho by pár tisícovek mohlo zlákat. 
A jak takové zlákání může vypadat, to 
dobře známe z vysílání komerčních 
televizí. Tentokrát to dopadlo dobře 
a peněženka se našla, ale co příště? 
Poučí se? Nepoučí?
 Nechci být sýčkem, ale jednu vraždu 
jsme tu už měli.

-vho-

 Přišlo nám do redakce několik 
mailů k probíhající kauze metanol. Jak 
známo, na otravu touto prudce jedova-
tou látkou, kterou naprosto nezodpo-
vědní zloději míchali do alkoholických 
nápojů, zemřelo již několik desítek 
osob. Kromě bezohledné ziskuchti-
vosti snad ani vrozený kreténismus 
nemůže vysvětlit takové počínání. Je 
to totiž prakticky stejné, jako by někdo 
míchal do kafe kyanid draselný, aby 
mělo ten správný šmak a „ušetřilo se“. 
V Tanvaldě se dosud naštěstí nikdo 
tímto vražedným koktejlem neotrávil, 
jenže této jedovaté směsi v republice 
ještě koluje obrovské množství a nikdo 
netuší kde. Dovoluji si tedy několik 
poznámek k tomuto problému.
 Metanol, nebo také metylalkohol, 
je sloučenina příbuzná etanolu, neboli 
etylalkoholu, který se běžně konzumuje 
v alkoholických nápojích. Metanol má 
vzorec CH3 OH, zatímco etanol CH3 
CH2 OH. Metanol krom jiného může 
vzniknout i nedokonalým kvašením 
a může se tedy vyskytnout i v podo-
mácku pálené kořalce. Je tu však jedno 
základní vodítko k rozlišení žádaného 
etanolu od nežádoucího metanolu, a to 
rozdílný bod varu. Metanol vře při tep-
lotě přibližně 65 stupňů celsia, zatímco 
etanol až při 78 stupních. Pokud 
tedy máte doma láhev podezřelého 

alkoholu a je vám líto vylít ji, či použít 
do ostřikovače, snadná pomoc. Ohřejte 
si v hrnci vodu, do níž ponoříte nádobu 
s alkoholem, tak aby byla ponořená 
krom hrdla, které musí zůstat otevřeno 
a postupně ji zahřejte až na teplotu 
malinko přes bod varu metanolu. 
Doporučuji ohřát na 70 stupňů (teplotu 
kontrolovat kvalitním teploměrem uvnitř 
láhve, nikoliv v ohřívací lázni) a sledo-
vat, zda se kapalina počne vařit. Pokud 
ano, naletěli jste podvodníkům a máte 
v ní metanol. V takovém případě poží-
vání nedoporučuji, leda byste provedli 
kompletní destilaci, na niž však běžné 
domácnosti nejsou vybaveny. Pokud 
při teplotě 70 stupňů ani po čtvrthodině 
(doporučuji pro jistotu) nejdou k hladině 
žádné bublinky, láhev metanol neobsa-
huje. Ovšem zdali se zde nevyskytují 
aldehydy, ketony, či jiné přiboudliny, jež 
pak působí druhý den bolení hlavy, to 
se takto jednoduše zjistit nedá. To už 
záleží na kvalitě kvašení a také samo-
zřejmě na kvalitě destilačního zařízení.
 Takže pokud máte kvalitní alkohol, 
přeji dobrou chuť, pokud však máte 
jakoukoliv pochybnost o jeho původu, 
neriskujte, ověřte si jeho složení, pří-
padně použijte jinak než do žaludku. 
Zdraví máte jenom jedno.

Václav Hošek

Vážení hudební přátelé, Jak proti démonu alkoholu?

Jak si nepochutnat na metanolu

 Tanvaldské hudební jaro se 
přehouplo do druhé poloviny, a tak 
je načase, abych Vás informovala 
o posledních dvou koncertech.
V pátek 16. května se můžeme těšit 
na nám již známé Smetanovovo trio. 
Celý koncert, nazvaný  „Pocta Josefu 
Páleníčkovi“, bude vzpomínkový. 
 Smetanovo trio, založené v r. 1934 
legendárním klavíristou Josefem 
Páleníčkem, prošlo následujícími 
desetiletími mnoha obměnami, ale to nic 
neubralo na jejich významu. I dnes patří 
k nejprestižnějším českým souborům 
současnosti. V roce 2009 oslavilo 10 let 
novodobé existence. Současní členové 
ve své interpretaci navazují na ideál, 
který vytvořili jeho předchůdci. I dnešní 
členové Smetanova tria – všichni tři 
významní čeští sólisté – dokazují, že 
základním předpokladem úspěchu 
každého kvalitního tria je dokonalá 
sólistická vybavenost hráčů. Na žádost 
pořadatelů čas od času kombinují 
svá triová vystoupení se sólovými 
skladbami, tak jak to odpovídá původní 
slavné tradici této komorní formace. 
I na našem koncertě se členové tria 
představí jako sóloví hráči i jako trio. 
 Violoncellista Jan Páleníček 
se jako sólista zúčastnil různých 
mezinárodních soutěží, odkud si 
přinesl několikerá ocenění laureáta. 
Jako sólista spolupracuje s předními 
českými i zahraničními orchestry: např. 
Symfonický orchestr FOK, Symfonický 
orchestr Českého rozhlasu, Festivalový 
orchestr Lugano, Filharmonie Hradec 
Králové, Bamberští symfonici, 
KwaZulu-Natal Philharmonic-Durban 
(JAR)  a mnoho dalších.
 Kromě realizace řady nahrávek pro 
české i zahraniční společnosti, rozhlas 
i televizi je Jan Páleníček hlavním 
dramaturgem Českých kulturních 
slavností, cyklu hudebních festivalů 
pod záštitou Ministerstva kultury 
České republiky, které vznikly v roce 
2002 spojením významných českých 
festivalů při zachování jejich vlastních 
tradic. Díky tomuto svazku vstalo 
z popela i Tanvaldské hudební jaro.
 Klavíristka Jitka Čechová je jako 
sólistka velmi vysoko ceněna kritikou 
v mnoha evropských zemích a také  
v Jihoafrické republice, Jižní Americe 
a Japonsku. Je zvána na velké hudební 
scény a festivaly doma i v cizině 
(Pražské jaro, Edinburgh, Graz, Paříž, 
Frankfurt, Baden-Baden, Bodensee 
Festival a další).
 Natočila řadu sólových a komorních 
nahrávek pro české i zahraniční 

společnosti. Nedávno zrealizovala pro 
vydavatelství Supraphon kompletní 
nahrávku klavírních děl Bedřicha 
Smetany (7 CD).
 Houslistu Jiřího Vodičku jsem 
Vám již představila v dubnovém čísle 
a navíc se představil sám jako sólista 
Hradecké filharmonie na letošním 
slavnostním zahajovacím koncertě 
a sklidil zaslouženě velké ovace. 
Teď se na něho budeme těšit jako 
na komorního hráče. 
 Celý koncert je také věnovaný  
Roku české hudby. Zazní skladby 
nejen Josefa Páleníčka (*1914), ale i  
Antonína Dvořáka (+1904).

V pátek 23. května se uskuteční 
závěrečný koncert 58. ročníku THJ 
v kostele sv. Františka z Assisi 
na Šumburce pod názvem „Vivat 
varhany“. 
 Polský varhaník Roman Perucki 
absolvoval v roce 1985 Hudební 
akademii v Gdaňsku. Ve svých studiích 
pokračoval na mistrovských kurzech 
v Polsku a v zahraničí. Na Hudební 
akademii v Gdaňsku začal učit v r. 
1985, nyní je zde profesorem varhanní 
třídy.
 Je hlavním varhaníkem katedrály 
v Gdaňsku Oliwa, výkonným ředitelem 
Baltské filharmonie a prezidentem 
společnosti Musica Sacra a Společnosti 
přátel katedrály v Gdaňsku Oliwa.
 Je manažerem nejstaršího 
festivalu v Polsku, Mezinárodního 
varhanního festivalu v katedrále 
v Oliwě a Mezinárodní soutěže J. 
P. Sweenlicka v Gdaňsku. Rovněž 
se podílí organizačně na dalších 
mezinárodních varhanních cyklech. 
Je členem porot mnoha varhanních 
soutěží v Polsku i v zahraničí (Francie, 
Rusko), vede rovněž mistrovské 
kurzy v Polsku, Portugalsku, Mexiku, 
Chorvatsku, Rusku a ve Francii.
 Doposud odehrál více než 
2000 varhanních koncertů: recitály, 
s doprovodem komorních nebo 
symfonických orchestrů, se sólisty 
či v duu, mnohé se svou ženou, 
houslistkou Mariou Perucki. Vystupoval 
po celé Evropě, v Rusku, Japonsku, 
Číně, Mexiku, USA a v Austrálii. Hrál 
v mnoha významných koncertních 
síních a kostelích celého světa, kupř. 
v katedrále Notre Dame v Paříži.
 Natočil mnoho CD, nahrával pro 
národní rozhlas a televizi, stejně 
jako pro zahraniční gramofonové 
společnosti a média.

Mgr. Libuše Vedralová
předsedkyně festivalového výboru THJ

INZERCE

 Duchem chudobný 
nejspíš musel být ten, kdo 
odložil pytel s odpadky 
na zem vedle koše, který 
slouží pro psí exkrementy, 
případně pro drobný odpad, 
u chodníku nad fotbalovým 
hřištěm na Výšině. Jak jinak 
si vysvětlit jeho počínání, 
notabene když sto metrů 
odtud jsou umístěny velké 

kontejnery na směsný 
odpad? Či snad to byla 
jakási zkouška, v jakém 
časovém intervalu po něm 
ten svinčík uklidí pracovníci 
technických služeb? Nebylo 
to totiž poprvé. Já k tomu 
říkám jen tolik, že s jarem 
se rojí i čuňata mezi námi. 
A nejen s jarem, bohužel.

