
 
 
	 Součástí	 zajímavého	 projektu	
Sněhuláci	 pro	 Afriku	 se	 stala	 i	 naše	
mateřská	 školka	 ve	 Wolkerově	 ulici.	
Jak	 se	 o	 projektu	 školka	 dozvěděla?	
„O	 projektu	 ‚Sněhuláci	 pro	 Afriku‘	
jsme	 se	 dozvěděli	 z	 e-mailu,	 který	
nám	 přišel,	 hned	 jsme	 naši	 školku	
přihlásili.	 Zalíbil	 se	 nám	 nápad	 a	 to,	
že	se	může	spojit	zábava	s	užitečnou	
věcí,	která	je	na	pomoc	dětem.	Rodiče	
jsme	s	projektem	předběžně	seznámili	
na	 nástěnce	 a	 našich	 webových	
stránkách	 pod	 naším	 názvem	 ‚Mami,	
tati,	 pojď	 si	 hrát,	 pojď	 si	 se	 mnou	
postavit	sněhuláka.‘“
	 „Děti	 v	 Africe	 si	 nikdy	 sněhuláka	
nepostaví,	 mnozí	 z	 nich	 se	 ale	

nedostanou	 ani	 do	 školy.	 Na	 první	
informaci	 nic	 nezměníme,	 ale	 s	 tou	
druhou	je	v	našich	silách	něco	udělat.“	
Tento	 slogan	 hlásá	 úvodní	 stránka	
projektu.
	 Jedná	 se	 o	 netradiční	 charitativní	
akci,	 kdy	děti	pomáhají	dětem	 formou	
hry	a	symbolickým	padesátikorunovým	
startovným.
	 V	čem	projekt	spočívá?	Princip	 je	
jednoduchý.	 V	 daný	 den	 se	 ve	 všech	
místech	 ČR,	 které	 jsou	 do	 projektu	
zapojené,	staví	sněhuláci	a	za	každého	
sněhuláka	 je	 počítané	 startovné	
padesát	korun,	ale	na	stavbě	 jednoho	
sněhuláka	 se	 může	 podílet	 i	 víc	 lidí.	
Samozřejmě	 účastnit	 se	 nemusí	 jen	
děti,	 ale	 kdokoli	 z	 veřejnosti…	 Je	

možné	 i	 přispět	 bez	 samotné	 stavby	
sněhuláka.
	 Jelikož	 projekt	 spolupracuje	
se	 společností	 Kola	 pro	 Afriku,	 tak	
je	 výtěžek	 použit	 k	 převozu	 kol	
do	Gambie.
	 Bohužel	projektu	tento	rok	nepřeje	
počasí	 a	 tak	 si	 školka	 připravila	
náhradní	program	„Sněhuláčkový	den“	
nanečisto.
	 Další	informace	naleznete	na	www.
snehulaciproafriku.cz	 a	 na	 stránkách	
školky	 www.mswolkerovatanvald.
estranky.cz

-haj-
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10. 3. 2014 proběhnou 
pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.

Příspěvky vlastníkům 
kulturních památek
Ministerstvo	kultury		ČR	opětov-
ně	vyhlásilo	pro	rok	2014	dotační	

program	„Podpora	obnovy	kulturních	
památek	prostřednictvím	obcí	s	roz-
šířenou	působností“.	Pro	správní	
obvod	ORP	Tanvald	byla	minister-
stvem	kultury	vyčleněna	částka	208	
tis.	Kč.	ORP	Tanvald	bude	realizovat	
program	pouze	v	jednom	kole,	a	to	
v	kole	druhém.	Žadatelé	mohou	

podávat	své	žádosti	na	adresu	MěÚ	
Tanvald,	odbor	rozvoje	a	KV	nejpoz-

ději	do	30.	4.	2014.
Program	je	určen	na	zachování	
a	obnovu	nemovitých	kulturních	
památek,	které	se	nalézají	mimo	

památkové	rezervace	a	zóny,	nejsou	
národními	kulturními	památkami,	
a	které	nejsou	ve	vlastnictví	státu.	
Minimální	výše	příspěvku	je	omeze-

na	na	50	tis.	Kč.

