
	 Již	 13.	 ročník	 masopustního	
průvodu	rozezněl	tanvaldské	ulice...
	 Sraz	 masek	 byl	 tradičně	 před	
tanvaldskou	 radnicí,	 kde	 král	
masopustu	 obdržel	 od	 pana	 starosty	
klíč	 od	 města.	 Tímto	 symbolickým	
aktem	 započal	 veselý	 průvod	 masek.	
Účastníci	se	museli	posilňovat	různými	
pochoutkami,	 jelikož	 před	 nimi	 byla	
dlouhá	 cesta.	 Masky	 prošly	 kolem	
pošty,	 infocentra,	 Krkonošskou	 ulicí	
a	 odbočily	 k	 domu	 s	 pečovatelskou	
službou	a	k	penzionu	pro	seniory,	svou	

pouť	zakončily	v	Grandu.	Po	tomto	dni	
započal	 40-tidenní	 půst,	 a	 proto	 bylo	
nutné	 se	 naposledy	 pořádně	 posilnit.	
A	kdyby	nic	jiného,	tak	jaký	den	můžete	
potkat	takovou	pestrou	směsici	masek	
kromě	masopustu?!
	 Velký	 dík	 patří	 Městu	 Tanvald,	
Pekařství	 Mašek,	 Pekárně	 Schneider	
a	Řeznictví	u	Tomášů,	kteří	tuto	tradiční	
akci	podporují.	A	samozřejmě	perfektní	
organizaci	Klubu	českých	turistů.

-haj-

Dne	 1.	 dubna	 2014	 bude	 konečně	
zahájena	 realizace	 stavby	 „Rekon-
strukce	ulic	Nemocniční	a	Pod	Špičá-
kem“,	pro	kterou	bylo	vydáno	stavební	
povolení	v	roce	2008.	V	ulicích	bude	
zhotovena	nová	dešťová	a	splašková	
kanalizace	a	kompletně	položen	nový	
povrch	 včetně	 podkladních	 vrstev.	
Stavba	 se	 dotkne	 i	 chodníků,	 parko-
višť	a	veřejného	osvětlení.	
Uzavírka	 bude	 rozdělena	 do	 dvou	
částí	a	 její	 režim	upraven	dopravním	
značením:
Částečná	 uzavírka	 –	 v	 Nemocniční	
ulici,	v	úseku	od	křižovatky	s	Českou	
ulicí	(pod	železničním	mostem)	po	kři-
žovatku	s	ulicí	Palackého	(u	nemocni-
ce)	včetně,	bude	provoz	řízen	sema-
fory	po	cca	100m	pracovních	úsecích.	
Vjezd	i	výjezd	do	ulice	České	z	křižo-
vatky	 pod	 železničním	mostem	bude	
po	nezbytně	nutnou	dobu	uzavřen.	

Úplná	 uzavírka	 –	 v	 ulici	 Pod	 Špičá-
kem,	v	úseku	od	nemocnice	po	křižo-
vatku	 s	 ulicí	Radniční	 a	 ulicí	U	Roz-
vodny,	 bude	 vjezd	 povolen	 pouze	
dopravní	obsluze	a	vozidlům	s	povo-
lením	 stavby.	 Příjezd	 do	 nemocnice	
a	k	chirurgické	ambulanci	MUDr.	Po-
láčka	bude	vždy	zajištěn.	
Úplnou	uzavírkou	ulice	Pod	Špičákem	
bude	 narušen	 provoz	 pravidelné	 au-
tobusové	 dopravy	 na	 sídliště	 Výšina	
(linka	č.	530	746	–	dopravce	BusLine	
a.s.).	Autobusy	budou	projíždět	smě-
rem	 na	 sídliště	 až	 do	 zastávky	 Tan-
vald,	sídliště	(u	skoku),	kde	se	budou	
obracet	s	využitím	ulice	U	Lesíka	a	uli-
ce	Větrná	zpět	do	Radniční	ulice.	Dolů	
autobus	pojede	ulicí	U	Stadionu	a	uli-
cí	 Palackého	 se	 zastávkou	 Tanvald,	
radnice	a	dále	Nemocniční	ulicí	směr	
centrum.	Cestující,	který	pojede	za	za-
stávky	Tanvald,	nemocnice	do	centra,	

pojede	sice	přes	sídliště,	ale	nezaplatí	
více.	Po	dobu	trvání	uzavírky	nebude	
obsluhována	 zastávka	 Tanvald,	 Pod	
Špičákem	(u	MUDr.	Poláčka).	
Veškeré	 úpravy	 provozu	 na	 dotče-
ných	komunikacích	budou	řádně	zna-
čeny	dopravními	značkami.
Žádáme tímto občany v lokalitě 
ulice U Lesíka a ulice Větrná, aby 
respektovali přechodné dopravní 
značení, a tím umožnili bezproblé-
mový provoz pravidelné autobu-
sové dopravy, zajišťující obsluhu 
sídliště Výšina. 
Předpokládané	 ukončení	 dopravního	
omezení	 v	 souvislosti	 s	 výše	 uvede-
nou	stavbou	je	31.	října	2014.
Děkujeme	za	pochopení	všech	ome-
zení,	 která	 v	 souvislosti	 s	 náročnou	
stavbou	nastanou. -MěÚ-

Vydává	MěÚ	Tanvald	
XXXII.	ROČNÍK
Cena:	7	Kč
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14. 4. 2014 proběhnou 
pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.

POZOR
změna termínu zájezdu 

do Kudovy Zdroje. Z důvodu 
státního svátku v Polsku se 
zájezd uskuteční 12. 6. 2014!
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Společné foto účastníků. Foto A. Svárovský.

Průvod masek. Foto A. Svárovský.

Předání klíče od města. Foto A. Svárovský.

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve	velké	zasedací	místnosti	radnice	se	
uskuteční	ve	středu	30.	dubna	od	16-ti	

hodin	jednání	zastupitelů	města.

Informace o dopravním omezení v ulici Nemocniční a Pod Špičákem v Tanvaldě

Bohoslužby v Tanvaldu 
a okolí Velikonoce 2014

Sběr železného šrotu

	 Květná	 neděle	 13.dubna	 Průvod	
s	ratolestmi	a	mše	s	pašijemi	Šumburk	
n.	Desnou	9.00
	 Albrechtice	 v	 11.00	 	 Horní	 Maxov	
v	 15.00	 hod.	 Velké	 Hamry	 16.30		
Křížová	cesta	a	obřady	Květné	neděle	
	 Zelený	 čtvrtek	 17.	 dubna	 Památka	
Ježíšovy	 Poslední	 večeře	 -	 mše	
v	Šumburku	od	18.00	hod.
	 Velký	 pátek	 	 	 	 18.dubna	 	 	 Křížová	
cesta	 a	 obřady	 Velkého	 pátku	
v	Šumburku	od	17.00	hod.
	 Bílá	sobota	19.	dubna	Tichá	adorace	
během	dne	a	obřady	slavné	Velikonoční	
vigilie	v	Šumburku	od	20.00	hod.
	 Neděle	 velikonoční	 20.	 dubna	
Smržovka	 9.00	 hod.	 Albrechtice	
v	11.00	hod.	Horní	Maxov	15.00	hod.
Velké	Hamry	17.00
 Pondělí	velikonoční	21.	dubna	Horní	
Tanvald	9.00		Josefův	Důl	11.00	hod.	

se	 uskuteční	 19.	 4.	 od	 7.00	 do	 9.00	
po	tel.	domluvě	728	147	011	s	SDH	Ta-
nvald-Šumburk.
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Spolek ZVONY 
s podporou Libereckého kraje, SKI bižu s.r.o. 

pořádají	turisticko-společensko-ekologickou	akci

Prvomájový výstup na Špičák
15.	ročník

1. května 2014 od 10 do 15 hodin

Rozhledna	otevřena,	občerstvení	zajištěno.
Na vrcholu každý obdrží číslovaný diplom.

V	prodeji	budou	opět	příležitostné	pohlednice.
K	dobré	náladě	přibalte	tašku	na	odpadky,	které	cestou	potkáte.

Srdečně zvou a těší se pořadatelé a Obr ze Špičáku se svými obryněmi.

Za	 výhodných	 podmínek	 pořídilo	
město	 Tanvald	 v	 rámci	 obnovy	
vozového	 parku	 pro	 technické	 služby	
nový	 nákladní	 automobil	 Mercedes	
ATEGO	 816	 v	 provedení	 třístranný	
sklápěč.	 Průběžnou	 obnovu	 techniky	
v	 technických	službách	provádí	město	
Tanvald	 již	 dlouhodobě.	 Vozidlo	 je	
vybaveno	pro	komunální	potřeby	a	bude	
využíváno	pro	přepravu	nářadí,	drobné	
mechanizace	 a	 materiálu	 na	 opravy	
místních	 komunikací	 a	 veřejných	
prostranství.	Vozidlem	se	bude	svážet	
i	komunální	odpad	z	města.	Nižší	ložná	
plocha	 sníží	 namáhavost	 nakládky	
objemného	 odpadu	 a	 usnadní	 tak	
práci	pracovníkům	technických	služeb.	

Obnovou	 techniky	 se	 daří	 udržovat	
vysokou	 akceschopnost	 technických	
služeb,	 což	 se	 kladně	 projevuje	 při	
všech	 činnostech,	 které	 technické	
služby	ve	městě	vykonávají.

-MěÚ-

	 V	 letošním	 roce	 si	 Senior	 klub	
Tanvald	opět	připravil	zajímavá	setkání,	
která	 jsou	 čím	 dál	 víc	 navštěvova-
nější.	Svědčí	o	 tom	 i	poslední	setkání	
na	 téma	 Naše	 okolí	 v	 proměnách	
času.	 Návštěvníků	 bylo	 daleko	 víc	
než	 židliček.	 	 	 „Podcenila	 jsem	 zájem	
tanvaldských	 občanů	 o	 toto	 téma.	
Snad	 je	 to	 znamení,	 že	 v	 Tanvaldu	
začíná	 vyrůstat	 generace	 patriotů,	
kteří	 mají	 o	 místo,	 kde	 žijí,	 opravdu	
zájem.	 Moc	 se	 všem,	 kteří	 neviděli	
a	neměli	kde	sedět,	omlouvám,		a	pro	
další	 takovou	 akci	 zajistíme	 lepší	
podmínky“,	 řekla	A.Lišková.	 	 	 Setkání	
se	neslo	v	duchu	vzpomínek.	Program	
byl	rozdělen	na	dvě	částí	a	 to	na	pro-
mítání	 starých	 diapozitivů,	 převážně	
pomníčků	 Jizerských	 hor.	 Promítání	
a	 hlavně	 zajímavé	 vyprávění	 pana	

Jiřího	 Šourka	 sklidilo	 velký	 úspěch.	
Následně	pan	Lauer	z	Desné	povyprá-
věl	 o	 přípravě	 dobového	 kalendáře	
o	Desné.	Ne	všichni	si	totiž	uvědomují,	
jak	 je	 náročné	 takový	 kalendář	 dát	
dohromady,	a	hlavně	kolik	času	a	píle	
to	zabere.
	 Na	 programu	 v	 nadcházejících	
měsících	je	například	opět	lidové	poví-
dání	paní	Slávky	Hubačíkové,	setkání	
s	městskou	policií	atd.
	 V	 dubnu	 se	 uskuteční	 další	 část	
promítání	 a	 vyprávění	 o	 Tanvaldu	
a	Jizerských	horách	pana	Šourka,	 jak	
bylo	přislíbeno.	
Termín	 je	 22.	 dubna	 2014	 a	 místo	
konání	 –	 společenská	 místnost	 SDH	
Šumburk.
Všichni	jsou	srdečně	zváni.

-haj-

Setkání Senior klubu

Nový sklápěč pro technické služby

INZERCE
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•	 občana	 jiného	 členského	 státu	 EU	
(mimo	ČR),	který	má	právo	volit	a	který	
hodlá	 hlasovat	 ve	 volbách	 do	 EP	
v	Tanvaldě	 /pokud	 je	přihlášen	k	 trva-
lému	nebo	přechodnému	pobytu/.

Nejzazší	 lhůta	 pro	 podání	 žádosti	
o	 zápis	 do	 seznamu	 voličů	 je	 neděle	
13.dubna	2014.

•	 občana	Tanvaldu,	který		chce		podat	
žádost	o	vydání	voličského	průkazu.

Konec	 lhůty	 pro	 podání	 žádosti	
o	vydání	voličského	průkazu	je	čtvrtek		
8.	května	2014.

Po	 oba	 dny	 bude	 na	 MěÚ	 Tanvald		
zajištěna	 služba	 v	 době	 od	 08.00	 –	
16.00	hodin. -MěÚ-

Město	Tanvald	v	souladu	s	Pravidly	pro	
mobilní	 sběr	 nebezpečných	 odpadů	
a	 ve	 spolupráci	 s	 firmou	ASA	 Liberec	
provede	 dne	 26.	 4.	 2014	 (sobota)	
mobilní	sběr	nebezpečného	odpadu.
Seznam	 stanovišť	 a	 časová	 rozmezí	
sběru.
TANVALD
9,00	–	9,10	hod.	 ul.	Radniční	u	býva-
lých	skokanských	můstků
9,15	–	9,25	hod.	 křižovatka	 ul.	
Palackého	 a	 U	 Stadionu	 (parkoviště	
pod	sportovní	halou)

ŠUMBURK NAD DESNOU
9,30	–	9,40	hod.	 křižovatka	 ul.	
Popelnická	a	Vítězná
9,45	–	9,55	hod.	 křižovatka	 ul.	
Na	Balkáně	a	Příkrá
10,05	–	10,15	hod.	 křižovatka	
ul.	 Vítězná	 a	 Lesní	 (u	 autobusové	
zastávky	Světlá)

ČESKÝ ŠUMBURK
10,25	–	10,35	hod.	 u	školy

HORNÍ TANVALD
10,45	–	10,55	hod.	 křižovatka	
ul.	K	Dubu	a	Kostelní
11,00	–	11,10	hod.	 křižo-
vatka	 ul.	 Údolí	 Kamenice	 a	 Valašská	
(u	bývalé	kovárny)

ŽĎÁR
11,20	–	11,30	hod.	 u	střediska	
TS
11,35	–	11,45	hod.	 u	 bývalé	
hasičské	zbrojnice

Občané	města	Tanvaldu	mohou	ve	sta-
novený	 čas	 do	 sběrného	 vozu	 bez-
platně	 odevzdat	 zejména	 následující	

druhy	odpadů:

•	 rozpouštědla	(benzín,	aceton,	čističe	
skvrn	…..)
•	 zbytky	barev,	 laků,	nádoby	a	štětce	
se	zbytky	barev
•	 akumulátory	a	baterie	všech	druhů
•	 zbytky	chemikálií	(kyseliny	a	zásady,	
tmely,	lepidla,	fotoroztoky………..)
•	 prostředky	na	ochranu	rostlin	(pesti-
cidy,	herbicidy,	insekticidy………)
•	 olejové	 filtry,	 hadry	 znečištěné	
olejem,	upotřebené	oleje
•	 zářivky,	úsporné	žárovky,	výbojky
•	 rtuťové	teploměry	a	spínače
•	 kosmetika
•	 tlakové	rozprašovače
•	 léky
•	 nádoby	se	zbytky	škodlivin

Na sběrná místa je zakázáno odklá-
dat odpad mimo stanovenou dobu.
Dále upozorňujeme občany, aby 
nenosili na stanoviště elektrood-
pad. Tento je možné odevzdat vždy 
poslední sobotu v měsíci od 8,00 
do 11,00 hodin v České ulici nebo 
si objednat bezplatný odvoz vět-
ších elektrospotřebičů (televizory, 
radia, mrazáky, sporáky mikrovlnné 
trouby, myčky, pračky apod.) na tel. 
483 369 554.
Drobné elektrospotřebiče (vysou-
šeče vlasů, varné konvice, žehličky, 
mixéry, radia, přehrávače, kalku-
lačky apod.) je možné odkládat 
do kontejnerů na drobný elektrood-
pad. Baterie a malé akumulátory je 
rovněž možno odkládat do samo-
statného boxu kontejnerů na drobný 
elektroodpad.