-vho-

Čuňata opět na scéně
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 12. 3. 2014

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města 
Tanvald konaného dne 12. 3. 2014

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 26. 3. 2014  

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 9. 4. 2014 

• RM požaduje po správci bytového domu 
čp. 94, 259, 260, 261, 262, Železnobrodská 
ul., Tanvald, společnosti TABYS s.r.o. Tanvald, 
postupovat při jednání se zbylými nájemníky 
tak, aby došlo k uvolnění všech bytů v objektu 
v co nejkratší době.
• RM znovu projednala nabídku společnosti 
NAXOS a.s. se sídlem Holečkova 31, Praha 
5 a konstatuje, že případné nové rozhodnutí 
ve věci koupi objektu čp. 548, Horská ul., 
Tanvald je na zastupitelstvu města.
• RM rozhodla prodat mobilní buňku 
v Krkonošské ulici na Šumburku nad Desnou, 
u podchodu ČD pro pěší, inventární číslo 
462114/9, panu Doležalovi za cenu 1.000 Kč 
s tím, že náklady na její odstranění uhradí 
p. Doležal.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Junáku – svazu skautů a skautek ČR, okres 
Jablonec  nad  Nisou,  se  sídlem  Mšenská 
13,  Jablonec nad Nisou účelový příspěvek 
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 schválit 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
• RM:
1/ po projednání žádosti společnosti EUROVIA 
CS, a.s. závod Liberec nesouhlasí s užíváním 
pozemkové parcely č. 370/1, katastrální území 
Tanvald za účelem skladování materiálu při 
rekonstrukci ulic Nemocniční a Pod Špičákem 
a rozhodla nabídnout k tomuto účelu jiné 
pozemky;
2/ vydává záměr na pronájem části pozemkové 
parcely č. 361/1 (spodní část pod sjezdovkou), 
pozemkové parcely č. 173/3  (pozemek naproti 
sběrným surovinám v České ulici) a pozemkové 
parcely č. 173/2 (pozemek za koupalištěm 

v České ulici), vše katastrální území Tanvald 
společnosti EUROVIA CS, a.s. závod Liberec, se 
sídlem Londýnská 564, Liberec na dobu určitou 
od 3. 4. 2014 do 30. 11. 2014 za nájemné ve výši 
20.000 Kč za účelem skladování materiálu při 
rekonstrukci ulic Nemocniční a Pod Špičákem. 
• RM rozhodla poskytnout panu Soldátovi, 
vedoucímu družstva fotbalistů-veteránů 
z Tanvaldu,   příspěvek  ve  výši  2.500 Kč  
na pokrytí nákladů  spojených  s  účastí  
družstva na  17. ročníku fotbalového halového 
turnaje seniorů, který se uskuteční 22. března 
2014 v partnerském městě Wittichenau, a tento 
příspěvek uvolnit z rozpočtové kapitoly Výdaje 
na spolupráci s družebními obcemi.
• RM projednala žádost TJ Sokol Český 
Šumburk o příspěvek na úhradu nákladů 
spojených se svozem a odvozem účastníků 
Sokolského plesu dne 29. března 2014 
a rozhodla tento neposkytnout.   
• RM vydává Statut soutěže HAF – Humor 
v amatérském filmu 2014 dle předloženého 
návrhu.  
• RM souhlasí se spoluprací s Ministerstvem 
kultury ČR při administraci programu „Podpora 
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností“ pro rok 2014, nezřizuje 
komisi státní památkové péče a pověřuje 
výkonem prací spojených se spoluprací 
s Ministerstvem kultury ČR odbor rozvoje a KV 
MěÚ Tanvald.
• RM souhlasí s pokácením 8 ks bříz, 6 ks 
jív a drobné náletové zeleně v ploše 100 
m2 nacházejících se na pozemkové parcele 
č. 361/1, 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:
1/ bere na vědomí zprávu  o provedené 
inventarizaci majetku a závazků  města Tanvald 
k 31.12.2013;
2/ projednala návrh na vzdání se práva 
k pohledávkám, který je přílohou inventarizační 
zprávy za rok  2013  a  rozhodla vzdát se práva 
k pohledávkám uvedeným v přílohách č. 3 a č. 4 
inventarizační zprávy za rok 2013.

• RM schvaluje přechod nájmu bytu č. 10, vel. 
1+2, Protifašistických bojovníků 595, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou na dobu určitou do 31. 
12. 2014.
• RM vydává záměr na prodej bytu č. 530/2, 
vel. 1+2, byt běžný, Radniční ul., Tanvald 
včetně spoluvlastnického podílu 349/20824 
na společných částech budovy č.p. 529, 530, 531 
a 532, Radniční ul., Tanvald a stavební parcele č. 
746/4, katastrální území Tanvald dle schválených 
pravidel veřejné soutěže. Základní cena pro 
podání žádosti je 208.550 Kč. Termín pro podání 
žádosti je nejpozději do 7. 5. 2014 do 14.00 
hodin.
• RM souhlasí s ukončením nájemních 
smluv na byty uzavřených na dobu určitou 
do 31. 3. 2014 s nájemcem v bytě Okružní 523, 
Tanvald a s nájemcem v bytě Protifašistických 
bojovníků 595, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou.
• RM souhlasí s provozováním koupaliště 
v České ulici v letní sezoně 2014 slečnou 
Andreou Královou a slečnou Lenkou Votočkovou 
za stejných podmínek jako v roce 2013.
• RM vydává záměr na prodej části pozemkové 
parcely č. 1031/11 (trvalý travní porost) o výměře 
cca 1200 m2, katastrální území Tanvald.
• RM rozhodla pronajmout pozemkovou parcelu 
č. 1249/1 (lesní pozemek) o výměře 20594 m2, 
katastrální území Tanvald společnosti TABYS 
s.r.o., se sídlem Protifašistických bojovníků 183, 

Tanvald, část Šumburk nad Desnou za účelem 
hospodaření – provozování zemědělské výroby 
podle zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění 
zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony.
•RM rozhodla pronajmout část pozemkové 
parcely č. 1463/1 (trvalý travní porost) o výměře 
160 m2, katastrální území Tanvald panu Michkovi 
za účelem zřízení zahrádky na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 
6 Kč/m2/rok.
•RM rozhodla  pronajmout  pozemkovou  
parcelu č. 754/1 (trvalý travní porost) o výměře 
3184 m2, katastrální území Šumburk nad 
Desnou panu Divíškovi za účelem sekání trávy 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 0,40 Kč/m2/rok.
• RM schvaluje v souladu s ustanoveními 
vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích 
na schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek, v platném znění, 
roční účetní závěrku za rok 2013:
1/ Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, 
příspěvkové organizace
2/ Základní školy Tanvald, Sportovní 576, 
příspěvkové organizace
3/ Masarykovy základní školy a Obchodní 
akademie Tanvald, Školní 416, příspěvkové 
organizace
4/ Domu dětí a mládeže Tanvald, Protifašistických 
bojovníků 336, příspěvkové organizace

I.
*ZM schvaluje podání žádostí Státnímu fondu 
životního prostředí ČR na výměnu oken a 
zateplení objektu čp. 579, ul. U Školky, Tanvald 
a objektu čp. 336, ul. Protifašistických bojovníků, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou a schvaluje 
rozpočtové opatření č. 8/2014:
VÝDAJE MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku 
– celkem

Projekty spolufinancované SFŽP – celkem 
vypracování žádosti o dotaci na objekt MŠ 
Tanvald, čp. 579 ................................ 50.000 Kč
vypracování žádosti o dotaci na objekt DDM 
Tanvald, čp. 336 ................................ 50.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod hospodářského výsledku minulých let .... 
  .......................................        + 100.000,-- Kč

• RM přidělila byt č. 2/102, garsoniéru 
s příslušenstvím, Vítězná 593, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou na dobu určitou 
do 31. 12. 2014.
• RM přidělila byt č. 12/201, dvougarsoniéru 
s příslušenstvím, Vítězná 593, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou na dobu určitou 
do 31. 12. 2014.
• RM vydává záměr na prodej pozemkové 
parcely č. 710/1 (trvalý travní porost) o výměře 
1840 m2, katastrální území Tanvald.
• RM rozhodla pronajmout část pozemkové 
parcely č. 361/1 (trvalý travní porost), část 
pozemkové parcely č. 173/2  (trvalý travní 
porost) a část pozemkové parcely č. 173/3 
(ostatní plocha), vše katastrální území Tanvald 
tak, jak je uvedeno v přiložených snímcích 
katastrální mapy, společnosti EUROVIA CS, 
a.s. závod Liberec, se sídlem Londýnská 
564, Liberec na dobu určitou od 3. 4. 2014 
do 30. 11. 2014 za nájemné ve výši 20.000 Kč 
za účelem skladování materiálu při rekonstrukci 
ulic Nemocniční a Pod Špičákem. 
• RM vydává záměr na pronájem části 
pozemkové parcely č. 1269/1 (trvalý travní 
porost) o výměře 299 m2, katastrální území 
Šumburk nad Desnou za účelem chovu 
drobného hospodářského zvířectva.
• RM schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z  obalů
č. OS201420000415, evidenční číslo 50/0223 
mezi společností EKO-KOM a.s. se sídlem 
Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a městem 
Tanvald dle předloženého návrhu.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
realizaci zakázky „Opravy místních komunikací 
Tanvald“ prostřednictvím firmy EUROVIA CS a.s.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
12/2014:

Příjmy 
Příjmy z daní a poplatků - celkem
Daň z příjmu právnických osob za město ...........
  ..................................................3.237.980 Kč
Výdaje
Ostatní výdaje - celkem
Daň z příjmu právnických osob za město ........... 
  ..................................................3.237.980 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 13/2014:
Příjmy 
Transfery
státní příspěvek na výkon pěstounské péče.......
  ..................................................1.080.000 Kč
Výdaje
Sociální věci - celkem
výkon pěstounské péče - celkem ....1.080.000 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 14/2014:
Příjmy 
Účelové dotace 
na projekt Mas. ZŠ a OA „Soutěže“ ....13.000 Kč
Výdaje
ŠKOLSTVÍ – celkem
Základní školy - celkem
Masarykova základní škola a Obchodní 
akademie – celkem
účelový příspěvek na projekt „Soutěže“                                                                             
  .......................................................13.000 Kč          
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 15/2014:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na veřejně prospěšné práce od úřadu práce ...... 
  .....................................................235.582 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let . 
  ...................................................- 235.582 Kč

5/ Základní umělecké školy Tanvald, Nemocniční 
339, příspěvkové organizace
I. RM bere na vědomí hospodaření příspěvkových 
organizací zřízených městem za rok 2013 
a rozhodla v souladu se zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění:
1/ schválit příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Tanvald, U Školky 579 použití rezervního 
fondu na úhradu ztráty roku 2013 ve výši
  ..................................................21.849,21 Kč;
2/  schválit příspěvkové organizaci Masarykova 
ZŠ a OA Tanvald, Školní 416 rozdělení 
zlepšeného hospodářského výsledku do fondů 
organizace takto:
rezervní fond...................................27.568,93 Kč
fond odměn........................................ 70.000  Kč
3/ schválit příspěvkové organizaci Základní 
škola Tanvald, Sportovní 576 příděl zlepšeného 
hospodářského výsledku v plné výši 
197.905,58 Kč do rezervního fondu;
4/ schválit příspěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže Tanvald, Protifašistických bojovníků 
336 rozdělení zlepšeného hospodářského 
výsledku do fondů organizace takto:
rezervní fond...................................43.932,16 Kč
fond odměn........................................ 10.000  Kč
5/ schválit příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Tanvald, Nemocniční 339 příděl 
zlepšeného hospodářského výsledku v plné výši 
31.644,95 Kč do rezervního fondu.
II. RM dává Masarykově ZŠ a OA Tanvald, Školní 
416 souhlas s použitím finančních prostředků 
z roku 2013 ve výši 300.000 Kč na úhradu 
nedoplatků za zemní plyn v roce 2014.
• RM schvaluje v souladu s ustanovením zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění s účinností 
od 1. 1. 2014 odpisový plán dle předložených 
návrhů:
1/ Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, 
příspěvkové organizace
2/ Základní školy Tanvald, Sportovní 576, 
příspěvkové organizace
3/ Masarykovy základní školy a Obchodní 
akademie Tanvald, Školní 416, příspěvkové 
organizace
4/ Domu dětí a mládeže Tanvald, Protifašistických 
bojovníků 336, příspěvkové organizace
• RM rozhodla:
1/ schválit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění příspěvkové organizaci Základní 
škola Tanvald, Sportovní 576 použití prostředků 
rezervního fondu ve výši 380.000 Kč k posílení 
investičního fondu;
2/ uložit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění příspěvkové organizaci Základní 
škola Tanvald, Sportovní 576 odvod z investičního 

fondu ve výši 380.000 Kč do rozpočtu zřizovatele.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
realizaci zateplení bočních stěn Základní 
školy Tanvald, Sportovní č.p. 576, Tanvald 
prostřednictvím firmy SYBAN, s.r.o., se sídlem ul. 
28. října 60/44, Liberec 7 a schválit rozpočtové 
opatření č. 9/2014:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku 
– celkem
Zřízené základní školy - celkem ......+380.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod hospodářského výsledku z minulých let                                                
  ...................................................+ 380.000 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
realizaci zakázky „Rekonstrukce hřišť, pod parkem 
Šumburk, u ZŠ č.p. 333 Šumburk a multifunkční 
plocha u MŠ Šumburk“ prostřednictvím firmy 
4soft s.r.o., se sídlem Krkonošská 625, Tanvald.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit:
1/ realizaci modernizace scénického a pracovního 
osvětlení a modernizace audio řetězce v Kině Jas 
Járy Cimrmana
2/ 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
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit:
1/ realizaci rekonstrukce strojovny 
vzduchotechniky Kina Jas Járy Cimrmana
2/ 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
• RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 
20.000 Kč panu Smejkalovi v souladu s Pravidly 
pro poskytování příspěvku na odkanalizování 
nemovitosti.
• RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 
13.000 Kč příspěvkovou organizací Dům dětí 
a mládeže Tanvald, Protifašistických bojovníků 
336, od Nadace pro záchranu a obnovu 
Jizerských hor na realizaci projektu „Tátové 
a mámy, do přírody opět s námi“.
• RM rozhodla schválit od 1. 4. 2014 navýšení 
počtu zaměstnanců VPP u města Tanvald na 21 
a s účinností od 1. 4. 2014 stanovuje celkový 
počet zaměstnanců zařazených do MěÚ na 99.
• RM schvaluje termín zasedání zastupitelstva 
města dne 7. 5. 2014.

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

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

Pokračování na str. 7
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Patriku, díky!
 Díky za všechna ta leta konferování 
a za tři dnešní představení obzvlášť.
 Za konferování, která jsi začínal 
i končil s pohodářským a kamarád-
ským úsměvem. No, trochu jsi pletl 
matematiku a možná si říkáš, že já 
teď taky. Představení byla jenom dvě, 
jasně. Ale ta generálka, kdy tři gene-
rálky - Keprová, Dittrichová a Baldová 
trpělivě i netrpělivě s porozuměním 
herců i neporozuměním herců, tedy 
s roztěkaností a vnímáním někdy jen 
sama sebe a své skupiny, prošly celé 
představení a vyhmátly chyby a ocenily 
gagy, nové vsuvky, často se neubránily 
uchechtnutí i rozesmání, bylo víc, než 
jedno představení. Souhlasíš, že si 
vydobyly přesun do vyšší hodnostní 
třídy?
A že každé další kolo všech čísel pro-
gramu bylo lepší a lepší (no a to jsou 
tři celkem).
Je fajn, žes uváděl u sborů názvy 
písní, měli jsme chuť zpívat s sebou. 
I s velkým, i s malým sborem. A jak 
se tam dostal ten jediný kluk?! No, 
aspoň jeden a občas kytarista, občas 
klavírista. Jako by uměly zpívat a hrát 
jen holky! Jo a pánbůh své nezapome-
nutelné alejujááá.
A vlastně i trpaslíci. Takže nakonec 
mužských dost.
 Chválil jsi vždycky, je fakt, že občas 
ti nejmenší diváci v sále měli dojem, že 
musí doplnit tebe nebo herce. Za pár 
let je na jeviště určitě pustíte, co?

 Sekunda si občas pletla nebe se 
školou, což možná není tak velký rozdíl. 
Když se za rok odpoutají od pití, zabí-
jení a přehrávání nectností týnejdžrů 
určitě jen na jevišti, tak se rádi zase 
zasmějeme.
 Prima – ta teda nasadila laťku 
vysoko hned při prvním vystoupení. 
Už tak malí se snížili do role trpaslíků, 
ale s nadšením, naplno, s domýšlením 
nejrůznějších detailů tak, že každý byl 
důležitým hercem. Kulisy, kostýmy, 
paráda!
 A znovu musím pochválit sbory – 
od jejich dalšího čísla to mnozí museli 
stíhat i s převleky na vystoupení své 
třídy a zase zpět do civilu. A slušelo jim 
to. I těm, co se jim špatně otvíraly pusy.
 Díky za nahlédnutí do dílny sochaře, 
nemá to lehké s přepravou soch. Kam 
si ji nedoveze, nepostaví, tam ji nena-
jde. Teda vlastně naopak. Co vysochá, 
další den už neplatí. Ale zase si pěkně 
zařádily, ty sochy. To byl vodvaz.
 Fajn, že čtvrťáci připomněli před 
maturitou, že jsou ještě na škole, a že 

se navíc pilně připravují – ženské role 
hráli muži jako za Shakespeara. Nevím 
už, jak se jmenovala, ale ta fakt stála 
za hřích, byť se mu i bránila. Hele, mezi 
náma, nevíš, kterou má kadeřnici? 
Fantazie. Na hlavě myslím.
 Zumba-aerobic či jak jsi to říkal. 
Senza. Oblečení, jaké jsi vídal 
na chmelnici, že jo. Ale takové výkony, 
jak holky z tercie tam mnozí v hlíně 
nepodali. Holky, to byl tanec – celého 
těla i, no, toho, co té herečce z 4.roč-
níku pořád po(d)klesávalo. Měla s nimi 
cvičit!
 Nebeská brána kvarty – hříšný 
smrtelník aby se bál či nebál, kam se 
nakonec dostane, zásluhy nezásluhy. 
Anděl si teda moc nevrz, svatý Petr-
svetr si taky vrásky nedělal. A mladší 
diváci a herci měli názornou ukázku, 
kam to z gymnázia dotáhnou. Je fakt, 
že u toho chyběla Rowlingová, hned by 
byl další díl ukončené série a mohla by 
překročit 1000 stran.
 No, život možná je jen náhoda, ale 
setkat se na tomto představení byla moc 
fajn náhoda pro nás diváky. Vy herci 
a zpěváci jste si to museli důkladně 
naplánovat a nacvičit. Ten 31. květen 
na projektových dnech na GymTan 
(zase ta matika, ale ony jsou to tři dny 
a jen ta sobota je pro veřejnost) zřejmě 
nebudou marné a přijdeme. Tak zatím 
se měj a u maturity dobrý výkon!
 Jo a Patriku – za rok máš u nás 
divácké VIP místo v první řadě.