Za nákupy do Polska
V	 první	 polovině	 roku	 se	 uskuteční	
tři	zájezdy	do	Jelení	Hory	a	to	v	ter-
mínech	13. 3., 17. 4., 15. 5.	a	jeden	
zájezd	do	Kudovy	Zdroje	19. 6.	Cena	
zájezdu	 do	 Jelení	 Hory	 je	 110	Kč	
a	do	Kudovy	Zdroje	200	Kč.	Je nut-
né mít zaplaceno 3 dny před odjez-
dem.	Přihlašovat	se	můžete	už	nyní	
v	Infocentru	Tanvald.

Geotermální elektrárna 
- důležitá informace pro 

občany
Na	posledním	zasedání	zastupitel-
stva	města	dne	12.	2.	2014	padla	
mimo	jiné	i	otázka	záměru	výstavby	
geotermální	elektrárny	v	Tanvaldě.
Abychom	předešli	pochybnostem	
o	informovanosti,	sdělujeme	obča-
nům,	že	pokud	dojde	k	územnímu	
řízení	o	umístění	zmíněné	elektrár-
ny,	stavební	úřad	nařídí	k	projednání	
žádosti	veřejné	ústní	jednání.	Koná-
ní	veřejného	ústního	jednání	bude	
oznámeno	veřejnou	vyhláškou.	

Taková	vyhláška	musí	být	vyvěšena	
nejméně	30	dnů	předem.	Po	tuto	
dobu	musí	stavební	úřad	umožnit	
každému	nahlédnout	do	podkladů	
pro	vydání	územního	rozhodnu-
tí.		Veřejnou	vyhlášku	o	zahájení	

územního	řízení	se	všemi	náležitost-
mi	vyvěsí	MěÚ	Tanvald	na	úřední	
desce	a	to	i	na	elektronické	úřední	
desce	na	webových	stránkách	

města	www.tanvald.cz.	Na	veřejnou	
vyhlášku	budou	občané	upozorněni	
městským	úřadem	na	webových	
stránkách	i	v	rubrice	aktualit.	

MěÚ	Tanvald

 

březen	2014

Z obsahu čísla

Pozvánka	na	THJ	

Geotermální	elektrárna	
z	různých	úhlů

Na	citlivé	téma
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Zastupitelstvo města 
vyhlásilo výběrové řízení 

na získání půjčky z Fondu 
na zlepšení úrovně bydlení
Fyzické	a	právnické	osoby,	které	

vlastní	stavbu	pro	bydlení	na	území	
města	Tanvald	a	které	přijmou	
závazek	poskytnutou	půjčku	

podle	stanovených	a	ve	smlouvě	
uvedených	pravidel	ve	prospěch	
staveb	pro	bydlení	použít,	mohou	
podat	žádost	na	Městský	úřad	
Tanvald,	odbor	rozvoje	a	KV	

v	termínu	do	31.	3.	2014.	Podmínky	
výběrového	řízení	na	získání	této	

půjčky	naleznete	na	www.tanvald.cz.

www.tanvald.cz Sněhuláci pro Afriku

Společné foto ze Sněhuláčkového dne nanečisto. Foto MŠ Wolkerova.