	 Městský	 úřad	 Tanvald	 zavedl		
systém	upozorňující	 na	nové	aktuality	
zveřejňované	 na	 webových	 stránkách	
města.	Cílem	je	zvýšení	informovanosti	
občanů,	 a	 to	 především	 o	 dokumen-
tech	 vyvěšovaných	 na	 úřední	 desce	
a	 dále	 o	 aktuálních	 věcech	 týkajících	
se	 správy	 města	 a	 celého	 správního	
obvodu	obce	 s	 rozšířenou	působností	
Tanvald.	 Zájemci	 mohou	 získat	 mimo	
jiné	 	 i	 informace	 o	 dění	 v	 kultuře	 či	
ve	sportu.
Občané,	 kteří	 mají	 zájem	 dostávat	
na	 svůj	 e-mail	 zprávy	 o	 aktualizaci	
webových	 stránek	 města,	 se	 mohou	

zaregistrovat	 na	 www.tanvald.cz	
a	vybrat	si	konkrétní	kategorii,	o	které	
chtějí	 být	 informováni.	 Informace	
o	 novinkách	 jsou	 zasílány	 pravidelně	
každý	den	po	18.	hodině.
Zasílané	kategorie:
•	 Úřední	 věci	 -	 Úřední	 deska,	
Usnesení	rady	a	zastupitelstva
•	 Informace	 pro	 občany	 -	 Aktuality	
z	města	a	MěÚ,	Tanvaldský	zpravodaj,	
Aktivity	spolků,	Informace	z	regionu
Kultura	 a	 sport	 -	 Dění	 v	 kultuře	
a	 sportu,	 Kalendárium,	 Program	 kina,	
Akce	v	knihovně

-MěÚ-

Volby do Evropského parlamentu – informace pro  Sběr nebezpečných odpadů

Zasílání aktualit z webových stránek na e-mail

Den otevřených dveří ve sportovních třídách 
ZŠ Sportovní, Tanvald

Změna ordinačních hodin MUDr. Drobníka v Tanvaldě

„Zima“ na ZŠ Tanvald, Sportovní

Zveme	 zájemce	 z	 řad	 žáků	 5.	 tříd	
a	jejich	rodiče	na	Den	otevřených	dveří	
v	 našich	 sportovních	 třídách.	 Budete	
moci	zhlédnout	výuku	tělesné	výchovy	
i	 ostatních	 předmětů,	 ukázky	 celoroč-
ních	aktivit	našich	sportovních	tříd,	rádi	
zodpovíme	vaše	dotazy.

Datum konání:  
čtvrtek 10. dubna 2014
Program:
9.00	 –	hodina	Tv	ve	sportovní	třídě
9.50	 –	ukázky	 vyučovacích	hodin,	
práce	žáků	

v	odborných	učebnách,	prohlídka	školy
11.00	 –	 promítání	 ukázek	 sportov-
ních	aktivit	ST.

Zároveň	 Vás	 	 zveme	 	 na	 talentové	
zkoušky	zájemců	z	 řad	žáků	do	spor-
tovních	tříd,	které	se	uskuteční	ve	čtvr-
tek 15. května 2014 od 8.30 hod.	v	ZŠ	
Tanvald,	Sportovní.

Těšíme	se	na	Vás!!

Ředitelství	ZŠ	Sportovní

	 I	 když	 letošní	 zimní	 období	 bez	
sněhu	 zimním	 radovánkám	 moc	
nepřeje,	 snažili	 jsme	 se	 ho	 na	 naší	
škole	 připomenout,	 a	 třeba	 i	 přivolat	
společným	projektovým	dnem	na	téma	
„Zima“.
	 V	 pátek	 14.	 2.	 2014	 si	 žáci	 místo	
učení	 vzali	 s	 sebou	 do	 školy	 kromě	
pořádné	 svačiny	 i	 různé	 pomůcky	
na	 ruční	práce	a	hlavně	chuť	vyrábět,	
přemýšlet	 a	 vymýšlet	 různé	 věci	
a	 výrobky	 se	 zimní	 tematikou.	 Byli	
rozděleni	do	20-ti	skupin	napříč	všemi	
třídami	od	1.	až	do	9.	roč.	a	procházeli	
10-ti	 stanovišti.	 Na	 některých	 vyráběli	
z	různých	materiálů	masopustní	masky,	
vločky,	zimní	oblečení,	skládali	puzzle.	
Jinde	poznávali	pohádky	a	písničky	se	

zimní	tématikou	a	zkusili	si	složit	báseň	
na	téma	Zima.	Neméně	zajímavá	byla	
i	 stanoviště,	 kde	 si	 připomněli	 zásady	
první	 pomoci,	 ochranu	 zvěře	 v	 tomto	
období,	 dokonce	si	 zkusili	 v	 přizpůso-
bených	podmínkách	i	jeden	v	současné	
době	pro	nás	úspěšný	olympijský	sport	
–	biatlon.		
	 Zima	sice	nepřišla,	i	když	dopoledne	
začaly	 padat	 sněhové	 vločky,	 ale	 děti	
i	učitelé	prožili	příjemný	společný	den,	
během	kterého	žáci	projevili	především	
ukázněnost,	 ochotu	 spolupracovat	
a	 pomoci	 mladším	 spolužákům.	 Už	
přemýšlíme	nad	dalším	 tématem	spo-
lečného	dne.

Mgr.	Ivana	Stěhulová

MUDr.	DROBNÍK	Tomáš
MUDr.	ADAMEC	Jan
Bc.	KRYKORKOVÁ	Irena

Odběry Dopolední	ordinace Odpolední	ordinace
Po 7.30	-	8.00 7.30	-13.00
Út 13.00	-	18.00
St 7.30	-	8.00 7.30	-	13.00

Čt 7.30	-13.00 13.00	-	17.00
MUDr.	T.	Drobník

Pá 7.30	-13.00
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Hospodaření města v roce 2013
	 Město	 Tanvald	 hospodařilo	 i	 v	 roce	
2013	 velice	 dobře.	 Rozpočet	 města	
na	rok	2013	byl	schválen	se	schodkem	
více	jak	7,5	mil.	Kč.	Příjmy	byly	napláno-
vány	na	95,5	mil.	Kč	a	výdaje	na	103	mil.	
Kč.	 Schodek	 měl	 být	 krytý	 z	 přebytku	
hospodaření	 z	 minulých	 let,	 kde	 bylo	
k	dispozici	více	jak	47	mil.	Kč.	V	průběhu	
roku	byly	 rozpočtovými	opatřeními	zvý-
šeny	 plánované	 výdaje	 ze	 103	 na	 121	
mil.	Kč	a	příjmy	z	95,5	na	103,7	mil.	Kč,	
čímž	 se	 naplánovaný	 schodek	 zvýšil	
na	17,3	mil.	Kč.	Výsledek	hospodaření	
byl	nakonec	přebytkový,	a	to	ve	výši	9,5	
mil.	 Kč,	 přičemž	 skutečné	 výdaje	 byly	
ve	výši	108,4	mil.	Kč	a	příjmy	117,9	mil.	
Kč.	Město	tedy	v	roce	2013	hospodařilo	
o	27	mil.	Kč	 lépe,	než	bylo	plánováno.	
Co	 bylo	 důvodem	 tohoto	 opět	 velmi	
dobrého	výsledku	hospodaření?
	 V	první	řadě	skutečnost,	že	rozpočet	
byl	 sestaven	 zodpovědně	 a	 příjmy	
nebyly	 nadhodnoceny.	 Dále	 pak	 to,	 že	
vedení	 města	 v	 průběhu	 celého	 roku	
důsledně	 dbalo	 na	minimalizaci	 výdajů	
a	 že	 veškeré	 neplánované	 výdaje	 byly	
řádně	 a	 včas	 v	 zastupitelstvu	 či	 radě	
města	 projednány	 a	 schváleny.	 Tímto	
výsledkem	 hospodaření	 se	 částka	
v	 přebytku	 hospodaření	 z	 minulých	
let	 ke	 konci	 roku	 2013	 zvedla	 na	 cca	
56	 mil.	 Kč.	 Zapojení	 35	 mil.	 Kč	 z	 této	
částky	do	 rozpočtu	města	na	 rok	2014	
znamená,	že	 i	do	budoucna	má	město	
v	rezervě	stále	více	jak	20	mil.	Kč,	což	je	
dostatečné	množství	na	zajištění	rozvoje	
města	i	v	dalších	letech,	samozřejmě	při	
zodpovědném	 hospodaření	 a	 důsled-
ném	dodržování	rozpočtu	města	včetně	
jeho	sestavování.
	 Při	 podrobnějším	 ohlédnutí	 za	 roz-
počtem	města	uplynulého	roku	zjistíme,	
že	daňové	výnosy	se	naplnily	na	116	%,	
tj.	že	byly	vyšší	o	6	mil.	Kč.	O	další	3	mili-
ony	 korun	 bylo	 vybráno	 více	 poplatků,	
a	to	zejména	z	odvodu	z	výherních	hra-
cích	přístrojů	a	ze	správních	poplatků.
	 Další	 nárůst	 příjmu	 byl	 v	 kapitole	
Kapitálové	 výdaje,	 a	 to	 o	 1,35	 mil.	 Kč	
z	 příjmů	 z	 prodeje	 bytů	 a	 pozemků.	
Nárůst	příjmů	o	více	 jak	400	tis.	Kč	byl	
i	 v	 kapitole	 Místní	 hospodářství	 díky	
vyššímu	 příjmu	 za	 sběr	 a	 zpracování	
druhotných	 surovin,	 z	 činnosti	 technic-
kých	 služeb	 a	 z	 pronájmu	 hrobových	
míst.	O	dalších	400	tis.	Kč	byly	navýšeny	
příjmy	 z	 různých	 pokut	 (např.	 z	 pře-
stupkového	 řízení,	 pokuty	 za	 účelem	
ochrany	 životního	 prostředí	 a	 pokuty	
udělené	 městskou	 policií	 za	 dopravní	
přestupky)	 a	 z	 podílu	 na	 zisku	 společ-
nosti	 Teplárenství	 Tanvald	 s.r.o.	 Další	
navýšené	 příjmy	 byly	 i	 v	 ostatních	
kapitolách.

	 Struktura	 výdajů	 v	 roce	 2013	 byla	
následující.	 Do	 oblasti	 školství	 město	
investovalo	 přes	 13,8	mil.	 Kč	 na	 zajiš-
tění	provozu	mateřské	školy,	základních	
škol,	 Základní	 umělecké	 školy,	 Domu	
dětí	 a	 mládeže	 a	 na	 provoz	 bazénu	
v	 objektu	 gymnázia.	 100.000	 Kč	
poskytlo	příspěvek	na	činnost	Gymnáziu	
Tanvald	 a	 25.000	 Kč	 Základní	 škole	
Údolí	 Kamenice	 238.	Mimo	 jiné	město	
poskytlo	 téměř	 200	 tis.	 Kč	 mateřské	
škole	 na	 obnovu	 vybavení,	 90	 tis.	 Kč	
na	opravu	parket	v	Masarykově	základní	
škole	a	přes	600	tis.	Kč	na	obnovu	vyba-
vení	školní	restaurace	Scolarest.
	 V	 kapitole	 kultura	 dosáhly	 výdaje	
5,9	mil.	 Kč	 (oproti	 rozpočtu	 se	 ušetřilo	
více	 jak	300	 tis.	Kč),	a	 to	
na	 zajištění	 chodu	 kina,	
knihovny,	 infocentra,	 kul-
turní	 kanceláře,	 na	 vydá-
vání	 Tanvaldského	
zpravodaje,	 na	 činnost	
Komise	 pro	 občanské	
záležitosti	a	na	propagaci	
města	a	spolupráci	s	part-
nerskými	 obcemi.	 Příjmy	
v	 této	oblasti	 dosáhly	 1,9	
mil.	Kč.	Město	tedy	dotuje	
oblast	kultury	částkou	cca	
4	mil.	Kč.
	 Na	 činnost	 městské	
policie,	 sbory	 dobrovol-
ných	 hasičů	 a	 provoz	
kamerového	 systému	
bylo	 vynaloženo	 3,5	 mil.	
Kč.	 I	 zde	 došlo	 k	 úspoře	
ve	 výdajích	 přes	 200	 tis.	
Kč.
	 Náklady	 na	 chod	
městského	 úřadu	
a	 zastupitelských	 orgánů	
dosáhly	 částky	 31,6	 mil.	
Kč.	Úspora	v	této	kapitole	
činí	téměř	800	tis.	Kč,	a	to	
zejména	 v	 personálních	
výdajích.
	 V	 oblasti	 zdravotnictví	
se	 jednalo	 především	
o	pořízení	vybavení	zubní	
ordinace	 za	 1,172	 mil.	
Kč,	čímž	se	nám	podařilo	
díky	 velice	 dobré	 spolu-
práci	 s	 MUDr.	 Martinem	
Šťastným	 podstatným	
způsobem	 zlepšit	 situaci	
v	 dostupnosti	 stomatolo-
gické	péče	v	Tanvaldě.	
	 Náklady	 na	 provoz	
bytového	 hospodářství	
byly	 ve	 výši	 3,35	 mil.	 Kč	
a	 byly	 pokryty	 vybraným	
nájemným.	V	této	kapitole	
nejsou	 zahrnuty	 výdaje	
na	provoz	bytového	fondu	
ve	 vlastnictví	 společnosti	
TABYS	s.r.o.	Tanvald.	
Výdaje	 v	 kapitole	
nebytové	 hospodářství	
(budova	 bývalého	
soudu,	 gymnázia,	 obou	
budov	 školy	 v	 Horním	
Tanvaldě,	 objekt	 čp.	 183	
v	 ul.	 Protifašistických	
bojovníků,	 nízkoprahové	
komunitní	centrum,	objekt	
v	 Tanvaldské	 kotlině	
apod.)	dosáhly	částky	cca	
2	 mil.	 Kč	 a	 byly	 pokryty	
příjmy,	 které	 byly	 ve	 výši	
3,6	 mil.	 Kč.	 Na	 zajištění	
oprav	 objektu	 Základní	
umělecké	školy	a	objektu	
školy	 na	 Šumburku	 byla	