Divák – jeden z mnoha

Inzerce, zajímavosti, společenská rubrika

Květoslava Ulrichová
Růžena Patočková

Ilona Balatková
Ladislav Čermák

Vítězslava Sirková
Katarína Nechanická

Jan Mladonický
Milan Frivaldský
Marie Kodlová

Marie Ducháčková
Zdeněk Petržilka
Ladislav Nekvasil

Daniela Tomšejová
Bohuslav Bursa
Jiřina Michlová
Jana Brantlová

Jiří Havlík
Hana Korbelářová
Oldřich Hoffman

V květnu 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 9. 4. 2014  Minulý měsíc, 18. 3. 2014, se u nás 

na škole konalo Krajské kolo SOUTĚŽE 
V GRAFICKÝCH PŘEDMĚTECH. Tato 
soutěž se koná každý rok, ale tentokrát 
to bylo něčím výjimečné.  Naše škola 
(Obchodní akademie Tanvald) byla 
hlavním organizátorem. Vzhledem 
k tomu, že týden před soutěží byly 
jarní prázdniny, museli jsme mít vše 
připravené již před nimi. Po škole jsme 
rozvěsili navigační cedulky, aby se 
studenti z ostatních škol neztratili. Po 
celou dobu soutěže byli navíc k dispo-
zici naši studenti. 
V 8:00 hodin k nám zavítali první účast-
níci. Soutěže se zúčastnili studenti z OA 
a JŠ Liberec, OA Česká Lípa, OA HŠ a 
SOŠ Turnov, VoŠMO a OA Jablonec 
nad Nisou a pochopitelně i z OA 
Tanvald. Společně se soutěžícími dora-
zil i pedagogický doprovod. Účastníci 
se „utkali“ hned v několika disciplínách: 
rychlost psaní, korektura-oprava textu a 
wordprocessing. Přibližně po hodině od 
zápisu soutěž začala. Ve třídách byla 
„cítit“ mírná nervozita. Pro naši školu 
byli nejdůležitější 3 studenti. Kateřina 
Borčická – IV. ročník, která soutěžila 
v kategorii rychlost psaní, Filip Jebavý 
a Lucie Hynková – III. ročník, zkoušeli 
své štěstí ve wordprocessingu. Když 
byla poslední práce odeslána, začalo 
opravování. Účastníci soutěže se 
odebrali do společenské místnosti, kde 
bylo po celou dobu soutěže k dispozici 
občerstvení, které zajistilo vedení školy. 
Po poledni byly výsledky sečteny. 
S úsměvem na rtech jsme předali 

výsledkovou listinu paní ředitelce 
Mgr. Janě Prokešové, neboť jsme 
věděli, že se 2 z našich studentů 
umístili na 2. a 3. místě (Filip Jebavý, 
Lucie Hynková). Kateřina Borčická se 
umístila na 9. místě. Společně s RNDr. 
Evou Kouckou byli vyhlášeni vítězové a 
předány hodnotné ceny. 
Věříme, že se všem studentům u nás 
v Tanvaldě líbilo. Snažili jsme se, aby 
se cítili „jako doma“. Velice děkujeme 
všem zúčastněným, pedagogickému 
doprovodu a našim studentům, kteří 
vzorně reprezentovali OA.

Bc. Markéta Potocká

MISTROVSTVÍ ČR V GRAFICKÝCH PŘEDMĚTECH

Akademie GymTan jedou dál, Zamlar odchází

• RM projednala žádost o poskytnutí 
jednorázové sociální výpomoci a rozhodla 
v souvislosti s uvolněním bytu v domě čp. 94, 
259, 260, 261, 262, Železnobrodská ul. Tanvald 
a s ohledem na tíživou sociální situaci žadatelky 
poskytnout jednorázovou sociální výpomoc 
ve výši 20.000 Kč a provést rozpočtové opatření 
číslo 17/2014:
Výdaje
SOCIÁLNÍ VĚCI – celkem
sociální dávky hrazené z vlastních prostředků 
města ...............................................+ 20.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA ...............- 20.000 Kč        
• RM postupuje žádost obyvatel místní části 
Horní Tanvald o zřízení aktivní odpočinkové zóny 
v Horním Tanvaldě k rozhodnutí zastupitelstvu 
města.
• RM projednala žádost obyvatel domů čp. 461 
a čp. 463, ul. Mánesova, Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou a rozhodla nesouhlasit s vytvořením 
nových parkovacích míst pro osobní automobily 
na ploše před hlavními vchody do těchto objektů, 
na pozemkových parcelách č. 487/2 a 487/4, vše 
katastrální území Šumburk nad Desnou.
• RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 
20.000 Kč panu Maškovi v souladu s Pravidly 
pro poskytování příspěvku na odkanalizování 
nemovitosti.
• RM rozhodla schválit zapojení města Tanvald 
do financování lůžkového hospice variantou dle 
počtu obyvatel a poskytnout Hospicové péči 
sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Horská 1219, 
Liberec 14, příspěvek ve výši 33.000 Kč na rok 
2015 s tím, že tato položka bude zapracována 
do návrhu rozpočtu města na rok 2015.
• RM rozhodla poskytnout SDH Horní Tanvald 
na rok 2014 příspěvek na činnost ve výši 
10.000 Kč a rozhodla provést rozpočtové 
opatření číslo 16/2014:
Výdaje
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ 
A MAJETKU – celkem
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
příspěvek na činnost SDH Horní Tanvald                                              

  .......................................................10.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA ................-10.000 Kč                    
• RM projednala návrh ředitelky Mateřské školy 
Tanvald, U Školky 579 na omezení provozu 
mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2014 
bez připomínek.
• RM projednala žádost paní Janatové a dalších 
obyvatel místní části Žďár o zrušení zákazu 
vstupu koní na „hřiště“ ve Žďáru, na pozemkové 
parcele č. 1492/12, katastrální území Tanvald 
a doporučuje zastupitelstvu města stanovit 
k jakému účelu má tato plocha sloužit.
• RM bere na vědomí zprávu týkající se 
plánu oprav místních komunikací v roce 2014 
předloženou odborem rozvoje a KV.
• RM schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města s tím, že program může být dle potřeby 
doplněn:
a) dne 30. 4. 2014
1. Zahájení
2. Poskytnutí peněžitých plnění fyzickým 
osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, 
za výkon funkcí ve výborech zastupitelstva 
města
3. Projednání plánovaného záměru výstavby 
geotermální elektrárny s realizací hloubkových 
vrtů
4. Závěr
b) dne 7. 5. 2014
1. Zahájení
2. Činnost rady města 
3. Činnost výborů zastupitelstva města
4. Činnost organizací s majetkovou účastí města
5. Schválení účetní závěrky za rok 2013
6. Schválení závěrečného účtu za rok 2013
7. Majetkoprávní záležitosti
8. Schválení půjček z Fondu na zlepšení úrovně 
bydlení
9. Náměty, připomínky, diskuze
10. Závěr
• RM bere na vědomí informace společnosti 
ENTERGEO, SE, se sídlem Podnikatelská 
267, Praha 9 o plánovaném záměru výstavby 
geotermální elektrárny s realizací hloubkových 
vrtů v Tanvaldě.

Pokračování ze str. 6

INZERCE

Advokátní kancelář
JUDr. Břetislav Kunc

Krkonošská 612, Desná
Tel: 602 190 800

Všeobecná právní praxe.
Úřední hodiny po tel. dohodě.
Vymáhání pohledávek, exekuce, 

rozvody a rodinné právo, byty 
a nemovitosti, smlouvy a dohody,
obhajoby v trestním řízení a další.Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Kultura, informace

Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
Květnové dění v MDC Maják Tanvald:
• 13. 5. od 16.30 hod. seminář pro širokou veřejnost na téma 
„Hledám zaměstnání“ (hledání, pravidla, úskalí, CV,…) s Luckou 
Melichovou, vstupné zdarma
• 23. 5. pohodový výlet na Špičák nejen pro maminky s dětmi, 
busem ze zast.Tanvald Centrum v 10.20 hod. do Albrechtic, odtud pěšky 
na Špičák a dolů – vhodné pro kočárky
• 30. 5. od 9.00 hod. beseda s p. Šimkovou na téma „Imunita“ (nedostatek jódu)
• 30. 5. od 17.30 hod. Relaxační večer pro maminky – volná chvilka k jejich 
svátku, spojeno s ochutnávkou portugalských vín firmy CerFis 
• 1. 6. CESTA LESEM POHÁDEK jako vždy na kempu, startujeme v 9.00-
11.30 hod. !
• nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. – tel.: 774 825 085

!!! VÝZVA !!!
Výzva na výpomoc při organizování akce CESTA LESEM POHÁDEK 1. 6. 
2014. Vy, co jste již pomáhali při akci v minulých letech a máte zájem pomoci 
i tento rok, ozvěte se nám (na tel. 734 754 654 či mail: mdc.majak@gmail.
com). Děkujeme !

Upozorňujeme na termíny letošních letních PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ 
V MAJÁKU:
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

Sledujte 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
Středa 7. 5. 2014 „Dárek pro maminku“- akce pro děti od 10 let ( přeloženo 
z 30.4.). Výroba skleněné vitráže – motýla- technikou tiffany.