Když nepřálo počasí, tak si děti vystačily s papírem a barvami. Foto MŠ Wolkerova.
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Plesová sezóna už je minulostí

	 Koncem	 ledna,	 přesněji	 25.	 ledna	
se	uskutečnil	Ples	města	Tanvald.	Jako	
již	 tradičně	 se	 taneční	 páry	 roztančily	
ve	sportovní	hale	na	Výšině.
	 Hudebního	doprovodu	se	bravurně	
zhostil	 liberecký	 Big‘O‘Band	 pod	
vedením	 Marka	 Ottla,	 který	 zahrál	
kromě	 tradičních	 bigbandových	
skladeb	 i	 soudobou	 moderní	 tvorbu.	
Nelze	 opomenout	 ani	 průvodce	
večerem	Jana	Žílu.	
	 Krásnou	 podívanou	 a	 inspirací	
bylo	předtančení	dvou	 tanečních	párů	
z	 liberecké	školy	manželů	Koškových.	
Párem,	který	 tančil	 latinské	tance,	byli	
Michal	 Řehoř	 a	 Sára	 Jislová.	 Ukázku	
standardních	 tanců	nám	předvedl	 Jan	
Zeman	a	Nikola	Gunčárová.

	 Následně	všechny	tanečníky	přivítal	
na	již	18.	ročníku	Plesu	města	Tanvald	
pan	místostarosta	Josef	Průcha.	
	 Vrcholem	 večera	 bylo	 krátce	
po	půlnoci	losování	hlavní	tomboly.

-haj-

Poslední	 lednovou	 neděli	 se	
ve	 sportovní	 hale	 při	 Základní	 škole	
sportovní	 konal	 každoroční	 dětský	
karneval.	Na	zhruba	500	návštěvníků,	
z	 nichž	 téměř	 polovina	 se	 oblékla	
do	 slušivých	 kostýmů,	 čekala	 soutěž	
masek	o	ceny,	občerstvení	a	DJ	Vláďa	
Josífek.	 Zdařilé	 odpoledne	 pro	 děti	

zorganizovali	 pracovníci	 DDM	 Ulita	
ve	 spolupráci	 s	 volejbalovým	 oddílem	
Jiskry	 Tanvald,	 za	 což	 jim	 patří	 naše	
velké	poděkování	a	obdiv.	Poděkování	
rovněž	 patří	městu	Tanvald	 a	 Vláďovi	
Josífkovi	 za	 krásné	 a	 sladké	 ceny,	
které	všem	udělaly	obrovskou	radost.	

-red-

	 Letošní	zima	se	snad	ani	za	oprav-
dovou	 zimu	 nedá	 považovat...	 Zima	
sice	 není	 jen	 o	 sněhu,	 nicméně	 letos	
jsme	se	dočkali	i	nadprůměrných	teplot.	
Blíží	se	nám	březen	a	s	ním	první	jarní	
den,	který	připadá	na	20.	březen.	Sice	
to	neznamená,	že	sníh	už	nenapadne,	
ale	částečný	prostor	k	bilancování	nám	
to	dává.
	 Určitě	 nejsem	 jediná,	 kdo	 slýchá	
slova	 „Tak	 takovou	zimu	nepamatuju“.	
Což	mi	evokovalo	myšlenku,	jak	daleko	
je	 to	 od	 pravdy?	 Nemusela	 jsem	
s	dotazem	chodit	daleko,	jelikož	jedna	
meteostanice	je	v	našem	Mikroregionu	
Tanvaldsko	 a	 to	 na	 Smržovce.	
Meteostanice	 nabízí	 data	 od	 roku	
2007	 a	 informace	 naleznete	 na	 
www.meteoamater.cz.	A	pro	upřesnění	
informací	 se	 meteostanice	 nachází	