uvolněna	částka	966	tis.	Kč.
822	 tis.	 Kč	 bylo	 poskytnuto	 jako	 pří-
spěvek	 Libereckému	 kraji	 na	 zajištění	
dopravní	obslužnosti.
	 Největší	 nečerpání	 finančních	 pro-
středků,	 a	 to	 ve	 výši	 7,5	 mil.	 Kč	 bylo	
v	kapitole	Místní	hospodářství.	Z	důvodu	
ukončení	výběrového	řízení	na	výměnu	
technologií	 plynových	 kotelen	 až	
v	 srpnu	 2013	musela	 být	 tato	 výměna	
v	objektech	Masarykovy	ZŠ	a	Obchodní	
akademie,	školy	na	Šumburku,	gymná-
zia,	 radnici	 a	 budově	 bývalého	 soudu	
odložena	do	letošního	roku	a	proto	byly	
náklady	 ve	 výši	 5,6	mil.	 Kč	 převedeny	
do	 rozpočtu	 roku	 2014.	 Na	 opravu	
a	 údržbu	 silnic,	 místních	 komunikací	

a	 mostů	 bylo	 vyčerpáno	 6,3	 mil.	 Kč	
a	 díky	 výběrovým	 řízením	 na	 realizaci	
těchto	 akcí	 bylo	 ušetřeno	 více	 jak	 850	
tis.	 Kč.	 Dále	 se	 uskutečnila	 výstavba	
parkoviště	v	Radniční	ulici	za	938	tis.	Kč	
a	do	veřejného	osvětlení	na	jeho	provoz,	
opravy,	 rekonstrukce	 a	 rozšíření	 bylo	
uvolněno	3,14	mil.	Kč.	Pamatováno	bylo	
i	 na	 údržbu	 veřejné	 zeleně	 a	 hřbitovů,	
a	to	částkou	necelých	1	mil.	Kč.	
Zajištění	 provozu	 technických	 služeb	
stálo	 13,2	 mil.	 Kč,	 přičemž	 v	 těchto	
výdajích	 je	 zahrnuto	 i	 pořízení	 nového	
traktoru	(včetně	přední	a	zadní	sněhové	
radlice	 a	 mulčovače	 za	 téměř	 1,6	 mil.	
Kč)	a	užitkového	nákladního	automobilu	
za	456	 tis.	Kč.	Těmito	 výdaji	 se	město	
snaží	 obnovovat	 techniku	 a	 udržovat	
ji	 na	 vysoké	 úrovni.	 V	 této	 částce	 jsou	
zahrnuty	 i	 personální	 výdaje	 na	 20	 lidí	
zaměstnaných	v	rámci	veřejně	prospěš-
ných	 prací	 ve	 výši	 téměř	 2,5	 mil.	 Kč,	
které	jsme	obdrželi	od	úřadu	práce.	Díky	
tomu	a	dobrému	pracovnímu	kolektivu,	
profesionálnímu	přístupu	a	nasazení	se	
technické	 služby	nemusí	 za	 svou	práci	
stydět	a	jsou	i	kladně	hodnoceny	veřej-
ností.	 I	 v	 této	 kapitole	 došlo	 nakonec	
k	úspoře	0,5	mil.	Kč.
	 Z	 rozpočtu	 roku	 2013	 bylo	 rovněž	
vyčerpáno	1,16	mil.	Kč	na	příspěvky	spo-
lečenským	 a	 sportovním	 organizacím.	
Z	rozpočtové	rezervy	1	784	tis.	Kč	bylo	
na	nepředvídatelné	výdaje	a	na	havárie	
vyčerpáno	874	tis.	Kč.
	 Celkově	z	plánovaných	výdajů	téměř	
121	mil.	Kč	 bylo	 i	 díky	 soustavné	 kon-
trole	 a	 zodpovědnému	 přístupu	 vedení	
města	 vyčerpáno	 pouze	 necelých	 109	
mil.	Kč,	čímž	došlo	k	úspoře	přes	12	mil.	
Kč.
	 Hospodaření	 města	 i	 v	 roce	 2013	
lze	 hodnotit	 jako	 velice	 dobré,	 o	 čemž	
svědčí	 i	Certifikát	s	výsledkem	iRatingu	
města	Tanvald.	

Petr	Polák,	starosta

Výzva k srazu spolužáků
Sraz	žáků	kteří	ukončili	školní	do-
cházku	v	r.	1969	v	Desné	v	J.H.	
Informace	na	tel.	723	15	07	07

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.
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Dědické	právo
Nový	 občanský	 zákoník,	 Zákon	 č.	
89/2012	 Sb.,	 ve	 znění	 pozdějších	
předpisů	 (dále	 jen	 „NOZ“),	 účinný	
od	 1.1.2014,	 přinesl	 kromě	 jiných	
i	 zásadní	 změny	 v	 dědickém	 právu.	
V	rozpětí	celkem	245	paragrafů,	počí-
naje	 od	 §	 1475	 až	 do	 §	 1720	 NOZ,	
přináší	změny	a	doplňky	zcela	nových	
institutů.	Smyslem	i	cílem	těchto	změn	
je	 posílení	 vůle	 člověka	 svobodně	 se	
rozhodnout	 v	 otázce,	 jak	 bude	 nalo-
ženo	s	jeho	majetkem	po	jeho	smrti.	Až	
sám	život	a	praxe	ukážou,	v	jaké	míře	
budou	občané	využívat	široké	možnosti	
NOZ	v	oblasti	dědického	práva.	Člověk	
a	 jeho	 majetek	 se	 ocitá	 v	 různých	
rodinných	vazbách,	kde	často	dochází	
k	rozporným	zájmům	i	postojům	zůsta-
vitele	a	dědiců.	Proto	lze	očekávat,	že	
nová	 právní	 úprava	 v	 oblasti	 dědění	
poskytne	dostatek	možností	pro	volbu	
optimálního	 postupu	 řešení	 dědictví	
ke	 spokojenosti	 všech	 zúčastněných	
stran.
	 Vzhledem	 	 k	 rozsahu	 i	 složitosti	
problematiky	 dědění,	 jak	 je	 uvedena	
v	paragrafovém	znění	v	NOZ,	zde	není	
dostatek	 místa	 pro	 její	 podrobnější		
prezentaci.	 Z	 tohoto	 důvodu	 uvádím	
jen	 některé	 změny,	 případně	 nové	
ustanovení,	které	by	vás	mohly	zajímat.		
Pokud	někoho	otázky	dědictví	zajímají	
komplexně,	musí	se	začíst	v	Hlavě	III.	
NOZ.	Kdo	má	 potřebu	 některé	 z	 jeho	
institutů	využít,	doporučuji	vždy	se	obrá-
tit	na	odbornou	pomoc	a	služby	notáře,	
nebo	advokáta.	Ve	vztahu	k	 významu	
dědictví	 a	 k	 nutnosti	 správně	 zvolené	
formy	postupu	ze	strany	zůstavitele,	je	
placená	právní	pomoc	zcela	namístě.

Na úvod několik stručných definic 
a pojmů:

1.	 Dědické	 právo	 je	 právo	 na	 pozůs-
talost	 nebo	 na	 poměrný	 podíl	 z	 ní.	
Pozůstalost	 tvoří	 celé	 jmění	 zůstavi-
tele,	kromě	práv	a	povinností	vázaných	
výlučně	 na	 jeho	 osobu,	 ledaže	 byly	
jako	 dluh	 uznány	 nebo	 uplatněny	
u	 orgánu	 veřejné	 moci.	 Komu	 náleží	
dědické	právo,	 je	dědic,	a	pozůstalost	
ve	vztahu	k	dědici	je	dědictvím.	(§	1475	
odst.	1	až	3	NOZ).
2.		Dědická smlouva
Do	 NOZ	 se	 vrací	 dědická	 smlouva,	
která	je	vedle	závěti	dalším	titulem,	dle	
něhož	 je	 možné	 dědit.	 Tuto	 smlouvu	
může	 člověk	 uzavřít	 s	 dědicem	 ještě	

za	života	a	domluvit	se	s	ním,	jaký	kon-
krétní	majetek	dědici	připadne.	Dědická	
smlouva	 je	 nejsilnějším	 právnickým	
titulem,	 protože	 má	 přednost	 před	
zákonnými	 dědickými	 posloupnostmi	
a	 zůstavitel	 ji	 nemůže	 jednostranně	
zrušit.	(	§	1582	a	násl.	NOZ).	To	je	tedy	
oproti	závěti	velká	výhoda	pro	dědice.	
Podle	 NOZ	 však	 dědickou	 smlouvu	
nelze	 uzavřít	 na	 celou	 pozůstalost.	
Alespoň	 jedna	 čtvrtina	 musí	 zůstat	
volná,	 aby	 s	 ní	 zůstavitel	 mohl	 dále	
volně	nakládat.	Dědickou	smlouvu	 lze	
uzavřít	jak	s	dědicem,	tak	i	s	odkazov-
níkem	 (např.	 s	 přítelem,	 kterému	 má	
připadnout	 nějaká	 věc	 jako	 odkaz).	
Uzavírá	se	obvykle	u	notáře	ve	 formě	
veřejné	 listiny.	 Nově	 lze	 pomocí	 tzv.	
odkazu	nařídit	dědicovi,	aby	vydal	jiné	
osobě	(tzv.	odkazníkovi)	určitý	předmět	
z	 dědictví.	 Odkazník	 není	 dědicem,	
tudíž	má	 tu	 výhodu,	 že	nemusí	 hradit	
zůstavitelovy	 dluhy.(	 §	 1594	 a	 násl.	
NOZ).
3.	Dědictví s podmínkami:	Zůstavitel	
může	 nově	 v	 závěti	 uvést	 podmínku,	
která	určí,	kdy	bude	dědic	dědit	(např.	
po	 úspěšném	 ukončení	 vysokoškol-
ského	 studia	 nebo	 až	 opraví	 zůstavi-
telovi	 dům).	 Pokud	 dědic	 podmínku	
nesplní,	 ztratí	 nárok	 na	 dědictví.	
Podmínky	 nebudou	 moci	 být	 zcela	
libovolné,	-	zákoník	například	nepovolí	
příkazy,	 které	 by	 dědice,	 popř.	 odka-
zovníka	šikanovaly	či	nutily	ke	změně	
stavu	 (např.	 uzavření	 manželství	 či	
rozvod).	Žádné	podmínky	však	nesmějí	
zatížit	 povinný	 díl	 nepominutelného	
dědice.	(§	1551	a	násl.	NOZ).
4.	Neopominutelný dědic může 
dostat méně:	 	 Nová	 úprava	 krátí	
práva	 nepominutelných	 dědiců	 (děti	
zůstavitele,	 jež	 nemohou	 být	 v	 závěti	
opomenuty).	 A	 to	 tak,	 že	 nezletilému	
potomkovi	 se	 musí	 dostat	 alespoň	 tři	
čtvrtiny	 jeho	 zákonného	podílu	 (dopo-
sud	 má	 nárok	 na	 celý	 svůj	 zákonný	
podíl),	 zletilému	 pak	 alespoň	 jedna	
čtvrtina	 (nyní	 alespoň	 jednu	 polovinu	
z	 jeho	 zákonného	 podílu).	 V	 praxi	
tedy	 bude	možné	odkázat	 závětí	 část	
dědictví	například	přítelkyni,	s	níž	poři-
zovatel	závěti	žil,	přestože	má	nezletilé	
potomky.	(	§	1642	a	násl.	NOZ).
5.	Dědictví se půjde zřeknout 
předem:	 Předcházející	 právní	 úprava	
možnost	 zřeknutí	 se	 dědického	 práva	
předem	 nepřipouštěla,	 dědictví	 bylo	
možné	pouze	přijmout,	nebo	odmítnout.	
Nově	se	může	budoucí	dědic	zřeknout	

dědictví	 ještě	 před	 smrtí	 zůstavitele.	
Takové	 řešení,	 navíc	 s	 aktivní	 účastí	
zůstavitele,	 může	 předejít	 případným	
dědickým	 sporům,	 např.	 když	 má	
zůstavitel	 dvě	 děti,	 jedno	 obdaruje	
již	 za	 svého	 života	 a	 druhému	 chce	
po	své	smrti	věnovat	zbývající	majetek.	
S	prvním	dědicem	se	tak	může	dohod-
nout	na	zřeknutí	se	tohoto	majetku.(	§	
1490)
6.	Dědit bude i náhradník:		Zůstavitel	
má	nově	možnost	zvolit	si	náhradníka	
třeba	 pro	 případ,	 že	 původní	 dědic	
zemře	 či	 dědictví	 odmítne.	 Bude	 také	
moci	 přikázat	 svému	 dědicovi,	 aby	
majetek,	který	tento	dědic	přijal,	byl	pro	
případ	 smrti	 tohoto	 dědice	 převeden	
na	 ustanoveného	 následného	 dědice.	
.(	§	1507	a	násl.	NOZ).
7.	Víc důvodů pro vydědění:	 	 Nový	
zákon	 přináší	 zásadní	 změnu	 také	
v	 otázce	 vydědění	 potomka.	 Kromě	
čtyř	 zákonem	 stanovených	 důvodů	
(potomek	 neposkytl	 pomoc	 ve	 stáří,	
neprojevuje	 o	 příbuzného	 zájem,	 byl	
odsouzen	 k	 trestu	 odnětí	 svobody	
pro	 úmyslný	 trestný	 čin	 nebo	 vede	
nezřízený	život)	zavádí	další	dva	–	pro	
zadlužení	a	pro	marnotratné	počínání.	
Na	 rozdíl	od	dosavadní	právní	úpravy	
však	zůstavitel	nebude	muset	do	listiny	
o	 vydědění	 výslovně	 uvádět	 důvod.	
Pokud	 ovšem	 takový	 důvod	 nebude	
v	 listině	 uveden,	 má	 nepominutelný	
dědic	 právo	 na	 zákonný	 podíl,	 ledaže	
se	proti	němu	prokáže	zákonný	důvod	
vydědění.	To	mohou	činit	ostatní	dědi-
cové	v	 rámci	dědického	 řízení.	 	Vedle	
toho	NOZ	také	stanoví,	že	pokud	vydě-
děný	potomek	zůstavitele	přežije,	bude	
se	 vydědění	 automaticky	 týkat	 i	 jeho	
potomků.	 V	 případě,	 že	 ho	 nepřežije,	
budou	 jeho	 děti	 moci	 dědit.	 (	 §	 1646	
a	násl.	NOZ).
8.	Šest dědických skupin
	 NOZ	 v	 případě	 nepořízení	 závěti	
zachovává	 samozřejmě	 i	 dědění	 ze	
zákona.	Oproti	stávající	právní	úpravě	
NOZ	rozšiřuje	počet	dědických	skupin	
z	dosavadních	čtyř	na	šest	 tříd.	Nově	
jsou	 do	 okruhu	 zákonných	 dědiců	
zařazeni	 zůstavitelovi	 praprarodiče																	
a	 sestřenice	 nebo	 bratranci.	 Cílem	
je,	 aby	 majetek	 zůstal	 pokud	 možno	
v	 okruhu	 zůstavitelových	 nejbližších,	
případně	 pak	 i	 vzdálenějších	 příbuz-
ných.(§	1635	a	násl.	NOZ).
9.	 	 Větší odpovědnost dědiců 
za dluhy:	 	 Podle	 původního	 znění	
zákona	 měl	 dědic	 povinnost	 uhradit	