Středa 21.5. od 16.30 závěrečné vystoupení tanečních kroužků DDM 
pod vedením Veroniky Vodrážkové v kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě. 
Program bude doplněn prodejní výstavkou dětské keramiky ve vestibulu kina. 
Srdečně zveme rodiče, kamarády a všechny příznivce tance a DDM! Vstupné 
je dobrovolné.

Pondělí 26. 5. „Hravé putování přírodou“ - akce pro rodiče s předškolními 
dětmi a pro mateřské školy pořádaná ke Dni dětí. Start u Bobovky v rozmezí 
od 9:00 do 9:45. Na účastníky čeká nenáročná cesta plná jednoduchých 
zábavných úkolů a překvapení a závěrečná odměna.

Pátek 30. 5. „Zábavné dopoledne pro děti“ pořádané pro školáky ke Dni dětí 
v šumburském parku. Park plný zábavných úkolů a her se otvírá v 8:30. Akce 
bude ukončena v 11:30. Srdečně zveme 
i rodiče s dětmi.

Na začátek letních prázdnin připravujeme pro děti školního věku příměstský 
tábor „Toulavé boty“.
Podrobný program táborových výletů bude v červnovém Zpravodaji.

Bližší informace o všech akcích obdržíte v Domě dětí a mládeže Ulita 
v Tanvaldě, tel.č. 483 394 301, www.ddmtanvald.cz, Facebook.

„Zpráva z 6. ročníku mezinárodní akce:Noc s Andersenem“ 
 V naší knihovně nocovalo 12 dětí, 1 pomocník a my 2 knihovnice. Celý večer 
byl na téma: hmyz a my. Hned na začátku, abychom se naladili do broučkova, 
jsme poslouchali vyprávění včelaře pana Petra Haby z Popelnic. Velmi zajímavě 
nám vyprávěl o životě včel a péči 
o ně. Krom fotografií včel jsme si 
také mohli prohlédnout opravdový 
úl, pomůcky, které včelař potřebuje, 
a vyzkoušeli jsme si klobouk 
se závojem. Děti vyprávění tak 
zaujalo, že na konci pana Habu 
zasypaly otázkami. 
 Všichni jsme byli tak pěkně 
medově naladěni, že jsme hned 
pokračovali dílničkou a vyrobili 
jsme si svíčky z pravých včelích 
voskových plátů a zdobili jsme je 
korálky.
 Baterky jsme dobili výbornou pizzou.
 A pak jsme se proměnili v broučky, děti dostaly tykadla a vyrobily si krovky. 
A začaly si poměřovat své síly se zástupci hmyzí říše v rychlosti, šikovnosti 
a chytrosti. Nechyběla broučí diskotéka. Za každý dobře splněný úkol si 
naši broučci odnášeli kytičky, díky kterým rozkvetly louky v naší knihovně. 
Za odměnu jim pavouk vydal zlaté kukly s tajemstvím, které přísně střežil celý 
večer. A každý brouček dostal ještě pamětní medaili.
Pak se konala druhá večeře a všichni se postupně připravovali na spaní. Celá 
knihovna postupně utichala při poslechu příběhů Ferdy mravence.
Ráno všichni posnídali buchty, které napekly starostlivé maminky. A čas 
do odchodu domů vyplnili výrobou pavučinek, čtením knížek a hraním.

 Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii na našich internetových 
stránkách www.tanvald.cz/knihovna nebo ve vstupní části knihovny 
na nástěnce.
Chtěly bychom poděkovat panu Petru Habovi, který si připravil pro děti zajímavé 
vyprávění o včelách, panu Jaromíru Kubáčkovi za výzdobu výstavního sálku 
a Martinu Hejdukovi za pomoc při soutěžích a s organizací obou dní. A také 
děkujeme vedení města Tanvaldu za finanční příspěvek na konání celé akce.

Výstavka knih z našeho knižního fondu ve vstupní části knihovny připomíná  90 
let od narození našeho básníka a prozaika Eduarda Petišky.

Městská knihovna Tanvald

Malované na skle vyprodalo tanvaldské kino
 V neděli 30. března vystoupil 
v tanvaldském kině Divadelní spolek 
Krakonoš z Vysokého nad Jizerou. 
Představil se muzikálem, či spíše hrou 
se zpěvy a tanci, Malované na skle 
polských autorů básníka a dramatika 
Ernesta Brylla a hudební skladatelky 
Katarzyny Gärtner.  Jeho premiéra se 
uskutečnila již v roce 1970 ve varšav-
ském Polském divadle a dodnes nezmi-
zel z jevišť.  Příběh zbojníka je autory 
citlivě převeden v hudebně-dramatický 
tvar plný básnické obrazotvornosti 
a laskavě-humorné stylizace lidového 
divadla. Nápaditým použitím symbolic-
kých postav lidových her, jakými jsou 
Anděl, Čert a Smrt, se tento muzikál 
stal ojedinělým a divácky nesmírně 
atraktivním dílem. Dominující složkou 
Malovaného na skle jsou kompozice 
Katarzyny Gärtner v jazz-rockovém 
stylu. Kombinací podmanivých melodií 
a lidových nápěvů s nápaditým jazz-
-rockovým pozadím se muzikál nesma-
zatelně zapsal do dějin hudebního 
divadla. 
 Vysockou inscenaci za využití 
překladu Jaromíra Nohavici a Renáty 
Putzlacher-Buchtové režírovala Marie 
Trunečková.  Pěvecké party nastudoval 

Adam Bartoň, choreografie tanečních 
čísel je prací Doc. Martina Packa j.h.
 Téměř třicítka herců všech generací 
doprovázená živou hudbou tvořenou 
především žáky a učiteli tanvaldské 
ZUŠ roztančila a rozezpívala jeviště 
tanvaldského kina, aby provedla diváky 
životem zbojníka Janíka od narození 
po smrt. Skoro vyprodanému hledišti 
předvedl dokonale sehraný vysocký 
soubor, že zvládá jak hudební, tak 
taneční party, za což byl publikem 
mnohokrát po zásluze oceněn nadše-
ným potleskem jakož i závěrečnými 
ovacemi.
 O kvalitě představení vypovídá i to, 
že s ním Vysočtí postoupili na 84. 
Jiráskův Hronov - Festival amatér-
ského divadla, která se letos uskuteční 
od 1. do 9. srpna.
 A na závěr hodnocení dvou divaček: 
„Malované na skle se mi moc líbilo. 
Mělo to švih, takže nadšení herců 
přešlo i na publikum a vytvořilo báječ-
nou atmosféru“ (Libuše). „Vnitřní radost 
a nadšení herců i jejich výkony mělo 
svoje velké kouzlo. Odcházela jsem 
domů dobře naladěná“ (Milena).

Jana Daníčková

Tel.: 777 914 025, 483 387 090

nabízí pro školní rok  2014/15
volné místo v mateřské škole.

Informace na tel.: 777  914 025.
E-mail: zsvhamry2@ volny.cz
www. skolahamrska.cz

Základní škola a Mateřská škola 
Velké Hamry II. 212 (Hamrska)
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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

Amazing Spider-Man 2. 
Být Spider-Manem (Andrew Garfield) je skvělé. 
Peter Parker nezná úžasnější pocit než se prohánět 
mezi mrakodrapy, být skutečným hrdinou a trávit čas 
s Gwen (Emma Stone). Být Spider-Manem ale má 
také svou cenu: jedině Spider-Man je schopen ochránit 
ostatní Newyorčany před pozoruhodnými padouchy, 
kteří město ohrožují. Když se na scéně objevuje Electro (Jamie Foxx), je Peter 
nucen čelit nepříteli, který je mnohem silnější než on sám. A když se vrací i jeho 
starý přítel Harry Osborn (Dane DeHaan), uvědomuje si Peter, že všechny jeho 
nepřátele něco spojuje: společnost OsCorp.

KHUMBA
Zebra Khumba byl už od narození terčem posměchů 
svého stáda, protože se narodil napůl pruhovaný 
a napůl bílý. Navíc když začalo období sucha, příbuzní 
Khumbu obvinili, že je prokletý a že je příčinou všech 
nepříjemností. Stádo v čele s jeho otcem ho tedy 
vyhnalo. Odvážná, polopruhovaná zebra se vydává do nebezpečného, ale záro-
veň zábavného dobrodružství, aby našel chybějící proužky a získal zpět respekt 
své rodiny...

GODZILLA 
Nejznámější impozantní monstrum na světě se 
ve filmu postaví proti zlým nestvůrám ohrožujícím 
samou existenci lidstva, kterým vdechla život vědecká 
arogance lidí.

FILMOVÉ TIPY 

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní pořady v kině Jas v květnu :
4. 5. NE 14 h. Cirkus bude!
Cirkusové představení skupiny Mistral (akrobaté, kouzelník, fakír, žongléři, 
klaun). Vstup zdarma. Akci nepořádá městská kulturní kancelář.

7. 5. ST 9,30 a 11 h. Za zrcadlem 
Představení tanečního souboru ZUŠ Čelákovice. Vstupné 20 Kč.

15. 5. ČT 19 h. Tah dámou aneb napřed trochu vína...
Premiéra divadelní komedie na motivy M. Horníčka. Hraje divadelní soubor 
E. F. Burian z Tanvaldu. Úprava a režie Vlastimil Hozda. Vstupné 50 Kč.

16. 5. PÁ 19 h. POCTA JOSEFU PÁLENÍČKOVI (100. výročí narození)
3.   koncert Tanvaldského hudebního jara 2013:
SMETANOVO TRIO (Jiří Vodička - housle, Jitka Čechová - klavír, Jan 
Páleníček – violoncello). Vstupné 150 Kč.