v	nadmořské	výšce	605m.
	 Pokud	by	vás	zajímaly	průměrné	tep-
loty,	tak	nejnižší	teplota	v	prosinci	byla	
v	 roce	 2010	 (-6,80	 °C),	 v	 lednu	 2010	
(-6,18	 °C)	 a	 v	 únoru	 2012	 (-6,50	 °C).	
Naopak	 nejvyšší	 teploty	 byly	 zazna-
menány	 v	 prosinci	 2011	 (-0,05	 °C),	
v	lednu	2008	(-0,37	°C)	a	v	únoru	2008	
(+0,78	°C).
	 Za	 zmínku	 určitě	 stojí,	 že	 za	 uply-
nulých	 7	 let	 byla	 naměřena	 nejvyšší	
teplota	právě	letos	v	lednu	+8,7	°C.	
	 Pokud	 jde	 o	 srážky	 sněhové,	 tak	
pro	 srovnání	 si	 můžete	 prohlédnout	
názorné	grafy	loňské	a	současné	zimy.
	 Mírná	zima	znamená	velké	finanční	
ztráty	například	pro	vlekaře,	ale	naopak	
úsporu	 městům	 na	 zimní	 údržbě,	
i	město	Tanvald	ušetřilo	na	pohonných	
hmotách	a	personálních	výdajích. -haj-

Mírná zima a teplotní rekordy Dětská očička se rozzářila na karnevalu

Předtančení bylo zajímavým zpestřením...

Liberecký Big‘O‘Band.

Zdroj: www.meteoamater.cz

INZERCE
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V	 Tanvaldě,	 ale	 i	 v	 některých	 okol-
ních	 městech	 a	 obcích	 přibývá	
Romů.	 Rozrůstají	 se	 rodiny	 Romů	
starousedlíků	 a	 hodně	Romů	 přichází	
do	 Tanvaldu	 z	 důvodu	 ubytování.	
Jedinci,	 celé	 rodiny	 a	 zejména	 mladí	
lidé	z	majoritní	komunity	se	z	Tanvaldu	
stěhují	 za	prací,	 „za	 lepším“.	Nabídka	
volných	 bytů	 v	 Tanvaldě	 převyšuje	
poptávku.	Ubytování	v	ubytovnách	má	
také	 širokou	 nabídku.	 Sociální	 dávky	
včetně	 těch	 na	 bydlení	 řeší	 ledacos	
a	 není	 se	 pak	 čemu	 divit.	 A	 práce?	
Ta	 tu	 přece	 není.	 Většina,	 jak	 říkáme	
nepřizpůsobivých	 obyvatel,	 se	 rekru-
tuje	 právě	 z	 nově	 příchozích	 Romů.	
Některým	z	nich	chybí	základní	znalosti	
způsobu	 řádného	 bydlení	 a	 hospoda-
ření,	 hygienické	 a	 pracovní	 návyky.	
Neuznávají	 a	 nedodržují	 všeobecně	
platná	pravidla.	S	těmito	obyvateli	jsou	
problémy,	 které	 spolu	 s	 předsudky	
majoritní	populace	vyvolávají	ve	městě	
sociální	napětí.	Vím,	jak	se	v	Tanvaldě	
žilo	a	žije	a	jaké	jsou	zde	poměry.	Znám	
i	mnoho	Romů	a	romských	rodin	a	vím,	
jak	 žili	 a	 žijí.	 	 Nakonec	 se	 s	 mnoha	
z	nich	setkávám,	protože	občas	chtějí	
něco	 vysvětlit	 a	 v	 různých	 životních	
situacích	 s	 něčím	 poradit	 nebo	
pomoci.	 V	 Tanvaldě	 jsou	 i	 Romové,	
kteří	 pracují,	 spořádaně	 žijí	 a	 bydlí	
a	 jsou	 občany	 s	 běžnými	 starostmi,	
jako	 každý	 jiný.	 U	 města	 pracovalo	
a	pracuje	v	rámci	veřejně	prospěšných	
prací	 několik	 Romů.	 S	 většinou	 těch,	
co	 u	 města	 v	 technických	 službách	
pracují	 a	 pracovali,	 až	 na	 výjimky	
žádné	zásadní	potíže	nejsou	a	nebyly.	
Musím	však	konstatovat,	že	pouze	část	
Romů,	 kteří	 žijí	 v	 Tanvaldě,	 skutečně	
chtěla	 a	 chce	 pracovat.	 Romové	 žijí	
v	početných	rodinách	a	domácnostech	
a	jak	mnozí	z	nich	sami	tvrdí,	pracovat	
se	 jim	 nevyplatí.	 Nepojistné	 sociální	
dávky	 se	 počítají	 na	 všechny	 osoby	
v	 domácnosti	 a	 v	 konečném	 součtu	
se	zpravidla	nejedná	o	zanedbatelnou	
sumu.	 Pokud	 ale	 jeden	 člen	 domác-
nosti	 nastoupí	 do	 práce,	 je	 většinou	
příjem	 dávek	 do	 domácnosti	 snížen	