zůstavitelovy	 dluhy	 pouze	 do	 výše	
nabytého	 dědictví.	 V	 praxi	 to	 zname-
nalo	 problém,	 když	 bylo	 předmětem	
pozůstalosti	jen	to,	co	dědicové	museli	
nezbytně	 přiznat	 (nemovitosti,	 vklady	
na	 účtech,	 cenné	 papíry	 apod.).	
Dědicové	 totiž	 často	 nepřiznávají	
drobný,	 ale	 zato	 hodnotný	 movitý	
majetek	 (šperky,	 starožitnosti	 apod.),	
čímž	dochází	ke	krácení	práv	věřitelů.
	 	 	 	 	Od	1.	 ledna	2014	však	dluhy	pře-
cházejí	 na	 dědice	 v	 plném	 rozsahu.	
Tato	novinka	je	výhodná	především	pro	
věřitele,	 kteří	 se	 budou	 moci	 úhrady	
všech	 těchto	 dluhů	 domáhat	 na	 dědi-
covi.	Horší	to	naopak	bude	pro	dědice,	
kteří	 budou	 muset	 uhradit	 všechny	
zůstavitelovy	dluhy,	tedy	i	ty,	jež	přesa-
hují	nabyté	dědictví,	a	to	případně	i	tak,	
že	dluhy	po	zůstaviteli	uhradí	ze	svého	
majetku.	(	§	1704	a	násl.	NOZ).
						V	určitých	případech	zákon	poskytne	
dědici	 ochranu	 prostřednictvím	 tzv.	
soupisu	 pozůstalosti,	 v	 jehož	 rámci	
se	 určí	 čistá	 hodnota	majetku	 v	 době	
smrti	 zůstavitele.	Pokud	dědic	o	 tento	
soupis	zažádá	a	uvede	v	něm	všechen	
majetek,	 bude	 hradit	 dluhy	 pouze	
do	 výše	 nabytého	 dědictví.	 	 Nesmí	
mu	 však	 být	 prokázáno,	 že	 některé	
předměty	 vědomě	 do	 takového	 sou-
pisu	nepřiznal.	V	takovém	případě	mu	
poskytnutá	ochrana	do	výše	nabytého	
dědictví	zcela	odpadá.	(§	1684	a	násl.	
NOZ).
Literatura	a	zdroje:		Zák.	č.	89/2012	Sb,	
občanský	zákoník,	ve	znění	pozdějších	
předpisů,	internetové	portály.

V	 příštím	 čísle	 se	 budeme	 věnovat	
některým	změnám	v	oblasti	rodinného	
práva.

ZÁPIS dětí do mateřských škol v Tanvaldě na školní rok 2014 - 2015

Na slovíčko s právníkem JUDr. Petrem Hromadou:

středa 2. dubna 2014 od 8 – 12.hod.

Zápis proběhne na těchto zařízeních:
MŠ U Školky 579
MŠ Radniční 540
MŠ Wolkerova 378

Do	MŠ	 lze	 přihlásit	 dítě,	 které	 ke	 dni	
31.	8.	2014	dovrší	3	let.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE 
DO PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ.
si	 můžete	 stáhnout	 na	 našich	 webo-
vých	 stránkách	 nebo	 si	 ji	 vyzvednout	
v	mateřské	škole.

K zápisu přineste : 

•	rodný	list	dítěte
•	občanský	průkaz
•	potvrzení	od	 lékaře,	že	dítě	 je	řádně	
očkováno	!

Kritéria pro přijímaní dětí k  před-
školnímu vzdělávání v mateřské 
škole Tanvald.
v	 souladu	 s	 §	 2	 odst.	 4	 zákona	 č.	
500/2004	 Sb.,	 správní	 řád,	 podle	
kterého	 správní	 orgán	 dbá,	 aby	 roz-
hodování	 skutkově	 shodných	 nebo	
podobných	 případů	 nevznikaly	 nedů-
vodné	rozdíly

Mateřská	 škola	 Tanvald,	 U	 Školky	

579,	 příspěvková	 organizace	 stanoví	
následující	kritéria,	podle	kterých	bude	
postupovat	 při	 rozhodování	 o	 přijetí	
dítěte	 k	 předškolnímu	 vzdělávání	
v	 mateřské	 škole	 v	 případech,	 kdy	
počet	 žádostí	 podaných	 zákonnými	
zástupci	dětí	o	přijetí	překročí	stanove-
nou	 kapacitu	 maximálního	 počtu	 dětí	
pro	mateřskou	školu:

1)	Věk dítěte	 –	 přednostně	 přijímány	
děti,	v	posledním	roce	před	zahájením	
školní	 docházky	 –	 zákon	 564/2004	
(	2	body	),	pak	děti,	které	k	31.8.	téhož	
roku	dovrší	tří	let	(	1	bod	),	

2)	 Přednostně jsou přijímány děti 
s trvalým pobytem v obci, v které 
mateřská škola sídlí.	(	1	bod	)

3)	V mateřské škole se již vzdělává 
starší sourozenec. (	1	bod	)
(Jde	o	 to	nenarušovat	 rodinné	svazky	
mezi	sourozenci,	aby	nechodili	do	dvou	
různých	MŠ.)

Při celkové shodě bodů rozhoduje  
datum narození dítěte.

Směrnice	 je	 závazná	 při	 rozhodování	
o	přijetí	dětí	k	předškolnímu	vzdělávání.

Milena	Tomešová	,	řed.školy

OZNÁMENÍ
Dne	14.	4.	2014	se	v	15:30	hod.	
koná	Valná	hromada	Honebního	
společenstva	Tanvald	v	zasedací	
místnosti	č.	18	na	MěÚ	Tanvald.	

Mimo	všeobecných	záležitostí	bude	
rovněž	podána	zpráva	zástupce	
Mysliveckého	sdružení	Tři	jedle	
Tanvald	o	činnosti	a	hospodaření	
v	pronajaté	honitbě	Tanvald.

Vladimír	Rýdl,	honební	starosta
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Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města 
Tanvald konaného dne 12. 2. 2014

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
 konané dne 26. 2. 2014  

I.
•	 ZM	 bere	 na	 vědomí	 činnost	 rady	 města	
v	období	od	18.	12.	2013	do	5.	2.	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)	TABYS	s.r.o.	Tanvald
2)	Teplárenství	Tanvald	s.r.o.

IV.
K	 majetkoprávním	 záležitostem	 zastupitelstvo	
města:
1/	 schvaluje	 Dodatek	 č.	 1	 ke	 kupní	 smlouvě	
uzavřené	dne	19.	8.	2013	mezi	městem	Tanvald	
a	 společností	 TANVALDENT	 s.r.o.	 se	 sídlem	
Poštovní	 284,	 Tanvald	 na	 prodej	 vybavení	
stomatologické	 ordinace	 dle	 předloženého	
návrhu.
2/	 po	 projednání	 žádosti	 pana	 Oliče	 rozhodlo	
trvat	 na	 svém	usnesení	 č.	V/3	 ze	 dne	23.	 10.	
2013,	kterým	rozhodlo	stanovit	cenu	za	prodej	
části	 pozemkové	 parcely	 č.	 851	 (trvalý	 travní	
porost)	o	výměře	cca	230	m2,	katastrální	území	
Šumburk	 nad	 Desnou	 na	 160	 Kč/m2	 plus	
náklady	 na	 vypracování	 geometrického	 plánu	
na	rozdělení	pozemku.
3/	 po	 projednání	 žádosti	 Mikroregionu	
Tanvaldsko:
a/	 souhlasí	 s	 poskytnutím	 peněžité	 bezúročné	
zápůjčky	 Mikroregionu	 Tanvaldsko	 ve	 výši	
61.911	 Kč	 na	 předfinancování	 projektu	
„Propagace	 přeshraniční	 zimní	 turistické	
nabídky“	 dle	 předloženého	 návrhu	 Smlouvy	
o	zápůjčce
b/	souhlasí	s		poskytnutím		peněžité		bezúročné		
zápůjčky	 	 Mikroregionu	 Tanvaldsko	 ve	 výši	
273.681	Kč	na	předfinancování	projektu	„Místa	
s	 tradicí“	 dle	 předloženého	 návrhu	 Smlouvy	
o	zápůjčce
c/	schvaluje	rozpočtové	opatření	č.	1/2014:
VÝDAJE	
OSTATNÍ	VÝDAJE		-	celkem	......... +161.911	Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod	hospodářského	výsledku	minulých	let... 
 	..................................................+	161.911	Kč
4/	 schvaluje	 rozpočtové	 opatření	 č.	 3/2014	
spočívající	 ve	 vrácení	 nedočerpaných	
prostředků	 účelové	 neinvestiční	 dotace	
na	volby	do	Poslanecké	sněmovny	Parlamentu	
ČR	do	státního	rozpočtu:
VÝDAJE
OSTATNÍ	VÝDAJE	-	celkem	.......+21.773,14	Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod	hospodářského	výsledku	z	minulých	let  
 	...............................................+	21.773,14	Kč
5/	v	návaznosti	na	své	usnesení	č.	V/15	ze	dne	
23.10.2013	a	po	projednání	nabídky	společnosti	
NAXOS	 a.s.	 se	 sídlem	 Holečkova	 31,	 Praha	
5	 na	 prodej	 objektu	 čp.	 548,	 Horská	 ul.,	
Tanvald	 včetně	 příslušných	 pozemků	 rozhodlo	
v	 současné	 době	 žádost	 na	 koupi	 objektu	

nepodávat.

V.
•	 ZM	rozhodlo	poskytnout	příspěvky	na	činnost	
a	 vybrané	 akce	 v	 roce	 2014	 z	 rozpočtové	
kapitoly	 Příspěvky	 neziskovým	 organizacím	
takto:

TJ	Jiskra	Tanvald	v	celkové	výši		.....138.000	Kč
	 z	 toho	 pro	 oddíl	 volejbalu	 příspěvek	
na	pořádání	turnaje	minižactva	...........2.000	Kč
	 	 	 pro	 oddíl	 volejbalu	 příspěvek	 na	 pořádání	
turnaje	superveteránů	.........................4.000	Kč
	 	 	 pro	oddíl	 volejbalu	příspěvek	na	18	 zápasů	
druhé	ligy	žen	....................................40.000	Kč
	 	 	 pro	 oddíl	 kopané	 příspěvek	 na	 pořádání	
turnajů	minižáků	..................................2.000	Kč
TJ	SEBA	Tanvald	 včetně	příspěvku	na	údržbu	
sjezdových	a	běžeckých	tratí...........130.000	Kč
Občanské	sdružení	mateřské	a	dětské	centrum	
MAJÁK	Tanvald	v	celkové	výši	.......... 71.000Kč
	 	 	 z	 toho	 příspěvek	 na	 pořádání	 akce	 Cesta	
lesem	pohádek	....................................6.000	Kč
			příspěvek	na	letní	příměstské	tábory.............. 
 	.......................................................10.000	Kč
Občanské	 sdružení	 zdravotně	 postižených	
Tanvald	..............................................40.000	Kč
Trialsport	Tanvald	v	AČR	v	celkové	výši	............ 
 	.......................................................40.000	Kč
			z	toho	příspěvek	na	pořádání	ME	jednotlivců  
 	.....................................................		30.000	Kč
Regionální	sportovní	klub	mládeže	Tanvaldsko  
 	.......................................................30.000	Kč

					VI.
•	 ZM	 bere	 na	 vědomí	 vyhodnocení	 činnosti	
a	 hospodaření	 „Fondu	 na	 zlepšení	 úrovně	
bydlení“	 v	 roce	 2013	 a	 vyhlašuje	 v	 souladu	
s	Pravidly	 „Fondu	na	zlepšení	úrovně	bydlení“	
výběrové	 řízení	 na	 získání	 půjčky	 z	 tohoto	
fondu	 na	 rok	 2014	 s	možností	 podání	 žádostí	
do	31.	3.	2014.

VII.
•	 ZM	 rozhodlo	 o	 pokračování	 činnosti	 Domu	
dětí	 a	mládeže	Tanvald	 v	 objektu	 čp.	 336,	 ul.	
Protifašistických	bojovníků,	Tanvald	a	souhlasí	
s	celkovou	rekonstrukcí	tohoto	objektu.	

VIII.
•	 ZM	bere	na	 vědomí	 informaci	 o	 skutečných	
nákladech	města	 na	 sběr	 a	 svoz	 netříděného	
komunálního	odpadu	za	poplatníka	a	rok	2013.

IX.
•	 ZM	 rozhodlo	 neměnit	 měsíční	 odměny	
za	 výkon	 funkcí	 neuvolněným	 členům	
zastupitelstva,	které	byly	schváleny	usnesením	
zastupitelstva	města	č.	V	ze		10.	11.	2010.

X.
•	 ZM	po	projednání	návrhu	Ing.	Milana	Kozáka	
na	zřízení	bezplatného	zasílání	SMS	zpráv	pro	
občany	rozhodlo	tento	návrh	nerealizovat.