Program: 
Josef Páleníček:
Klavírní skicář, cyklus pěti skladeb pro klavír
Suita piccola pro housle a klavír
Chorálové variace pro violoncello a klavír
Antonín Dvořak - Trio f moll op. 65

22. a 29. 5. ČT 17 h.
Koncerty ZUŠ Tanvald. Vstupné dobrovolné.
 
Další akce:
15. 5.   Zájezd do Jelení Gory
Odjezd v 8 hodin. Cena 110 Kč. Odjezd z centrálního parkoviště v Tanvaldě.

23. 5. PÁ 19 h. Kostel sv. Františka z Assisi, Tanvald – Šumburk n. D.
4. koncert THJ 2013:
VIVAT VARHANY
Roman Perucki (Polsko) – varhany

Program :
Oliwa Organ Tabulatur (cca 1691) :
Anonym: Chorea
Anonym: Fuga C dur
Johann Sebastian Bach:  Preludium a fuga h moll BWV 544
Carl Philipp Emanuel Bach:  Sonáta g moll H 87 / Wg 70,6
Felix Mendelssohn –Bartholdy:  Sonáta VI “Vater unser im Himmelreich”
Friedrich Wilhelm Markull z Cyklu 12 kusů charakteristik
Friedrich Wilhelm Markull:  Sonáta „Nun danket…“
Zbigniew Kruczek:  March
Vstupné 150 Kč.

Připravujeme na červen :
SO 7. 6. od 19 h.  Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald
Divadelní představení Divadla Járy Cimrmana:
Dlouhý, Široký a Krátkozraký
Předprodej pouze v pokladně kina od 2. 5. 2014 vždy 1 hodinu před každým 
představením. Vstupné 360 Kč.

DS E. F. Burian Tanvald při Městské kulturní kanceláři Města Tanvaldu
uvádí dne 15. 5. 2014 v 19.00 hod. v kině Jas Járy Cimrmana svoji
novou divadelní komedii „TAH DÁMOU ANEB NAPŘED TROCHU VÍNA …“, 
kterou dramatizoval a režíruje Vlastimil Hozda. Komedie
vznikla na motivy hry M. Horníčka. V hereckých rolích se můžete těšit
na Vám dobře známé herečky a herce: Danu Najmanovou, Luďka Špráchala, 
Týnu Hofericovou a Honzu Lálu. Srdečně zveme všechny příznivce 
tanvaldských divadelníků na naše představení úsměvné konverzační komedie, 
situované do maštale v malé italské vesničce 18. století. Přijďte se společně 
s námi zasmát a prožít příjemně strávené chvíle.

Za divadelní soubor E.F.Burian
Dana Hozdová

Město prodává byt na sídlišti Výšina
Rada města Tanvald vydala záměr 
na prodej bytu č. 530/2, vel. 1+2, 
byt běžný, Radniční ul., Tanvald včetně 
spoluvlastnického podílu  349/20824 
na společných částech budovy 
č.p. 529, 530, 531 a 532 Radniční 
ul., Tanvald  a stavební parcele č. 
746/4,  katastrální území Tanvald dle 

schválených pravidel veřejné soutěže. 
Základní cena pro podání žádosti 
je 208.550 Kč. Žádost o koupi výše 
uvedeného bytu mohou zájemci doručit 
odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald 
nejpozději do 07.05.2014 do 14,00 
hodin.

-MěÚ-
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V závěrečném utkání na domácí 
palubovce podlehla SEBA Tanvald 
liberecké Slavii, která si tak zajistila 
postup do semifinále Jizerské ligy. 
Utkání bylo vyrovnané až do samého 
závěru. Teprve v posledních 5 minutách 
hosté rozhodli o svém vítězství.

SEBA Tanvald – Slavia TU Liberec B   
54 : 64 (13:13 29 : 34 47:44)
Střelci:  Djuliman 23, Kozák ml.11, 
Sova 8.
V play-off o 5. - 8. místo se Tanvald 
střetne s Jilemnicí.

-vho-

Basketbalisté do play-off

INZERCE

Pokud ano, právě pro Vás je určen 
nově vzniklý Klub přátel Českého roz-
hlasu Sever!
Klub Českého rozhlasu Sever je určen 
všem z Vás, kteří se aktivně zajímáte 
o vysílání naší stanice, jste ochotni sdě-
lovat své názory a ovlivňovat přímo náš 
program. To ale není všechno – klub se 
rovněž stane místem osobního setká-
vání lidí, kteří se znají pouze z vysílání 
a posílají si vzkazy na dálku např. 
prostřednictvím Písniček na přání.
VÝHODY ČLENSTVÍ V KLUBU 
PŘÁTEL ČRO SEVER:
• akce a výlety s občerstvením, pravi-
delné informace o novinkách z rozhlasu
• osobní setkání s ředitelem stanice 
a oblíbenými moderátory
• možnost zavysílat si Písničky na přání 
s Mirkem Tartárkem

• sleva na vstupném na sportovní a kul-
turní akce partnerů ČRo Sever
• vstupní dárek pro každého člena 
klubu
• soutěž členů klubu o zahraniční 
zájezd!
REGISTRACE JE SNADNÁ!
Vyplněný dotazník pošlete prosím 
zpět na adresu Český rozhlas Sever, 
Na Schodech 10, 400 01, Ústí nad 
Labem.
Jméno:
Příjmení:
e-mail:
Doručovací adresa:
Nalaďte si nás – Liberec 91,3 FM, 
Jablonec a okolí 102,3 FM, Tanvald, 
Desná, Harrachov 107,9 FM, Frýdlant 
v Čechách 97,4 FM, Novoborsko 88,8 
FM 

Posloucháte rádi ČRo Sever a chcete patřit 
do naší rozhlasové rodiny? 

Rodinné právo  -  I. část :
Nabytím účinnosti Zák. č. 89/2012, 
občanský zákoník, (dále jen NOZ) ke dni 
1. ledna 2014 došlo ke zrušení předchozí 
právní úpravy rodinného práva, která 
byla obsažena v zákoně č. 94/1963 Sb., 
o rodině, ve znění pozdějších předpisů. 
NOZ obsahuje ustanovení o rodinném 
právu v části druhé § 655 – 975. NOZ 
zavádí i nové instituty (např. rodinný 
závod) osvědčené v zahraniční právní 
úpravě. Zároveň navrací některé insti-
tuty, které naše právo již dříve znalo 
(např. osvojení zletilého). 
Povinnosti a práva manželů 
Manželé mají právo na informace 
o příjmech, stavu jmění a o stávajících 
i uvažovaných pracovních, studijních 
a podobných činnostech druhého man-
žela (§ 688 NOZ).  Jsou povinni brát 
zřetel na zájem rodiny, druhého man-
žela a nezletilého dítěte při volbě svých 
pracovních, studijních a podobných 
činností (§ 689 NOZ). 
Věci náležející k obvyklému vybavení 
rodinné domácnosti přestaly být dnem 
nabytí účinnosti NOZ součástí společ-
ného jmění (§ 3038 NOZ).  Manželé, 
kteří si ponechali svá dosavadní 
příjmení, se mohou později dohodnout 
na společném příjmení jednoho z nich. 
Pro tento účel učiní prohlášení před 
orgánem veřejné moci. 
Bydlení manželů 
NOZ výslovně zavádí ochranné usta-
novení k bydlení rodiny (§ 747 a § 748 
NOZ). NOZ rovněž upravuje bydlení 
po zániku manželství (§ 766 - 770 NOZ). 
Pokud manžel, manželka a jejich 
děti bydlí v bytě, se kterým má právo 
nakládat jen manžel, jako jeho výlučný 
vlastník, manžel nesmí bez písemného 
souhlasu manželky byt prodat, nebo 
k bytu zřídit právo, jehož výkon by byl 
neslučitelný s bydlením rodiny. To je 
možné jen v případě, zajistí-li manžel 
rodině po všech stránkách obdobné 
bydlení s bydlením dosavadním. 
Manželé mají společné nájemní právo 
k bytu, v němž bydlí spolu se svými 
dětmi. Kdyby se manžel rozhodl bez 
písemného souhlasu manželky nájem 
ukončit, manželka se může dovolat 
neplatnosti tohoto právního jednání 
manžela. 
Domácí násilí 
Domácí násilí je v současné době 
upraveno např. v trestním zákoníku 
nebo občanském soudním řádu. 
Hmotněprávní úprava domácího násilí 
v soukromoprávní rovině chyběla,          
a proto to NOZ napravuje. 
Pokud manželka bydlí s manželem 
ve společném bytě a manžel ji často 
bije a slovně napadá, a  pro manželku 
je tato situace již nesnesitelná a ráda by 
ji řešila, svou situaci může vyřešit i tak, 
že podá soudu návrh, aby bylo druhému 
manželovi omezeno, případně i vylou-
čeno právo (nejdéle však na dobu šesti 
měsíců) v bytě bydlet. 
 Jako příklad posloužila právní úprava 
Slovenska, Rakouska, Itálie a SRN. 
Ustanovení proti domácímu násilí (§ 
751 – 753 NOZ) se vztahují i na ostatní 
osoby, které s manžely společně bydlí 
(§ 3021 NOZ). 
Rodinný závod 
Inspirací pro začlenění rodinného 
závodu do NOZ byl italský občanský 