o	částku	jeho	výdělku.	V	tu	chvíli	tvrdí,	
že	 se	mu	 pracovat	 nevyplatí,	 protože	
jako	domácnost	mají	stejně	peněz,	jako	
dříve	a	dělá	tak	vlastně	zadarmo.	Vidím	
to	jako	systémovou	chybu,	která	těmto	
lidem	 nahrává	 být	 doma,	 nic	 nedělat	
a	 pobírat	 sociální	 dávky.	 Na	 druhé	
straně	 znám	 spoustu	 lidí	 z	 Tanvaldu,	
kteří	jsou	sami,	žijí	v	malém	nájemním	
bytě,	pracují	a	vydělávají	do	10	tisíc	Kč	
čistého	 měsíčně.	 Jejich	 bytová	 režie	
činí	5	až	6	tisíc	Kč	měsíčně.	Za	zbytek	
peněz	musí	pořídit	stravu	a	poplatit	vše	
ostatní	k	životu	nezbytně	nutné.	Nikdo	
jim	zadarmo	nic	nedá	a	jsou	ve	složité	
situaci.	Tito	lidé	jsou	rádi,	že	přežívají,	
že	si	udrží	byt	a	nespadnou	do	dluhové	
pasti.	Ti	z	nich,	kteří	byli	nezaměstnaní	
a	získají	například	v	rámci	veřejně	pro-
spěšných	 prací	 u	 města	 zaměstnání,	
jsou	šťastní,	že	si	alespoň	na	nějakou	
dobu	 zajistí	 příjem	 na	 svůj	 skromný	
život.	Nebo	si	vezměme,	v	jaké	finanční	
situaci	 se	 nacházejí	 třeba	 matky	
samoživitelky,	 byť	 pracující.	Taková	 je	
realita.	Dnes	se	v	mnoha	souvislostech	
znovu	začíná	hovořit	o	sociální	sprave-
dlnosti.	Měla	by	ale	platit	pro	všechny,	
nejen	 pro	 určitou	 skupinu	 obyvatel,	
která	 se	 stále	 prezentuje,	 jako	 opo-
míjená,	 odstrkovaná	 a	 utiskovaná.	
Člověka,	 který	 odpracoval	 mnoho	 let,	
má	pracovní	návyky	a	nemůže	sehnat	
práci,	bych	určitě	neposílal	na	veřejnou	
službu,	 jak	 tomu	 bylo	 nedávno,	 než	
ústavní	 soud	 veřejnou	 službu	 zrušil.	
Aby	 úřady	 práce	 naplnily	 nalinkované	
počty	 lidí	 na	 veřejné	 službě,	 odnesli	
to	 v	 roce	 2012	 i	 nezaměstnaní,	 kteří	
dlouho	 nebo	 celý	 život	 pracovali.	
Na	 druhé	 straně	 lidé,	 kteří	 nikdy	
nepracovali,	se	veřejné	službě	dokázali	
úspěšně	 vyhýbat.	 Jak	 potom	 chápat	
sociální	 spravedlnost?	 Domnívám	
se,	 že	 by	 bylo	 správné	 se	 k	 veřejné	
službě	 vrátit,	 avšak	 systém	 vyplácení	
dávek	 postavit	 motivačně,	 obdobně,	
jak	tomu	bylo	před	31.	prosincem	2011.		
Kdo	 byl	 dlouhodobě	 nezaměstnaný,	
pobíral	sociální	dávky	v	hmotné	nouzi	
a	 nechtěl	 bezdůvodně	 vykonávat	