•	 RM	rozhodla,	pokud	do	28.	2.	2014	nepřijde	
k	 vydanému	 záměru	 na	 pronájem	 žádná	
připomínka,	 pronajmout	 nebytové	 prostory	
umístěné	 v	 1.N.P.	 v	 č.p.	 350,	 Krkonošská	 ul.,	
Tanvald	o	celkové	výměře	53	m2	 	MUDr.	Karlu	
Stuchlíkovi	 za	 účelem	 provozování	 ordinace	
praktického	lékaře	s	účinností	od	1.	3.	2014	na		
dobu	 	neurčitou	 	 s	 tříměsíční	 výpovědní	 lhůtou	
za	nájemné	ve	výši		550	Kč/m2/rok.
•	 RM	 rozhodla	 pronajmout	 část	 pozemkové	
parcely	 č.	 60/5	 (ostatní	 plocha)	 o	 výměře	
8	 m2,	 katastrální	 území	 Šumburk	 nad	 Desnou	
manželům	 Dechťarovým	 za	 účelem	 umístění	
dočasné	stavby	–	dřevěné	kolny	na	zahradnické	
náčiní	 a	 štípané	 dřevo	 na	 dobu	 neurčitou	
s	 tříměsíční	 výpovědní	 lhůtou	 za	 nájemné	
ve	výši	9	Kč/	m2/rok.
•	 RM	 vydává	 záměr	 na	 pronájem	 pozemkové	
parcely	 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	 vydává	 záměr	 na	 pronájem	 pozemkové	
parcely	č.	754/1	(trvalý	 travní	porost)	o	výměře	
3184	 m2,	 katastrální	 území	 Šumburk	 nad	
Desnou	za	účelem	sekání	trávy.
•	 RM	rozhodla:
1/	 souhlasit	 s	 ukončením	 nájemní	 smlouvy	 ze	
dne	 29.	 9.	 2009	 o	 pronájmu	 části	 pozemkové	
parcely			č.	1463/1	o	výměře	160	m2,	katastrální	
území	Tanvald	dohodou	ke	dni	31.	3.	2014;
2/	 vydat	 záměr	 na	 pronájem	 části	 pozemkové	
parcely	č.	1463/1	o	výměře	160	m2,	katastrální	
území	Tanvald	za	účelem	zřízení	zahrádky.
*RM	rozhodla	schválit	Dohodu	o	zrušení	věcného	
břemene	mezi	městem	Tanvald	a	 	Kebrdlovými	
podle	předloženého	návrhu.
•	 RM	 ukládá	 odboru	 rozvoje	 a	 KV	 připravit	
v	 termínu	 do	 31.	 5.	 2014	 realizační	 návrh	
včetně	 finanční	 náročnosti	 na	 rekonstrukci	
objektu	 Domu	 dětí	 a	 mládeže	 v	 čp.	 336,	 ul.	
Protifašistických	 bojovníků,	 Tanvald	 část	
Šumburk	nad	Desnou	spočívající	v	rekonstrukci	
sociálního	 zařízení,	 elektroinstalace	 a	 výměny	
oken.	Poté	ho	předložit	k	projednání	radě	města	
na	schůzi	dne	11.	6.	2014.

•	 RM	 po	 projednání	 zprávy	 odboru	 rozvoje	
a	 KV	 rozhodla	 provést	 nutnou	 opravu	 výtahu	
v	 objektu	 penzionu	 pro	 důchodce	 v	 čp.	 593,	
Vítězná	ul.,	Tanvald,	část	Šumburk	nad	Desnou	
a	 v	 působnosti	 valné	 hromady	 TABYS	 s.r.o.	
schvaluje	obchod	společnosti	přesahující	částku	
ve	výši	100.000	Kč:
opravu	výtahu	v	objektu	Penzionu	pro	důchodce	
v	 čp.	 593,	 Vítězná	 ul.,	 Tanvald,	 část	 Šumburk	
nad	Desnou	ve	výši	156.000	Kč	bez	DPH.
•	 RM	 rozhodla	 prodat	 nákladní	 automobil	
RENAULT	7,5	t	Midlum,	RZ	JNI	35-80,	pořízený	
v	roce	2002,	na	protiúčet	společnosti	SIZ	s.r.o.,	
se	sídlem	Velké	Hamry	694	za	nabídnutou	cenu	
82.000	Kč	 	 	 v	 souvislosti	 s	 koupí	 nákladního	
automobilu	Mercedes	ATEGO	816,	sklápěč	7,5	t.
•	 RM	 rozhodla	 o	 složení	 komisí	 pro	 otevírání	
obálek	 a	 výběr	 zhotovitele	 na	 akci	 „Oprava	
místních	 komunikací	 Tanvald“	 v	 následujícím	
složení:
Komise	pro	otevírání	obálek:
1.	Josef	Průcha	–	člen,	místostarosta	města
Jaroslav	 Malý	 –	 náhradník,	 člen	 Rady	 města	
Tanvald
2.	 Jiří	Onderka	–	člen,	 vedoucí	odboru	 rozvoje	
a	KV	MěÚ	Tanvald
Ing.	 Jindřich	 Kozlovský	 –	 náhradník,	 vedoucí	
odboru	stavební	úřad	a	ŽP	MěÚ	Tanvald
3.	Václav	Černý	–	člen,	 technik	odboru	rozvoje	
a	KV	MěÚ	Tanvald
Monika	Brezarová	–	náhradník,	úřednice	odboru	
rozvoje	a	KV	MěÚ	Tanvald
                                    
Komise	pro	posouzení	a	hodnocení	nabídek:
1.	Josef	Průcha	–	člen,	místostarosta	města
Jaroslav	 Malý	 –	 náhradník,	 člen	 Rady	 města	
Tanvald
2.	PharmDr.	Milan	John	–	člen,	člen	Rady	města	
Tanvald
Mgr.	Antonín	Bělonožník,	–	náhradník,	člen	Rady	
města	Tanvald
3.	Mgr.	Vladimír	Josífek	–	člen,	člen	Rady	města	
Tanvald
Mgr.	Miroslav	Šír,	–	náhradník,	člen	Rady	města	
Tanvald
4.	Stanislav	Raš	–	člen,	projektant	–	autorizovaný	
stavitel	dopravních	staveb
Ing.	 Jaroslav	 Wolf	 –	 náhradník,	 projektant	 –	
autorizovaný	inženýr	pro	dopravní	stavby
5.	 Jiří	Onderka	–	člen,	 vedoucí	odboru	 rozvoje	
a	KV	MěÚ	Tanvald
Václav	 Černý	 -	 náhradník,	 technik	 odboru	

rozvoje	a	KV	MěÚ	Tanvald
•	 RM	po	projednání	 žádostí	 společnosti	TFnet	
s.r.o.,	se	sídlem	Masarykova	203,	Železný	Brod	
a	společnosti	SferiaNET.CZ	s.r.o.,	se	sídlem	Nad	
Okrouhlíkem	 2365/17,	 Praha	 8	 rozhodla	 trvat	
na	svém	usnesení	č.	2/1/2014	ze	dne	8.	1.	2014.
•	 RM	rozhodla	poskytnout	v	souladu	s	Pravidly	
pro	 poskytování	 příspěvku	 na	 odkanalizování	
nemovitosti	 příspěvek	 ve	 výši	 20.000	Kč		
Synovcovým.
•	 RM	 povoluje	 v	 souladu	 s	 ustanovením	 §	
23,	 odst.	 5	 zákona	 č.	 561/2004	 Sb.,	 ve	 znění	
pozdějších	předpisů,	výjimku	z	nejvyššího	počtu	
dětí	pro	školní	rok	2014/2015	následovně:
MŠ	Wolkerova	378,	Tanvald,	část	Šumburk	nad	
Desnou	...................................................	28	dětí
MŠ	Radniční	540,	Tanvald	.......................68	dětí
MŠ	U	Školky	579,	Tanvald	.......................84	dětí
•	 RM	 bere	 na	 vědomí	 oznámení	 ředitelky	
Mateřské	školy	Tanvald,	U	Školky	579	o	místu,	
termínu	 a	 době	 pro	 podání	 žádostí	 o	 přijetí	
dětí	 k	 předškolnímu	 vzdělávání	 pro	 školní	 rok	
2014/2015.
•	 RM	 souhlasí	 s	 pokácením	 2	ks	 javorů	
nacházejících	 se	 na	 pozemkové	 parcele	 č.	
270/1,	katastrální	území	Tanvald,	3	ks	bříz	a	1	ks	
osiky	 nacházejících	 se	 na	 pozemkové	 parcele	
č.	 361/1,	 katastrální	 území	 Tanvald,	 5	ks	 bříz	
a	 1	ks	 jívy	 nacházejících	 se	 na	 pozemkové	
parcele	č.	373/2,	 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	 1	ks	 břízy,	 1	ks	
jívy,	 1	ks	 javoru	 a	 náletové	 zeleně	 v	 ploše	
75	m2		nacházejících	se	na	pozemkové	parcele	
č.	 1459/1,	 katastrální	 území	 Tanvald,	 10	ks	 jív	
a	 2	ks	 olší	 nacházejících	 se	 na	 pozemkové	
parcele	č.	1677/1,	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	 po	 projednání	 bere	 na	 vědomí	 zprávu	
o	 přijatých	 stížnostech,	 peticích,	 ostatních	
podáních,	 podnětech	 a	 podáních	 Veřejného	
ochránce	práv	za	rok	2013.
•	 RM	 schvaluje	 starostovi	 města	 	 panu	 Petru	
Polákovi	služební	cestu	do	partnerského	města	
Wittichenau,	 kterou	 uskuteční	 dne	 11.	 3.	 2014	
za	 účelem	 projednání	 další	 spolupráce	
partnerských	měst.

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

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

INZERCE

Odvoz a likvidace 
fekálií

Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890

Okénko městské policie
725 095 123  - 483 394 575

Pro pár drobných chtějí do basy
K	ošklivé	události	došlo	na	stezce	pod	
Masarykovou	 školou.	 Tři	 povětrnice	
napadly	 dívku,	 po	 níž	 chtěly	 15	Kč.	
Když	 jim	peníze	dobrovolně	nevydala,	
mlátily	 ji	 a	 kopaly.	 Naštěstí	 šla	 v	 tu	
chvíli	 okolo	 paní,	 která	 dryjáčnice	
rázně	 napomenula,	 a	 ty	 se	 daly	
na	útěk.	Napadená	dívka	byla	ošetřena	
v	nemocnici.	Městská	policie	 již	druhý	
den	 zajistila	 tři	 podezřelé	 mladé	
ženy	 a	 předala	 je	 k	 dalšímu	 šetření	
Policii	 ČR.	 Záhy	 se	 ukázalo,	 že	 se	
skutečně	 jedná	 o	 pachatelky	 tohoto	
loupežného	přepadení.	Velitel	městské	
policie	 touto	 cestou	 děkuje	 neznámé	
statečné	paní,	která	dívce	přispěchala	
na	pomoc,	zároveň	je	však	s	podivem,	
že	na	vlakové	zastávce	v	tu	dobu	stálo	
několik	 lidí,	 kteří	 museli	 přepadení	
vidět,	a	nikdo	z	nich	se	neodhodlal	ani	
k	zásahu,	ani	k	přivolání	policie,	což	je	
smutné.

Na louce hořelo
Louka	 nedaleko	 rozvodny	 na	 Výšině	
zahořela	 intenzívním	 plamenem	
a	příroda	nám	tak	jasně	napověděla,	že	
v	době	sucha	a	je	nutno	dbát	zvýšené	
opatrnosti	 při	 práci	 s	 otevřeným	
ohněm.	Příčina	nebyla	 zjištěna,	ale	 je	
dost	dobře	možné,	že	nějaký	neopatrný	
kuřák	 odhodil	 nedopalek	 a	 suchá	
tráva	se	vznítila.	Naštěstí	se	na	místě	
včas	 objevili	 profi	 hasiči	 z	 Tanvaldu	

a	 dobrovolné	 jednotky	 ze	 Šumburku	
a	Desné	a	plamenům	nedovolili	dostat	
se	 až	 k	 lesu.	 Radíme	 však	 k	 velké	
ostražitosti,	 stačí	 málo	 a	 červený	
kohout	může	být	na	střeše.

Opět jeden ztracený pes
Starší	bílý	retrívr	bez	známky	i	čipu	byl	
nalezen	na	Šumburku.	Pokud	ho	 jeho	
majitel	hledá,	nechť	se	obrátí	na	útulek	
v	Krásném	Lese,	kam	byl	pes	odvezen.

Duben, měsíc bezpečnosti
Začíná	 duben,	 měsíc	 bezpečnosti,	
a	městská	policie	ve	spolupráci	s	Policií	
ČR	 se	 opět	 zaměří	 na	 bezpečnost	
provozu	 na	 silnicích.	 Kromě	 jiného	
zaostří	 svou	 pozornost	 na	 výbavu	
bicyklů,	 takže	 pozor,	 zvonky,	 světla,	
odrazky	 vozte	 v	 pořádku	 s	 sebou,	
ať	 neplatíte	 zbytečně	 pokutu.	
A	 někdy	 to	může	 skončit	 i	 hůře,	 když	
neosvětleného	cyklistu	v	noci	řidič	auta	
přehlédne.	Na	to	myslete	především.

-vho-
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Jaroslav	Pipek
Božena	Čechová
Januška	Králová
Eva	Švecová

Ludmila	Schöffelová
Jan	Bajcar
Jana	Žáková
Čestmír	Hák
Ivan	Pacák

Ladislav	Vonka
Blanka	Vaníčková

V dubnu 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	!	)

Má energie z hlubin země cenu či nikoliv?
	 V	minulém	čísle	jsem	psal	o	možné	
budoucnosti	 geotermální	 energie	
v	 Tanvaldě.	 Dnes	 se	 ještě	 krátce	
zmíním	 o	 využití	 geotermální	 energie	
obecně.	 Největší	 zkušenosti	 s	 vyu-
žíváním	 energie	 z	 hlubin	 země	 mají	
pravděpodobně	na	Islandu,	ovšem	nás	
budou	 spíše	 zajímat	 krajiny	 podobné	
naší	 zemi.	 Stejně	 jako	 ve	 švýcarské	
Basileji,	 kde	 byl	 projekt	 nakonec	
odpískán,	měli	určité	problémy	s	otřesy	
půdy	 i	 ve	 Francii	 a	 Německu,	 ovšem	
vzhledem	k	umístění	elektráren	daleko	
od	 velkých	měst,	 budou	nakonec	 tato	
zařízení	 elektrickou	 energii	 vyrábět.	
Elektrárna	 u	 Soultz-sous-Forets	
ve	Francii	se	dokonce	má	stát	s	výko-
nem	2	MW	největším	funkčním	zaříze-
ním	svého	druhu.	Takže	když	umístíme	
elektrárnu	 někam	 do	 pustiny,	 máme	
vyhráno,	 chtělo	 by	 se	 říci,	 ovšem	věc	
má,	 jak	 jinak,	 svůj	 háček.	 Aby	 geo-
termální	 elektrárna	 byla	 efektivní,	 je	
třeba	 rovněž	 využívat	 odpadní	 teplo,	
a	 to	 je	 kámen	 úrazu.	 Doprava	 tepla	
na	 velkou	 vzdálenost	 by	 pochopitelně	
byla	 nerentabilní.	 A	 jsme	 tak	 trochu	
v	začarovaném	kruhu.	