zákoník (čl. 230 bis Codice civile). Jak 
již název napovídá, pracují v rodinném 
závodě členové rodiny a rodinný závod 
je ve vlastnictví některé z těchto osob. 
O zásadních otázkách rozhodují všichni 
členové bez zřetele na vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví. 
Vyživovací povinnost :
Vyživovací povinnost mezi manžely 
Manželé jsou povinni se vzájemně 
živit. Pokud tuto povinnost neplní, určí 
výživné soud. Při tom přihlédne i k péči 
manželů o společnou domácnost. Výše 
výživného se stanoví tak, aby oba 
manželé měli stejnou životní úroveň. 
Vyživovací povinnost mezi manžely je 
přednější než vyživovací povinnost dětí 
vůči rodičům. To znamená, že manžel 
se může domáhat výživného nejprve 
na druhém manželovi a teprve pokud 
ten nemůže svou vyživovací povinnost 
plnit, mají vyživovací povinnost děti. 
Výživné rozvedeného manžela 
Rozvedený manžel, který není scho-
pen se sám živit, může žádat výživné 
od bývalého manžela. Zde již neplatí, že 
by měli mít rozvedení manželé stejnou 
životní úroveň, výživné se stanoví podle 
oprávněných potřeb vyživovaného man-
žela a možností vyživujícího manžela. 
Pokud ale rozvedený manžel, který má 
platit výživné, zavinil rozpad manželství, 
může mu být vyměřeno na dobu 3 let 
výživné tak, aby životní úroveň obou 
rozvedených manželů byla stejná. 
Právo na výživné zaniká uzavřením 
nového manželství nebo smrtí, případně 
poskytnutím jednorázového výživného 
na základě písemné smlouvy. 
Příspěvek na výživu a úhradu některých 
nákladů neprovdané matce 
Otec dítěte, narozeného svobodné 
matce, musí matce dítěte po dobu 
dvou let přispívat na její výživu a musí 
jí poskytnout i příspěvek na náhradu 
nákladů spojených s těhotenstvím 
a porodem. Soud může rozhodnout 
o povinnosti zaplatit tyto náklady i před 
narozením dítěte, je-li otcovství konkrét-
ního muže pravděpodobné. Příspěvek 
na výživu neprovdané matky je určen 
přímo pro matku dítěte. Výživné pro 
narozené dítě je určováno samostatně 
v rámci vyživovací povinnosti rodičů.

Příbuzenství a švagrovství 
Příbuzenství je vztah osob založený 
na pokrevním poutu, nebo vzniklý 
osvojením (§ 771 Zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen NOZ). 
NOZ navrací pojem švagrovství, které 
naše soukromé právo znalo do roku 
1964. Švagrovství je poměr obdobný 
příbuzenství. Vznik švagrovství je vázán 
na vznik manželství (nikoli např. regis-
trovaného partnerství). Zánikem man-
želství švagrovství nezaniká v případě, 
že manželství zaniklo smrtí jednoho 
z manželů. 
NOZ podrobněji upravuje následující 
vzájemná práva a povinnosti mezi rodiči 
a dětmi, které jsou založeny na rodičov-
ské odpovědnosti :
* Právo dítěte stýkat se s druhým rodi-
čem (§ 888 NOZ), pokud soud takový 
styk neomezí nebo nezakáže. Soud 
může určit podmínky styku (místo, 
kde k němu má dojít nebo určit osoby, 
které se mohou nebo nemohou styku 

Na slovíčko s právníkem JUDr. Petrem Hromadou:
účastnit). 
* Povinnost rodičů vzájemně si sdělovat 
vše, co se týká dítěte a jeho zájmů (§ 
890 NOZ). 
* Povinnost a právo rodičů pečovat 
a spravovat jmění dítěte. Peněžní pro-
středky nesloužící ke krytí výdajů sou-
visících s majetkem dítěte musí rodiče 
bezpečně uložit (§ 896 odst. 1 NOZ). 
* Styk dítěte s osobou blízkou 
* Pokud má dítě k osobám příbuzným či 
společensky blízkým dlouhodobý citový 
vztah, pak mají tyto osoby právo se 
s dítětem stýkat. 
* Tyto osoby, jakož i dítě, mají právo 
domáhat se naplnění svého práva 
u soudu. 
Příklad č. 1:   Rozvedená matka má 
syna s manželem z prvního manželství. 
Po rozvodu si najde nového muže, 

za kterého se po delší známosti provdá. 
Druhý manžel si velmi oblíbí jejího syna, 
chodí spolu na fotbal a všestranně si 
rozumí. Po deseti letech společného 
soužití si muž najde mladší atraktivnější 
ženu a s manželkou se rozvedou. 
Protože rozvedená manželka na býva-
lého manžela zanevřela, neumožňuje 
bývalému manželovi stýkat se s jejím 
synem. To však bývalého manžela velmi 
mrzí a rád by tuto situaci vyřešil. Bývalý 
manžel má právo se i po rozvodu stýkat 
se synem své bývalé manželky. 
Příklad č. 2:  Vychovává-li matka dítě 
sama a pomáhá jí v tom sestra, k níž má 
dítě hluboký citový vztah, pak má sestra 
právo se s dítětem stýkat i poté, co již 
nemají se sestrou vřelý vztah a sestra jí 
v tom brání. 

Zdroj: Občanský zákoník a internet.
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Tanvald A - Zásada B, 5:3, poločas 2:2
Diváků: 150
Střelci:  Prusík 6. min., Trmal 18. a 68. 
min., Kristek 73. a 75. min. - Šebesta 
20. a 55. min., Blažek 36. min.
ŽK 1:1
Sestava domácí:
Hulap, Blažek, Prusík, Koželuh, 
Ducháček, Gombala, Lorenc, Bajzik, 
Lavička, Trmal, Borski
Střídali: Hudec, Kristek, Svoboda, 
Duštíra
Tanvald vstoupil do utkání lépe, když 
se během 18 minut dostal do vedení 
2:0 a vypadalo to na jasnou záležitost.  
Hosté se pak překvapivě vschopili 
a do poločasu srovnali na 2:2. 
Druhá půle začala tlakem domácích, 
paradoxně to byli opět hosté, kteří 
dokázali vstřelit branku na 3:2. To bylo 
ze strany hostů vše, pak převzali otěže 
zápasu tanvaldští a třemi góly otočili 
na konečných 5:3. Po dvou gólech se 
za domácí trefili Kristek a Trmal. 

Tanvald B - Radčice, 3:0, poločas 0:0
Diváků: 70
Střelci: Svoboda 60. a 83. min., Bedrník 
75. min.
Sestava domácí:
Doleček, Poláček, Černý, Věneček, 
Svoboda, Kuželka, Cerman, Kristek, 
Sklenička, Hudec, Šedivý
Střídali: Bedrník, Lavička, Mlynek
První polovina zápasu přinesla 
nezáživný fotbal, kdy měl Tanvald 
mírně navrch, ale k ohrožení branky 
Radčic se nedostal. To z ojedinělé 
akce hostů zazvolino břevno domácích, 
brankou to však neskončilo. Do druhé 
půle Tanvald vstoupil mnohem aktivněji 
a odměnou mu za to byl první gól 
Svobody, který tváří v tvář překonal 
hostujícího golmana. Jako přes kopírák 
pak přidal Tanvald další dvě branky, kdy 
se trefil střídající Bedrník a podruhé 
v zápase Svoboda. Tanvald byl celý 
zápas lepším týmem a zaslouženě 
bere 3 body. -MP-

O skvělých výsledcích tanvaldských 
lyžařů jsme psali v minulém čísle. Dnes 
přinášíme krátký rozhovor s mistryní 
republiky Aničkou Sixtovou, který pro 
náš list vedla naše dopisovatelka 
Lucka Lisičanová.
1) Od kolika let sportuješ?
Sportuji už od malička, ale závodně 
jsem začala někde okolo 7 let.
2) Kdybys nedělala sport, co by sis 
vybrala jiného?
Já si svůj život bez sportu nedokážu ani 
představit. Co bych si vybrala jiného, 
to nevím, protože sport mě baví už 
od malička.
3) Máš občas chuť s tím praštit?
Vzhledem k tomu, že poslední dvě 

sezóny mám suprové výsledky, tak ani 
ne.
4) Co tě motivuje stále se 
zdokonalovat?
Určitě to jsou moje výsledky. Když 
například vyhraju, chci zase vyhrát, 
když se mi nedaří vyhrát, tak chci 
v přípravě na další závod vyladit chyby.
5) Jakých úspěchů jsi v této sezóně 
dosáhla?
Získala jsem tři tituly Mistryně České 
republiky, v Českém poháru jsem 
skončila na 2. místě. Celkově, když 
shrnu celou sezónu, tak byla úspěšná 
co se týká výsledků.
6) Máš nějaký cíl?
Určitě tak jako každý sportovec. Chtěla 

bych se dostal na olympiádu a být 
třeba i mezi dvaceti nejlepšími.
7) Kde se ti na tvých cestách líbilo 
nejvíce?
Nejvíce se mi líbilo v Itálii ve Val 
di Fiemme, kde jsem závodila 
na mistrovství světa juniorů.
8) Chtěla by ses dostat již na další 
ZOH?
Chtěla bych. Ale je to hodně daleko. 
Nikdo neví, co se může stát.
9) Co budeš dělat po maturitě?
To zatím nevím, ale chtěla bych pořád 
lyžovat.
10) Chtěla bys trénovat malé děti?
Nevím. Jednou třeba jo.
A ještě pár slov s trenérem Oldřichem 
Doudou:
1) Jak byste popsal třemi slovy 
Aničku?
Skromná, pracovitá, cílevědomá. 
2) Dělá vám radost?
Ano.
3) Kolik dětí trénujete?
25.
4) Vyměnil byste svou práci 
za jinou?
Spíše ne.
5) Máte nějaký svůj úspěch, 
na který jste hodně pyšný?
Páté místo Petra Knopa na mistrovství 
světa juniorů ve Val di Fiemme 2014.

Redakce děkuje za rozhovor jeho 
autorce Lucii Lisičanové i oběma 
protagonistům Aničce Sixtové 
a jejímu trenérovi Oldřichu Doudovi 
a zároveň jim přeje mnoho dobrých 
výsledků v dalších sezónách. 
A z jejich úspěchů se určitě budeme 
těšit i my všichni, Tanvalďáci.
Ať žijí lyžaři, skvělí reprezentanti 
našeho regionu.