veřejnou	 službu	 a	 odpracovat	 ve	 pro-
spěch	 své	 obce	 nebo	města	 20	 nebo	
30	 hodin	 měsíčně,	 dostával	 sociální	
dávky	 nižší	 než	 ten,	 kdo	 byl	 ochoten	
takto	 pracovat.	 Rozdíl	 ve	 výši	 dávek	
bych	však	ještě	zvýšil,	a	to	tak,	aby	se	
práce	vyplatila.	Ti,	co	jsou	zdraví	a	bez-
důvodně	dělat	nic	nechtějí,	ať	dostávají	
od	státu	citelněji	méně	peněz.	Pak	by	
i	dlouhodobě	nezaměstnaní,	kteří	pra-
covat	nechtějí,	byli	nuceni	přiložit	ruku	
k	dílu,	aby	vůbec	dostali	nějaké	peníze.	
K	 těm	 nezaměstnaným,	 kteří	 mají	
odpracovány	desítky	let	a	práci	sehnat	
nemohou,	by	náš	sociální	systém	měl	
být	spravedlivější.	Nezbývá	než	doufat,	
že	nedávno	zvolená	politická	reprezen-
tace	a	nová	vláda	udělají	reálné	kroky	
ke	snížení	nezaměstnanosti	a	poskyto-
vání	sociálních	dávek	v	hmotné	nouzi	
nastaví	 rozumněji,	 a	 to	 i	 včetně	 tolik	
přetřásaných	 doplatků	 na	 bydlení.	
Dokud	 nedojde	 k	 celkovému	 zlepšení	
ekonomické	 situace,	 bude	 dle	 mého	
názoru	 velmi	 těžké	 všechny	 palčivé	
sociální	 problémy	 alespoň	 částečně	
vyřešit.	Minulá	vláda	uvažovala	o	ome-
zení	doplatku	na	bydlení	jak	v	jeho	výši,	
tak	v	délce	jeho	pobírání.	Reakce	na	to	
byly	rozporuplné.	Nová	vláda	chce	pro-
sadit	zákon	o	sociálním	bydlení.	Ten	by	
měl	definovat	standard	sociálního	bytu	
a	 vymezit	 osoby,	 které	 na	 něj	 budou	
mít	 při	 plnění	 stanovených	 podmínek	
nárok.	Mělo	by	tak	skončit	pronajímání	
předražených	 bytů	 a	 ubytoven	 hraze-
ných	ze	sociálních	dávek	na	bydlení.
Podíl	 nezaměstnaných	 v	 obyvatelstvu	
byl	 ke	 konci	 roku	 2013	 v	 Tanvaldě	
8,7	%,	 což	 je	 mírně	 nad	 současným	
celostátním	 průměrem	 a	 o	 1%	 nad	
průměrem	okresu	Jablonec	nad	Nisou.	
Bez	práce	tak	v	Tanvaldě	bylo	476	lidí.	
Zvyšuje	 se	 počet	 lidí,	 kteří	 nepracují	
nebo	 nemohou	 získat	 práci	 a	 ztrácejí	
nárok	na	podporu	v	nezaměstnanosti.	
Propadají	 se	 do	 systému	 hmotné	
nouze.
S	 rostoucími	 náklady	 nejen	 na	 byd-
lení	 se	 jejich	 domácnosti	 dostávají	
do	nepříznivé	finanční	situace.