	 Jako	 hlavní	 problém	 současného	
využití	 geotermální	 energie	 k	 výrobě	
elektřiny	 se	 mi	 jeví	 systém	 přenosu	
tepla.	Zjednodušeně	řečeno,	kapalina,	
v	 tomto	 případě	 voda,	 se	 pod	 tlakem	
nažene	 do	 hlubiny,	 zde	 se	 ohřeje	
a	 vzniklá	 pára	 vytvoří	 v	 hornině	 trh-
liny,	 jimiž	 se	 prodere	 k	 šachtě,	 která	
vede	 zpátky	 nahoru	 k	 turbíně.	A	 to	 je	
s	 největší	 pravděpodobností	 hlavní	
příčina	 možných	 otřesů	 půdy	 a	 tedy	
i	 zásadní	 argument	 odpůrců	 tohoto	
využívání	energie.	Nepochybuji	o	tom,	
že	 v	 řádu	 let	 či	 maximálně	 desetiletí	
bude	 tento	 problém	 uspokojivě	 tech-
nicky	vyřešen,	ať	už	instalací	nějakého	
zařízení	–	výměníku	pod	zem,	jenž	by	
páru	nasměroval	nahoru	bez	narušení	
hornin,	případně	použitím	jiného	média	
či	technické	novinky,	o	níž	se	nám	dnes	
ještě	 ani	 nezdá.	 Pokrok	 je	 nezadrži-
telný	 a	 zázračný,	 nicméně	 současné	
možnosti	jsou	takové,	jaké	jsou.
	 Jestliže	 nakonec	 dojde	 k	 výstavbě	
geotermální	elektrárny,	ať	už	v	Tanvaldě	
nebo	 někde	 jinde,	 vidím	 tři	 nezbytné	
základní	podmínky,	jež	musejí	být	spl-
něny.	Zaprvé	kvalitní	posouzení	zprávy	

o	vlivu	na	životní	prostředí	špičkovými	
nezávislými	 odborníky.	 Zadruhé	
dostatečná	finanční	garance	na	pokrytí	
případných	 škod	 a	 zatřetí	 smluvně	
deklarovaný	 a	 přesně	 definovaný	
závazek	o	tom,	jaké	výhody	tato	stavba	
poskytne	 městu	 a	 jeho	 obyvatelům,	
protože	co	bychom	si	nalhávali,	všude	
je	 něco	 za	 něco	 a	 těšínská	 jablíčka	
hladového	nenasytí.
	 Tolik	 tedy	 krátce	 ke	 geotermální	
energii.	 Problematika	 je	 to	 nadmíru	
zajímavá	a	v	této	oblasti	se	bezesporu	
skrývá	 obrovský	 potenciál.	 Záleží	
na	tom,	jak	bude	využit.	Každá	výroba	
energie	 je	 svým	 způsobem	 riziková.	
Přehrada	se	může	protrhnout,	 jaderná	
elektrárna	porouchat,	oxid	uhličitý	uvol-
ňovaný	z	ropy	a	plynu	přispívá	ke	glo-
bálnímu	oteplování	a	geotermální	díla	
mohou	 páchat	 škody	 indukovaným	
zemětřesením.	 	 Je	 otázkou,	 zda	 je	
lidstvo	schopno	najít	způsoby,	 jak	tato	
rizika	 vyvážit	 a	 přijmout,	 či	 dokonce	
naprosto	eliminovat.	A	 já	se	 těším,	že	
se	 toho	 jednou	 dočkám.	 	A	 bude-li	 to	
v	Tanvaldě,	tím	lépe.

Václav	Hošek

v	 březnovém	 čísle	 jsem	 Vás	 pouze	
rámcově	 informovala	 o	 58.ročníku	
Tanvaldského	hudebního	jara,	nyní	Vám	
podám	podrobnější	informace.

První	koncert	(v	pátek	4.4.2014)	jsme	ne	
náhodou	 nazvali	 „Virtuózní housle“. 
Houslista Jiří Vodička	 (*1988)	 přes	
své	 mládí	 již	 mnohokrát	 dokázal,	 že	
titul	 houslový	 virtuóz	mu	 právem	 patří.	
Ve	svých	14	letech	byl	mimořádně	přijat	
na	vysokou	školu,	Institut	pro	umělecká	
studia	 v	 Ostravě.	 V	 r.2007,	 tedy	 v	 19	
letech,	 zde	 uzavřel	 studium	 magist-
erským	 titulem.	 Od	 té	 doby	 se	 naplno	
věnuje	sólové	koncertní	dráze.

V	 r.	 2002	 byl	 jmenován	 sólistou	
Janáčkovy	 filharmonie	 Ostrava,	 pra-
videlně	 spolupracuje	 s	 významnými	
orchestry	 a	 dirigenty.	 Mnohé	 z	 jeho	
koncertů	byly	natočeny	Českou	televizí	
a	Českým	rozhlasem.

Vedle	sólistických	aktivit	se	Jiří	Vodička	
věnuje	i	komorní	hře	(Smetanovo	trio).

Od	 r.	 2009	 působí	 jako	 pedagog	
na	Pražské	konzervatoři.

Dirigent Andreas Sebastian Weiser, 
absolvent	Vysoké	školy	umění	v	Berlíně,	
se	stal	v	 r.	1985	 finalistou	prvního	 roč-
níku	 Mezinárodní	 dirigentské	 soutěže	
Artura	Toscaniniho	v	Itálii.	V	r.	1989	se	
stal	 druhým	 dirigentem	 Symfonického	
orchestru	 Československého	 rozhlasu.	
V	r.	1990	si	jej	Jenští	filharmonici	zvolili	
svým	šéfdirigentem.	V	r.	1993	debutoval	
u	 Symfonického	 orchestru	 Bavorského	
rozhlasu	 a	 v	 dalších	 letech	 byl	 zván	
ke	 spolupráci	 téměř	 třemi	 desítkami	
významných	evropských	orchestrů.

Ve	 Filharmonii	 Hradec	 Králové	 působil	
nejprve	jako	dirigent	(od	r.	2006)	a	hlavní	
dirigent	 (od	 r.	 2009),	 od	 sezóny	 2012-
2013	je	šéfdirigentem	tohoto	tělesa.

Filharmonie Hradec Králové
byla	založena	v	roce	1978	pod	názvem	

Operní	orchestr	města	Hradec	Králové,	
o	rok	později	bylo	těleso	přejmenováno	
na	Symfonický	orchestr	Hradec	Králové,	
v	 roce	 1987	 na	 Státní	 symfonický	
orchestr	 Hradec	 Králové.	 Od	 vzniku	
České	 republiky	 nese	 orchestr	 název	
Filharmonie	Hradec	Králové,	vyjadřující	
historickou	 kontinuitu	 sahající	 přes	
Filharmonii	 Sokola	 v	 Hradci	 Králové	
(1921-1965)	až	k	Filharmonické	jednotě	
činné	 ve	městě	 od	 r.	 1887.	Významné	
období	 uměleckého	 rozkvětu	 tělesa	
je	 spojeno	 se	 jménem	 prof.	 Františka	
Vajnara,	který	pracoval	 jako	šéfdirigent	
s	orchestrem	nepřetržitě	od	 r.	 1991	až	
do	 r.	 2001,	 kdy	 byl	 jmenován	 čestným	
šéfdirigentem	 tělesa.	 V	 letech	 2001-
2012	působil	na	postu	šéfdirigenta	tělesa	
Ondřej	 Kukal,	 který	 je	 nadále	 hlavním	
dirigentem	orchestru.	Od	sezóny	2012-
2013	 je	 šéfdirigentem	 FHK	 Andreas	
Sebastian	Weiser.

FHK	 koncertovala	 ve	 významných	
koncertních	 sálech	 Evropy,	 např.	
v	 Gewandhausu	 v	 Lipsku,	 ve	 Victoria	
Hall	 v	 Ženevě,	 	 v	 Queen	 Elizabeth	
Hall	 v	 Antverpách,	 dále	 účinkovala	
v	Belgii,	Francii,	Itálii,	Německu,	Polsku,	
Rakousku,	Španělsku.

Dosaženou	interpretační	kvalitu	orches-
tru	dokumentují	CD	nahrávky	pro	tuzem-
ské	i	zahraniční	společnosti	nebo	Český	
rozhlas.	FHK	vystupuje	na	významných	
festivalech	(Mezinárodní	operní	 festival	
Smetanova	 Litomyšl,	 Mezinárodní	
hudební	 festival	 Janáčkovy	 Hukvaldy	
aj.),	od	r.	2005	je	pořadatelkou	festivalu	
Hudební	fórum	Hradec	Králové.

V	pátek	25.dubna	se	na	2.koncertě	THJ,	
nazvaném	 „Jazz	 po	 česku“,	 můžeme	
těšit	na	cimbalistku	Zuzanu	Lapčíkovou	
a	kontrabasistu	Josefa	Feča.

Zuzanu Lapčíkovou	 známe	 jako	 vir-
tuózní	 cimbalistku,	 osobitou	 zpěvačku	
a	 skladatelku.	 Pochází	 z	 moravského	

Slovácka,	 kde	 se	 svojí	 rodinou	 žije.	
Na	 brněnské	 konzervatoři	 absolvovala	
hru	na	cimbál	a	etnologii	a	hudební	vědu	
na	Masarykově	univerzitě	v	Brně.

Vyhrála	řadu	národních	soutěží	a	zúčast-
nila	se	mnoha	mezinárodních	festivalů.	
Hrála	a	nahrávala	s	řadou	moravských	
cimbálových	 muzik,	 s	 Brněnským	 roz-
hlasovým	orchestrem	lidových	nástrojů,	
Pražskou	komorní	filharmonií,	s	Virtuosi	
di	Praga,	Filharmonií	Brno,	Filharmonií	
Hradec	 Králové.	 Její	 diskografie	 čítá	
přes	40	titulů.	Pro	svoji	otevřenost	vůči	
hudebním	podnětům	překročila	Zuzana	
Lapčíková	 hranice	 folklórního	 žánru	
na	pole	hudby	barokní,	soudobé	a	jazzu.	
CD	„Morava“	natočené	v	New	Yorku	se	
setkalo	v	jazzovém	světě	s	mimořádnou	
odezvou,	když	se	v	prestižním	žebříčku	
deseti	 nejlepších	 jazzových	 nahrávek	
roku	2001	Jazztitude	umístila	na	pátém	
místě	na	světě.

V	 r.	 2005	 byla	 oslovena	 Národním	
divadlem	v	Brně,	aby	vytvořila	spolu	se	
sólistkou	baletu	a	choreografkou	Hanou	
Litterovou	 hudebně	 taneční	 autorské	
představení	pro	balet.	Tvůrčí	příležitosti	
se	chopila	jako	autorka	námětu	a	hudby	
a	 spoluautorka	 scénáře.	 Představení	
„	 Balady“	 bylo	 vyhlášeno	 za	 baletní	
inscenaci	 roku	 v	 ČR,	 za	 hudbu	 byla	
nominována	 na	 cenu	 Alfréda	 Radoka	
2006	a	získala	prestižní	Cenu	za	autor-
ské	 dílo	 v	 rámci	 Soutěžní	 přehlídky	
současné	taneční	tvorby	2008.

Po	 dobu	 osmnácti	 let	 se	 ve	 Zlíně	
a	 Uherském	 Hradišti	 věnuje	 peda-
gogické	 činnosti,	 kde	 vyučuje	 hře	
na	cimbál.

Spolupracuje	 s	 řadou	 významných	
hudebníků	 jako	 je	 Emil	 Viklický,	 Miloš	
Štědroň,	Jiří	Pavlica,	George	Mráz,	Ida	
Kelarová,	Josef	Fečo.

Milníkem	 na	 její	 hudební	 pouti	 je	
založení	 souboru	 „Zuzana	 Lapčíková	

Kvintet“	(2007).

Josef Fečo	 pochází	 z	 romské	 rodiny	
a	 již	 od	 dětství	 byl	 předurčen	 k	 tomu,	
aby	se	stal	hudebníkem.

Josef	hrál	od	čtyř	 let	na	kytaru	a	velmi	
brzy	 na	 housle.	 V	 jedenácti	 letech	 je	
okouzlen	cimbálem	a	zcela	se	mu	začíná	
věnovat.	 Okamžitě	 se	 stává	 členem	
souboru	Romale	Aven	 Imar	Dživas,	 se	
kterým,	pod	uměleckým	vedením	svého	
dědy,	procestoval	celou	Evropu.

Po	 absolvování	 mistrovských	
kurzů	 v	 Budapešti	 začíná	 studovat	
na	 Konzervatoři	 Jaroslava	 Ježka	
v	Praze,	kde	se	r.	2000	stává	absolven-
tem	v	oboru	hry	na	kontrabas	a	basovou	
kytaru.

Během	 studií	 získává	 řadu	 ocenění,	
např.	 „Instrumentalista	 roku	 1998“,	
„Nejlepší	 kontrabasista	 soutěže	
v	Krakově	1999“.	Od	roku	1999	je	stálým	
členem	 Jazzového	 tria	 Karla	 Růžičky,	
od	 r.	2007	Zuzana	Lapčíková	Kvintetu.	
Spolupracuje	 s	 renomovanými	 umělci,	
jako	je	Zuzana	Lapčíková,	Emil	Viklický,	
Milan	 Svoboda,	 Felix	 Slováček	 atd.	
S	nimi	procestoval	nejen	celou	Evropu,	
ale	také	Vietnam,	Čínu,	hrál	s	předními	
jazzmany	v	USA.

Široký	hudební	záběr	Josefa	Feča	(jazz,	
funk,	 pop,	 soul,	 folklór)	 je	 korunován	
jeho	 kompoziční	 aktivitou.	 Založil	
a	 umělecky	 vede	 kapelu	 Connection,	
pro	kterou	také	skládá	a	aranžuje.

Josef	Fečo	 je	mimořádně	oceňovaným	
hráčem	 nejen	 na	 kontrabas,	 kytaru	
a	cimbál,	ale	i	na	violu	a	další	nástroje.	
Jeho	 všestranná	 muzikalita	 je	 zachy-
cena	na	mnoha	CD	nahrávkách.