-vho-

Fotbalisté jaro přivítali vítězně

Mistryně republiky u zpovědi

Fotbalový výběr Tanvaldska, tra-
diční účastník halového turnaje 
ve Wittichenau, se tentokrát z již 
17.ročníku vrátil s bronzem. Tým 
pod vedením Karla Soldáta a Josefa 
Baštovanského prošel turnajem 
s těmito výsledky:
Volltreffen  3:1, Kriedler 8:0, Lubomierz 
1:2, GB Wittichenau 5:0, Fasstrink 1:1, 
BSC Wittichenau 1:1.
Remízou v posledním utkání proti 
domácímu celku tanvaldští bratrsky 
vysadili BSC Wittichenau poprvé v his-
torii turnaje na první místo. Druzí skon-

čili Poláci z Lubomierze a třetí místo 
obsadilo Tanvaldsko. Trenér, namlsaný 
řadou vítězství v předchozích ročnících 
(celkem 11x), nebyl se třetím místem 
příliš spokojen a zvažuje změnu, ať 
už na místě trenéra, či na hráčských 
postech. Nicméně skvělá sportovní 
atmosféra a výborné podmínky napoví-
dají, že za rok se Tanvaldsko o nejvyšší 
příčky turnaje znovu popere.
Poděkování za zajištění dopravy smě-
řuje opět k panu Vladimíru Josífkovi 
a Václavu Feixovi.

-vho-

Fotbalisté z Německa přivezli bronz

Dovolená léto 2014

Dárek od nás – další 2%  slevy z celkové ceny zájezdu.          

Vyberte si z široké nabídky dotovaných pobytů pro seniory nad 55 let

Tunis, letecky, hotel Pyramides 3*, týden s polopenzí, půldenní výlet v ceně  9.300,-Kč

Rhodos, letecky, hotel Evi 3*, týden s all inclusive, půldenní výlet v ceně  12.200,-Kč

Chorvatsko, autokarem ,dep.Omorika 3*,týden s plnou penzí, výlet zdarma  6.990,-Kč

www.zajezdy.asic.cz

Nám. TGM 809, 468 51 Smržovka, tel.: 602 403 932, email: info@asic.cz

Pestrý výběr last minute zájezdů do celého světa.

Cestovní agentura ASIC www.zajezdy.asic.cz

INZERCE

11. ročník štafetového závodu družstev a jednotlivců se koná

17. května 2014 
hospoda Ve Vrších - Zbytky

propozice a přihlášky online na:

www.muchovman.net

TJ SEBA TANVALD 

pořádá: 

generální partner: 
propozice a přihlášky online na:

TJ SEBA TANVALD 

pořádá: 

generální partner: 

2014

V dalším utkání byl Tanvald opět vítězný
Tanvald - Držkov B, 3:1, poločas 1:1
Diváků: 100
Střelci: Prusík 1. min, Kristek 65. min., 
Uhlíř 72. min. - Mrkvička 15. min.
Sestava Tanvald:
Hulap, Blažek, Borski, Gombala, 
Svoboda (75. min. Ducháček), Prusík, 
Trmal, Lorenc (62. min. Duštíra), Bajzik 
(56. min. Uhlíř), Šedivý, Kristek

Tanvald vstoupil do utkání výborně, 
hned v 1. min. se po rohu trefil Prusík. 
Držkov se z rychle obdrženého gólu 
rychle oklepal, když v 15. min. vyrovnal 

Mrkvička. To bylo z pohledu fotbalového 
diváka v prvním poločase bohužel vše. 
Druhý poločas začal tlakem domácích, 
ti však ne a ne proměnit své šance, a že 
jich bylo. Postupně tváří v tvář brankáři 
neuspěli Borski, Bajzik a Svoboda. 
Vedení na domácí stranu tak znovu 
vrátil až v 65. min. Kristek, který opět 
skóroval z dobře zahraného rohového 
kopu. Pojistku domácích přidal o 
několik minut později střídající Uhlíř, 
který si zkušeně poradil osamocen 
před brankářem. Tlak hostí nepřišel a 
tak všechny body zůstávají doma. -MP-
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LIBEREC Nejširší výběr 
za Nejlepší ceNy

Zahradní nábytek Jasmín

provedení: kombinace eukalyptové dřevo a kov

křeslo, stohovatelné 1.990,-                     stůl, 159 x 97 cm  5.990,-               polohovací křeslo 3.190,-

125 l

Stavební míchačka
objem bubnu 125 l, motor 230 V, 550 W, 
hmotnost 47 kg

Výsuvná markýza
rozměr: 3 x 2 m, klikový výsuv s tyčí vlevo, včetně adaptéru pro stropní nebo nástěnnou montáž, šedo/ bílá

šIRoký VýBěR daLšíCh 
maRkýZ přímo V našEm 

CEntRu

4.490,-
Značkové suché maltové směsi
zdící malta, univerzální omítka a zdící malta, jednovrstvá omítka, 
vápenný štuk, betonový potěr, zdící malta na porobeton

Vegetační dlažba
šedá barva

450 x 300 x 80 mm

600 x 400 x 80 mm

od

33,-

od

12,-

 vyrobeno 
v Německu
 vyrobeno
v Německu

od

21,-
přídlažba trávníková
220 x 120 x 45 mm, šedá

220 x 120 x 45 mm, červená

www.bauhaus.cz
/bauhauscz

přesné příčkovky a tvárnice
hladké

625 x 250 x 50 - 150 mm
500 x 250 x 200 - 365 mm

Tato nabídka platí od 1.5. do 31.5.2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

25 kg od

50,-

LIBERECIBERECIBERECIBEREC, pprůmrůmyslová zóna Sever, yslová zóna Sever, kk Bauhausu 610 Bauhausu 610k Bauhausu 610kk Bauhausu 610k
tel.: 489 204 111-2 • Po – Pá 700 – 2100 hod., So – Ne 800 – 2100 hod.

od

1.990,-1.990,-

INZERCE

LYŽAŘI BĚŽCI TJ SEBA TANVALD UKONČILI ZIMNÍ SEZONU
 Jako každý rok tak i letos jsme 
zakončili zimní sezonu již tradičním 
výletem – JAKUŠICE – TANVALD. 
Letos netradičně pěšky.
 Výletu se zúčastnilo 29 dětí a 20 
rodičů. Počasí nám přálo a všichni 
trasu bez problémů zvládli.
V penzionu KAKRDA na Jizerce pro-
běhlo zhodnocení sezony a odměnění 
dětí – malovaný talíř a zmrzlinový 
pohár.
A jak vlastně sezona dopadla?
 Díky nedostatku sněhu se spousta 
závodů vůbec neuskutečnila a tak jen 
pár dílčích úspěchů.
V žákovské kategorii se dařilo Kateřině 
Elicerová, Lucii Tůmové, Davidovi 
Peštovi – kteří získali medaile.

Dorostenec Vojta Vyhnálek se v repub-
likovém závodě umístil v první 10.
 Velkou radost nám udělaly doros-
tenky -  naše bývalé závodnice - Tereza 
Beranová a Anna Sixtová, které se 
staly několikanásobnými Mistryněmi 
ČR. A my jim tímto, přejeme spoustu 
dalších sportovních, ale i osobních 
úspěchů.
Na těchto výkonech je vidět, že i malý 
oddíl může vychovat velké závodníky.
 Tímto chceme ještě jednou podě-
kovat všem dětem, ale i rodičům 
za přízeň a těšíme se na sezonu přes-
polních běhů, kterou zahájíme v květnu 
tradičním „Kalichem“

Za oddíl běžeckého lyžování 
Helena Beranová

 Je to teprve rok, co tanvaldské 
volejbalistky postoupily do druhé 
ligy, a s napětím se očekávalo, jak si 
v této soutěži coby nováček povedou. 
Skutečnost však předčila očekávání 
a naše děvčata se mezi zkušenějšími 
týmy rychle otrkala a záhy se usadila 
ve středu tabulky a se značným před-
stihem si tak zachovala účast i pro další 
ročník. V klíčových utkáních dokázala 
porazit soupeře ze spodku tabulky 
a dokonce získala sem tam i nějaký 
ten bodík od týmů čelní pětky. Zejména 
výhra nad Libercem potěšila.
 Čtrnáct dní po konci soutěže si děv-
čata naordinovala zasloužené volno 
a po velikonocích začala příprava 
na příští ročník zábavnější formou, 
především na venkovních hřištích 

a v bazénu. Začíná se znova v říjnu. 
Celému družstvu děkujeme za vzornou 
reprezentaci našeho města a přejeme 
hodně štěstí při vhodném doplňování 
hráčského kádru pro příští druholigový 
ročník.
Pro úplnost uvádíme ještě konečnou 
tabulku II. ligy - skupiny B: 
1. Jiskra Havlíčkův Brod
2. Slávia Hradec Králové
3. Sokol Česká Třebová
4. Lokomotiva Liberec I
5. Bohemians Praha 
6. Jiskra Tanvald
7. Energetik Chvaletice 
8. Sokol Žižkov B
9. Auto Škoda Mladá Boleslav 
10.TJ Neratovice

-vho-

Volejbalistky v přípravě na další ročník v lize

S číslem 1 Iva Ackermanová, č. 11 Martina Fikarová, č. 7 Nikola Zounková, č. 10 Petra Čechová, č. 5 
Petra Staňková, č. 8 Zuzana Tulpová, č. 4 Jana Mistrová, č. 14 Veronika Vzoreková, č. 2 Jitka Gabrielová  