Mgr.	Libuše	Vedralová,	
předsedkyně	festivalového	výboru	THJ

Vážení hudební přátelé,
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Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
Dubnové dění v MDC Maják Tanvald:
• 11. 4. – Velikonoční jarmark v Železném Brodě na Bělišti –	
v	pátek	odpoledne	výlet	na	Běliště	–	vlakem	nebo	individuálně	(viz	
web),	přihlášky	do	3.4.	!
• 12. 4. – velikonoční výrobky z FIMO hmoty:	výrobek	160,-	Kč	
(brož+prsten),	pro	malé	děti	zajíček	za	60,-	Kč,	přihlášky	do	4.4.	!!!	
• 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
PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ V MAJÁKU: 
14.-18.7.,	21.-25.7.,	4.-8.8.,	11.-15.8.,	18.-22.8.	
Upřesnění	budou	na	webu	centra	a	v	dalších	číslech	TZ.

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 , 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
V pondělí 31. 3. a 7.4. od 17:00	se	koná	kurz	„Jarní keramika pro dospělé“. 
31.	3.	-	modelování,	7.	4.	-	glazování	vypálených	výrobků.

V pátek 4. 4. v 18:30	proběhne	vernisáž	výstavy	vítězných	prací	z	výtvarné	
soutěže	DDM	na	 téma	„Máme rádi zvířata“.	Vernisáž	se	koná	v	Městském	
kině	Jas	Járy	Cimrmana	v	Tanvaldě
	u	příležitosti	zahájení	hudebního	festivalu	Tanvaldské	hudební	jaro.	Výstava	
zde	bude	k	vidění	po	celou	dobu	konání	festivalu.	
Ve	 středu	 9.	 4.	 od	 16:00	 proběhne	 v	 kině	 slavnostní	 předání	 cen	 autorům	
těchto	vítězných	prací.

Ve středu 16. 4. od 16:00		se	koná	akce	pro	děti	od	8	let	a	dospělé	„Velikonoční 
ošatky„	-	budeme	plést	z	pedigu	na	překližkové	dno.

O	velikonočních	prázdninách	ve	čtvrtek 17. 4. od 9:00 do 13:00	hodin	proběh-
nou	v	DDM	„Velikonoční dílny“	pro	děti	školního	věku.	Děti	si	vyrobí	několik	
jarních	a	velikonočních	dekorací	a	kraslic.

Ve středu 30.4. od 17:00	 budeme	 s	 dětmi	 od	 10	 let	 vyrábět	 „Dárek pro 
maminku“.	Děti	si	vytvoří	skleněnou	vitráž	motýla	technikou	tiffany.

Letní	tábor	v	Lužických	horách	v	termínu	23.	-	30.	8.	je	již	plně	obsazen.
Na	začátek	prázdnin	připravujeme	příměstský	tábor	„Toulavé boty“.	
Bližší	informace	o	všech	komamých	akcích	a	činnosti	DDM	obdržíte	na	tel.č.	
483	394	301	a	na	www.ddmtanvald.cz.

Bohumil Hrabal	–	připomenutí	100	let	od	narození	autora		a		výstavka	knižních	
titulů	z	našeho	fondu	–	ve	vstupní	části	knihovny

„Noc s Andersenem“ se	bude	konat		4. 4. - 5. 4. 2014.

Tentokrát	si	děti	poměří	své	síly	se	zástupci	hmyzí	 říše,	více	v	příštím	čísle.	
Fotografie	si	budete	moci	prohlédnout	ve	 fotogalerii	 na	našich	 internetových	
stránkách	www.tanvald.cz/knihovna	již	5.	4.	2014	v	dopoledních	hodinách.

PC KURZ 
bude	 probíhat	 pro	 přihlášené	 čtenáře	 individuálně	 v	 počítačové	 učebně	
Gymnázia	 Tanvald	 od	 poloviny	 března	 do	 poloviny	 dubna.	 Tímto	 bychom	
chtěli	 poděkovat	 vedení	 školy	 za	 poskytnutí	 učebny	 a	 umožnění	 pořádání	
kurzu.	A	také	bychom	chtěli	poděkovat	studentům	pod	vedením	RNDr.	Jarmily	
Moravcové	za	jejich	trpělivost	a	vstřícnost	s	jakou	přistupovali	k	našim	čtenářům.

Soutěž pro naše mladé čtenáře (9 - 19 let): 
Poznej, z které knihy je ukázka a kdo je jejím autorem.
„Jste sice krásné, ale jste prázdné,“ pokračoval. „Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé 
růži by si obyčejný kolemjdoucí pomyslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější 
než vy všechny, protože jsem ji zaléval, dával jsem ji pod poklop, chránil jsem ji zástěnou, 
zabíjel jsem housenky, kromě těch dvou nebo tří, z nichž vyrostou motýli. Poslouchal jsem, 
jak naříkala, jak se chlubila, nebo jak někdy mlčela. Protože je to má růže.“
A vrátil se k lišce. „ Sbohem…,“ řekl. „Sbohem,“ řekla liška. „Teď ti dám na cestu své tajemství. 
Je docela prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, to oči nevidí.“ 

Odpovědi	můžete	 odevzdat	 přímo	 v	 knihovně,	 poštou	 	 na	 adresu:	Městská	
knihovna	Tanvald,	Krkonošská	350,	468	41	Tanvald	nebo		na	email:	knihovna@
tanvald.cz.	Nezapomeňte	uvést	 jméno,	věk	 	a	 tel.spojení	či	email.	Uzávěrka	
soutěže	je	7.	4.	2014

Soutěž pro naše menší čtenáře do 9-ti let včetně:
Poznáš zvířátko z naší hádanky?	Nakresli	obrázek.

Přede, přede, ale neupřede nikdy nic.
Chvíli kouká, chvíli mňouká, chvíli z klubka nitě souká.
Co je to?

Odpovědi	můžete	odevzdat	přímo	v	knihovně	nebo	poštou		na	adresu:	Městská	
knihovna	 Tanvald,	 Krkonošská	 350,	 468	 41	 Tanvald.	 Nezapomeňte	 uvést	
jméno,	věk	a	tel.	spojení	či	email.	Uzávěrka soutěže je 7. 4. 2014

Městská knihovna Tanvald

Vyjádření k vyjádření pana starosty

Chcete mít pohodové odpoledne?

	 Pan	 starosta	 Petr	 Polák	 v	 březno-
vém	vydání	TZ	uvádí	na	7.	stránce,	že	
dne	29.	1.	2014	došlo	k	jednání	občanů	
a	 vedení	města.	 Pokud	 k	 takovémuto	
neoficiálnímu	 setkání	 došlo,	 měli	 by	
s	jeho	výsledkem	být	seznámeni	i	další	
občané,	 aby	 se	 zamezilo	 zbytečným	
spekulacím	a	dohadům.
	 Nemohu	 však	 souhlasit	 s	 tvrzením	
pana	starosty,	že	na	jednání	zastupitel-
stva	dne	12.	2.	2014	 	bylo	umožněno	
přítomným	lidem	zúčastnit	se	diskuse.		
Závěr	 jednání	 byl	 vědomě	 veden	 tak,	

aby	 člověk	 neznalý	 jednacích	 praktik,	
mohl	 v	 pravou	 chvíli	 zvednout	 ruku.	
Na	důkaz,	jak	si	pan	starosta	váží	hlasu	
lidu,	bylo	další	diskusi,	 i	přes	protesty	
asi	30	lidí,	kteří	přišli	z	jediného	důvodu	
–	 zjistit	 informace	 o	 záměru	 hloubko-
vých	vrtů	s	předpokládanou	výstavbou	
GTE	–	zabráněno.	Možná	nebyl	přesně	
dodržen	 způsob,	 jakým	 se	má	 člověk	
do	 diskuse	 zapojit,	 ale	 od	 toho	 snad	
máme	 na	 radnici	 lidi,	 kteří	 byli	 námi	
zvoleni	a	měli	by	nás	v	takovéto	situaci	
podpořit. Jaroslav	Mikš

	...	Stačí	naladit	Český	rozhlas	SEVER
Dvouhodinový	 blok	 plný	 informací	
z	 Libereckého	 kraje	 –	 reportáže	
z	 vašeho	 města,	 kulturní	 pozvánky,	
tipy	 na	 zajímavé	 akce,	 anketní	
ohlasy	z	našich	ulic,	 rozhlasový	seriál	
o	 Libereckých	 NEJ	 a	 další	 regionální	
události	 se	 dozvíte	 vždy	 mezi	 14.	 –	
16.	 hodinou	 v	 Pohodovém	 odpoledni	
z	 Liberce.	 Moderuje	 Iveta	 Kalátová.	
Každé	všední	odpoledne	poslouchejte,	
co	je	u	vás	nového.	Vysíláme	z	Liberce	
a	s	námi	budete	mít	úplný	přehled.
Zajímáme	 se	 o	 vaše	 názory	 z	 ulic,	
připojíme	 příběh	 ze	 severu	 Čech,	
pozveme	 vás	 na	 koncert,	 do	 divadla,	
kina.	 K	 tomu	 všemu	 pěkné	 písničky	
a	dobrá	nálada.	
Český	rozhlas	Sever	vysílá	z	liberecké	
redakce	 denně	 od	 5.	 do	 17.	 hodin.	

Nalaďte	si	nás	i	vy.	Liberec	–	91,3	FM.	
Jablonecko	 –	 102,3	 FM,	 Smržovka,	
Tanvald,	 Desná	 či	 Harrachov	 –	 107,9	
FM.	A	konečně	Frýdlantsko	97,4	FM.
A	ještě	tip	na	závěr	–	
Pečujete	 při	 práci	 o	 člena	 rodiny?	
Vzděláváte	 se	 při	 zaměstnání?		
Věnujete	se	vedle	zaměstnání	charita-
tivní	či	dobrovolnické	činnosti?	Podělte	
se	 s	 námi	 o	 zkušenosti	 při	 zvládání	
těchto	 rolí	 a	 zašlete	 nám	 svůj	 příběh.	
Váš	 příběh	 oceníme	 na	 červnové	
konferenci	Den	na	půl	–	 život	naplno.	
Zajímavým	projektem	může	být	i	slaďo-
vání	práce	a	rodiny.	Jaký	je	Váš	recept	
na	každodenní	stres?	Nominujte	vaše	
známé	 anebo	 sebe.	 Více	 informací	
na	internetových	stránkách	libereckého	
Centra	Kašpar.	

INZERCE
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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

10 pravidel jak sbalit holku
Hlavní	 hrdina	 Marek	 příkladem	 mladého	 mimoně.	
Je	 to	 student	 astrofyziky,	 jehož	 největší	 láskou	 jsou	
hvězdy	a	horoskopy.	Jednoho	dne	se	Marek	zamiluje	
tak	beznadějně,	že	ve	škole	není	schopen	ani	udělat	
zkoušky.	V	tento	moment	se	do	věci	obouvají	jeho	přá-
telé.	Rozhodnou	se	povolat	na	pomoc	jeho	otce,	který	
je	 úspěšným	vydavatelem	 řady	 bestsellerů	 na	 téma:	 jak	 získat	 ženu.	Společně	
Markovi	připraví	velkou	strategickou	hru,	díky	níž	by	se	mu	mělo	podařit	najít	cestu	
k	milované	dívce.	Tím	mu	však	zadělali	na	nejeden	veliký	průšvih.

RIO 2 
Vzácní	modří	 papoušci	 Blu,	 Perla	 a	 jejich	 tři	 děti	 se	
ocitnou	v	džungli,	když	se	odvážili	opustit	své	kouzelné	
město	Rio	a	odletět	do	divoké	Amazonie,	aby	se	tam	
setkali	 se	 svými	 příbuznými.	 Blu	 se	 v	 zemi,	 kterou	
nezná,	 necítí	 zrovna	 moc	 jistě.	 Jednak	 zde	 musí	
čelit	 svému	 nejobávanějšímu	 protivníkovi	 –	 tchánovi	
a	zároveň	se	vyhnout	ďábelským	plánům	na	odplatu,	
které	pro	něj	zosnoval	padoušský	a	mstivý	kakadu	Nigel.

Zvonilka a piráti 
Zvonilka	 a	 piráti	 je	 velkolepé	 dobrodružství	
o	víle	Zarině.	Když	se	kvůli	svým	odvážným	nápadům	
dostane	do	potíží,	uteče	ze	země	víl	a	spojí	své	síly	
s	piráty,	kteří	z	ní	udělají	kapitánku	své	lodi.	Zvonilka	se	
společně	se	svými	přáteli	musí	vydat	na	dobrodružnou	
pouť,	aby	Zarinu	našli	a	zkřížili	meče	s	bandou	pirátů.

FILMOVÉ TIPY 

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní pořady v kině Jas v dubnu:

4. 4.   PÁ    19 h.   1. koncert THJ 2014: 
Před	koncertem	v	18.30	h.		proběhne	vernisáž	dětských	prací	žáků	DDM	Ulita	
„Máme rádi zvířata“	a	vystoupí	Komorní	pěvecký	sbor	Harmonia	a	 taneční	
obor	ZUŠ	Tanvald	
VIRTUÓZNÍ HOUSLE

Jiří Vodička	–	housle
Filharmonie Hradec Králové
Andreas Sebastian Weiser (Německo)	–	dirigent

Program:
Wolfgang Amadeus Mozart:  Houslový koncert č. 3 G dur K.216
Allegro
Adagio
Rondeau.	Allegro

Nicolo Paganini:  Introdukce a variace na Nel cor piú non mi sento
z Paisiellovy Mlynářky

Sergej Rachmaninov:  Vokalíza pro housle a orchestr e moll op. 34 č. 14

Franz Schubert:  Symfonie [č. 7] č. 8 h moll D 759 – „Nedokončená“
Allegro	moderato
Andante	con	moto

Vstupné:	200	Kč

 8. 4.  ÚT   9,30 h.
Divadelní	představení	pohádky	O Červené Karkulce 
Hraje	Divadlo	DUHA	Polná.	
Známá	 pohádka	 o	 setkání	 děvčátka	 s	 vlkem	 se	 během	 své	 historie	 velmi	
měnila	 a	 stala	 se	 předlohou	 pro	 obrovské	 množství	 moderních	 adaptací.	
Dnes	 asi	 nejrozšířenější	 verze,	 	 je	 založena	 na	 zpracování	 bratří	 Grimmů.	
Dramatizaci	klasické	pohádky	uvidíte	v	osobitém	podání	herců	divadla	DUHA	
Jitky	Smejkalové	a	Petra	Vaňka.	Pro	děti	od	3	let.	Vstupné	30	Kč.

10. 4.  ČT   16 h.    Akademie Gymnázia Tanvald

24. 4.  ČT   19 h.   Zdeněk Podskalský: Žena v trysku století
Premiéra	 divadelní	 komedie.	 Hraje	 nový	 divadelní	 soubor	 NaScénu!.	 DS	
NaScénu!	 vznikl	 v	 září	 2013	 díky	 otevření	 literárně-dramatického	 oboru	
na	 Základní	 umělecké	 škole	 v	 Tanvaldě.	 Členy	 souboru	 tvoří	 studenti	
tanvaldských	škol.	Soubor	režíruje	Kristýna	Hofericová.	Vstupné	30	Kč.

25. 4.  PÁ   19 h.   2. koncert THJ 2014:
Před	 koncertem	 vystoupení	 žákyně	 ZUŠ	Tanvald	 Zuzany	Beerové	 –	 příčná	
flétna	
JAZZ PO ČESKU
Zuzana Lapčíková	–	cimbál
Josef Fečo	–	kontrabas

Program:
Leoš	 Janáček	 /	 Zuzana	 Lapčíková:	 Čekám	 tě,	 Zuzana	 Lapčíková:	 Polajko,	
polajko,	Leoš	Janáček:	Vzpomínka,	Zuzana	Lapčíková:	Ej,	v	širém	poli	hruška,
Lásko,	milá,	lásko,	V	poli	stójí	léščina,	Šla	má	milá	pro	vodu,	Navrátilec
Co	ty	ženy,	Vydala	máti,	Páslo	děvča,	Sviť,	měsíčku,	jasno,	Pod	javořinu
Bolo	jedno	dzjevča,	Zapomeň	šohajku
Vstupné:	150	Kč

Další akce:
30. 4.   Pálení čarodějnic
Hřiště	Honvart.	Zapálení	hranice	ve	20,30	h.	Ohňostroj,	občerstvení,	hudba.	
Pořádá	SDH	Horní	Tanvald	a	MěKK.

Připravujeme na květen:
Další koncerty 58. ročníku Tanvaldského hudebního jara 2014  

16. 5.  PÁ  19 hod. – Kino Jas Járy Cimrmana:
POCTA JOSEFU PÁLENÍČKOVI
Hraje Smetanovo trio.

23. 5.  PÁ  19 hod. – Kostel sv. Františka z Assisi:
VIVAT VARHANY
Roman Perucki (Polsko) – varhany 
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	 Díky	 letošní	 neobvykle	 teplé	 zimě	
je	velká	naděje,	že	se	tenis	na	kurtech	
u	 tanvaldské	 rozvodny	 začne	 hrát	
mnohem	 dříve,	 než	 tomu	 bylo	
v	 minulých	 letech.	 Na	 druhou	 stranu,	
nezvyklé	 počasí	 nedovolilo	 delší	
provoz	 přírodní	 ledové	 plochy	 a	 tak	
letošní	 bruslařská	 sezona	 byla	 velice	
krátká	a	de	facto	se	vyznavači	bruslení	
mohli	 své	 zálibě	 věnovat	 opravdu	 jen	
pár	dní.
	 Jak	 se	 již	 stalo	 v	 posledních	
letech	 tradicí,	 tenisová	 sezona	 začne	
společenským	 večerem	 s	 názvem	
“První	 smeč	 2014”	 v	 sobotu	 dne	 12.	
dubna.	 Od	 17,00	 hodin	 se	 uskuteční	
Výroční	 členská	 schůze	 pouze	 pro	
členy	klubu.	Výbor	seznámí	své	členy	
s	 aktuálním	 stavem	 ohledně	 dlouho	
uvažované	 generální	 rekonstrukce	
oplocení	 a	 taky	 s	 možnými	 způsoby	
získání	 peněz	 na	 tuto	 akci.	 Zdá	 se,	
že	ze	strany	města	to	možné	nebude.	
Členové	 klubu	 budou	 též	 seznámeni	
s	 rámcovým	plánem	sportovních	akcí,	
které	 se	 na	 kurtech	 budou	 konat,	
hlavně	 se	 zaměřením	 na	 rekreační	
sport	a	mládež.
	 Od	 19,00	 hodin	 bude	 následovat	
společenský	večer	s	tancem	a	hudbou.	
Letos	 se	 na	 akci	 podařilo	 zajistit	
(ve	 spolupráci	 s	 provozovatelem	
restaurace	 p.	 Mansfeldem)	 hudební	
doprovod,	 který	 je	 v	 současné	 době	
velice	 žádaný,	 a	 to	 hudební	 skupinu	
SKLEPMISTŘI	z	Benešova.	V	průběhu	

večera	 bude	 tradičně	 připravena	
tombola.	 Tento	 společenský	 večer	
bude	 volně	 přístupný	 i	 pro	 veřejnost,	
ale	 vzhledem	 k	 omezené	 kapacitě	
restaurace	 doporučujeme	 všem	
zájemcům	přijít	včas.
	 Jak	 jste	 si	 mnozí	 mohli	 všimnout,	
v	 prostorách	 restaurace	 Tenis	 Club	
se	 během	 zimy	 konalo	 mnoho	
společenských	 akcí,	 ať	 už	 při	 živé	
hudbě,	 nebo	 reprodukované.	 Všichni	
teď	 čekáme,	 až	 se	 zase	 začne	 hrát,	
otevře	se	letní	terasa	a	prostory	kolem	
tenisu	budou	opět	žít.
	 Věříme,	 že	 letošní	 počasí	 nám	
dovolí	 začít	 hrát	 již	 počátkem	 dubna.	
Proto	 zveme	 do	 našich	 řad	Ty	 z	 vás,	
kteří	chcete	hrát	tenis	rekreačně	anebo	
byste	 jen	chtěli	našemu	klubu	pomoci	
jakoukoliv	 jinou	 formou.	 Všechny	
informace	 o	 členství	 si	 zájemci	
mohou	 přečíst	 na	 informační	 vývěsce	
u	tenisového	areálu,	nebo	můžou	přijít	
jako	hosté	na	naši	členskou	schůzi.

Miloš	Bičík

Tanvaldské	volejbalistky	si	ve	druhé	lize	
udržely	krásné	6.	místo.	Na	palubovce	

7.	 Chvaletic	 totiž	 dokázaly	 alespoň	
jednou	 vyhrát	 a	 svého	 nejbližšího	
soupeře	 tak	udržely	 za	 zády.	Vedoucí	
Havlíčkův	 Brod	 však	 byl	 pro	 domácí	
příliš	tvrdým	oříškem,	i	když	jednotlivé	
sety	 byly	 poměrně	 těsné.	 Na	 závěr	
Tanvald	prohrál	v	Praze	se	Žižkovem,	
ale	na	pořadí	to	již	nemělo	vliv.
Chvaletice	–	Tanvald	 3	:	1	a	1	:	3
Tanvald	–	H.	Brod		 0	:	3	a	0	:	3
Žižkov	B	–	Tanvald	 3	:	0	a	3	:	0

-vho-

Souboj	 o	 osmé	 místo,	 které	 zaručuje	
účast	 v	 play-off	 Jizerské	 ligy	 shlédli	
diváci	v	tanvaldské	hale,	kde	TJ	SEBA	
přivítala	 béčko	 jablonecké	 Bižuterie.	
Hosté	 sice	 zahájili	 utkání	 úspěšnou	
trojkou,	ale	poté	se	režie	chopili	domácí	
a	 první	 čtvrtinu	 vyhráli	 jednoznačně	
o	 11	 bodů.	 Dobrý	 vstup	 zaznamenali	
i	 do	 druhé	 části	 hry,	 ale	 pak	 zabrali	
také	 hosté,	 kteří	 do	 Tanvaldu	 přijeli	
v	 nejsilnější	 sestavě,	 a	 rázem	 to	
v	poločase	bylo	jen	o	dva	body.	Druhý	
poločas	 však	 byl	 jednoznačně	 v	 režii	
domácího	 družstva,	 které	 si	 nakonec	
v	 pohodě	 dokráčelo	 pro	 dva	 body	
a	navíc	má	i	lepší	skóre	ze	vzájemných	
zápasů,	 takže	 v	 případě	 bodové	
rovnosti	 skončí	 před	 svým	 soupeřem.	
Skvěle	zahrál	Djuliman,	pod	košem	mu	
velmi	 dobře	 sekundoval	 nestárnoucí	
Kozák,	 ale	 i	 další	 hráči	 přispěli	
k	zaslouženému	vítězství	svým	dílem.	

V	Tanvaldě	byl	k	vidění	opravdu	dobrý	
basket.
TJ SEBA Tanvald – Bižuterie 
Jablonec B  84 : 46	(20:9	33:31	57:36)
Střelci:	 Djuliman	 25,	 Kozák	 st.18,	
Dolenský	M.	13,	Kapčiar	10. -vho-

Tenis čeká další sezónaVolejbalistky udržely šesté místo

Basketbalisté zvítězili v derby

32 cm

Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do 30. 4. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

1300 W 51 cm

s elektrostartem

3,4 PS
2 v 1

2 v 1

EXTRA SILNÁ  
FÓLIE 180 g/ m25 % UV OCHRANA229,-

LIBEREC NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY !

Elektrický vertikutátor a provzdušňovač, 2 v 1
HVLA 1300-32, šířka záběru 32 cm, 1300 W, 18 ocelových proře-
závacích nožů/ 18 pružin, nastavení hloubky řezu, 5 stupňů

Prořezávací pila a nůžky
BAS 3020, benzinový motor 30 cm3, 
1 kW/ 1,4 PS, délka čepele 20 cm, 
síla střihu 18 cm, dosah až  
4 m, hmotnost 6,9 kg

Benzinová sekačka s pojezdem
HB 51 R HW E, šířka záběru 51 cm, výkon 2,5 kW/ 3,4 PS,  
pohon zadních kol, elektrostart, centrální nastavení 
výšky střihu 6 poloh, do vyprodání zásob

Univerzální hnojivo
10 kg,   
pro venkovní  
rostliny, pole,  
trávníky

Trávníkové 
hnojivo  
s odpuzujícím 
účinkem proti 
krtkům 2,5 kg
vhodné pro všechny 
typy trávníků, 
potlačuje výskyt 
mechů

Fóliovník  
Premium
180 x 240 cm,  
max. výška 197 cm,  
stabilní kovový rám, 
extra pevná  
průsvitná fólie,  
3 rolovací okna  
a velké dveře,  
jednoduchá montáž, 
uvedené foto je 
pouze ilustrační

2.390,--

Zahradnický 
substrát
balení 50 l

63,-

VČETNĚ PODLAHY3 x 3 m

STĚNA 28 mm

Zahradní domek
vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene střechy 
250 cm, výška boční stěny 200 cm, materiál severský smrk, včetně kompletní-
ho spojovacího materiálu a kování, praktické dvojité dveře s kovovým prahem, 
dveřní křídla a okna předmontovány, zasklení 4 mm sklo, s odnímatelnými 
mřížkami, skladem k okamžitému odběru8.990,- 5.890,-

3.990,-

29.990,-

169,-
Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610

-

14-04 Tanvald 234x161 CMYK.indd   1 14.03.14   13:34

Tanvaldský trojblok přichystán na síti.

Na koš soupeře střílí Jakub Kozák.
INZERCE

Členové TK při rodinném turnaji dvojic.
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	 Fantastickým	 úspěchem	 bývalých	
závodnic	 TJ	 SEBA	 Tanvald	 skončilo	
Mistrovství	 České	 republiky	 v	 běhu	
na	 lyžích	 dorostu,	 které	 se	 konalo	
na	 náročných	 tratích	 na	 Mísečkách.	
Tereza	 Beranová	 ve	 třech	 závodních	
dnech	 vyhrála	 všechny	 vypsané	
závody	 MČR	 v	 kategorii	 mladších	
dorostenek	a	stala	se	nejúspěšnějším	
závodníkem	 celého	 mistrovství.	 Anna	
Sixtová	přesvědčivě	vyhrála	ve	sprintu	
volnou	 technikou,	 stejně	 tak	 domino-
vala	(i	přes	pád	při	hromadném	startu)	
v	 závodu	 ve	 skiatlonu.	 Přemožitelky	
našla	až	v	posledním	závodu,	v	závodu	
na	5	km	klasickým	způsobem	v	katego-

rii	 starších	dorostenek.	Skvělé	výkony	
předvedla	 i	 mužská	 část	 TJ	 SEBA	
Tanvald,	 Kryštof	 Beran,	 Jiří	 Bešťák	
a	 Vojtěch	 Vyhnálek,	 kteří	 i	 přes	 roční	
handicap	 ve	 svých	 kategoriích	 obsa-
dili	 umístění	 v	 první	 desítce,	 resp.	
patnáctce	 z	 celé	 ČR.	 Za	 příkladnou	
reprezentaci	 TJ	 SEBA	 a	 Tanvaldu	 je	
potřeba	 poděkovat	 nejen	 samotným	
závodníkům,	 ale	 i	 trenérům,	 kteří	 se	
významnou	 měrou	 podíleli	 na	 jejich	
sportovním	 vývoji.	 Nechť	 všem	 vydrží	
forma	a	zájem	o	jeden	z	nejzdravějších,	
ale	i	nejnáročnějších	sportů	i	v	dalších	
letech.	

Za	TJ	SEBA	Tanvald	Vladimír	Vyhnálek		

Pět mistrů republiky z TANVALDU

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Obraťte ve svém motoristickém kalendáři 
list na novou sezonu. V Autosalonu 
Astra a. s., autorizovaném servisu ŠKODA,
na Vás čekají dny výhodné jarní péče. 
Naši specialisté zařídí vše tak, abyste 
si jaro za volantem Vašeho vozu užili 
co nejlépe. Zkontrolujeme funkčnost 
jeho řízení, podvozkových částí nebo 
osvětlení. U zjištěných závad Vám 
nabídneme opravu za příznivou cenu. 
Potřebujete vyčistit klimatizaci, přezout 
na léto nebo opravit poškozené čelní 
sklo? Vše pro Vás rádi zajistíme.

Dny výhodné jarní péče 
v Autosalonu ASTRA a. s.VAŠE JARNÍ PLÁNY 

ZAČÍNAJÍ U NÁS
VAŠE JARNÍ PLÁNY 

ZAČÍNAJÍ U NÁS

Autosalon ASTRA a.s.
Jarní 28, Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 315 581, 721 273 625
www.astra-auto.cz

K pevnému internetu

www.nej.cz

800 944 800

Rychlý internet doma i na cestách

internet | mobil | televize | telefon

až 120 Mb/s

Mistryně ČR ve skiatlonu starší kategorie Anna 
Sixtová. Foto (Mgr. V. Vyhnálek)

Mistryně ČR ve skiatlonu mladší kategorie 
Tereza Beranová. Foto (Mgr. V. Vyhnálek)

INZERCE

INZERCE
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KLIENTSKÁ KARTA

Lékárna u Aesculapa
Krkonošská 227

Tanvald
tel.: 483 395 995

Akce platí po celý měsíc březen a duben.

Za každý recept držitel klientské karty Lékárny u Aesculapa získá 50,– Kč.
Ten, kdo není držitelem naší klientské karty, získá za recept 30,– Kč.

Platí pouze při výdeji léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, hrazeného z veřejného zdravotního pojištění.

Lekarna u Aesculapa 226x305.indd   1 17.2.2014   19:21:56