Sociálním	klimatem	ve	městě	a	hlavně	
zvýšením	 zaměstnanosti	 se	 budou	
muset	 chtě	nechtě	 intenzivně	 zabývat	
a	hledat	přijatelná	a	proveditelná	řešení	
i	orgány	města.	V	opačném	případě	se	
budou	problémy	prohlubovat	a	Tanvald	
jako	město	i	jeho	občané	se	v	příštích	
letech	 ocitnou	 v	 nezáviděníhodném	
postavení.	Mediální	náhled	na	Tanvald	
je	už	beztak	spíše	negativní.
A	geotermální	elektrárna?	Ve	výstavbě	
dnes	 velmi	 diskutované	 geotermální	
elektrárny	pomoc	při	 řešení	sociálních	
problémů	v	Tanvaldě	nevidím.	Je	velmi	
odvážné	 tvrdit,	 že	 občanům	 nebo	
podnikatelským	 subjektům	 může	 při-
nést	levnější	elektřinu	nebo	teplo	a	že	
podpoří	 nebo	 dokonce	 přinese	 nové	
pracovní	 příležitosti.	 Považuji	 taková	
tvrzení	 za	 mylná.	 Jsem	 přesvědčen	
o	 tom,	 že	 celý	 projekt	 je	 v	 současné	
době	 ekonomicky	 nereálný.	 Dotace,	
včetně	těch	z	Evropské	unie	by	měly	jít	
do	smysluplnějších	projektů,	které	pro	
širokou	 většinu	 obyvatelstva	 našeho	
regionu	 budou	 skutečným	 přínosem	
a	změní	k	lepšímu	kvalitu	života.
Do	 odborných	 debat	 o	 škodlivých	
vlivech	 stavby	 geotermální	 elek-
trárny	 na	 životní	 prostředí	 si	 jako	 laik	
netroufnu	nijak	vstupovat,	byť	z	takové	
stavby	mohu	mít	také	jisté	obavy.	
Věřím,	že	žijeme	v	právním	státě,	kde	
vše	 má	 svůj	 právní	 rámec	 a	 ochrana	
životního	prostředí	je	jednou	z	hlavních	
priorit.	 Věřím,	 že	 záměr	 bude	 řádně	
a	hlavně	objektivně	odborně	posouzen	
a	že	v	případě	i	sebemenšího	rizika	pro	
životní	 prostředí	 nebo	 sebemenších	
pochybností	 o	 její	 bezpečnosti	 zde	
taková	 elektrárna	 postavena	 nebude.	
Domnívám	 se,	 že	 Tanvald	 geoter-
mální	 elektrárnu	 nepotřebuje.	 Město	
potřebuje	solidní	a	silné	podnikatelské	
subjekty,	 které	 se	 za	 každou	 cenu	
neženou	pouze	za	ziskem,	ale	které	to	
při	rozumném	podnikání	s	přiměřeným	
ziskem	 myslí	 dobře	 i	 s	 Tanvaldem	
a	jeho	obyvateli	a	které	lidem	nabídnou	
slušně	placenou	práci.	
A	to	by	měl	být	náš	společný	zájem.

R.Seidel

Na citlivé téma

Sběrová soutěž žáků Masarykovy základní školy je v polovině
Několik	 let	 je	 naše	 škola	
v	 rámci	 environmentální	
výchovy	 zapojena	 do	 řady	
soutěží	ve	sběru	druhotných	
surovin,	papíru	a	PET	lahví.	
V	 letošním	 školním	 roce	
došlo	 k	 několika	 výrazným	
změnám.	 Na	 začátku	 škol-
ního	 roku	 byla	 vyhlášena	
soutěž	ve	sběru	papíru	pro	
jednotlivce	a	pro	třídy.	Škola	
zakoupila	 nové	 digitální	
váhy	 a	 každý	 kilogram	
papíru	se	pečlivě	váží	a	evi-
duje.	 Žák	 má	 kontrolu	 nad	
svým	i	třídním	účtem.	Druhá	
změna	 je	 také	 v	 tom,	 že	
vedení	 školy	motivuje	 žáky	
hodnotnými	cenami	a	snaží	
se	do	soutěže	zapojit	i	třídní	
učitele.
Výsledky	 se	 brzo	 dostavily.	 Každý	
pátek	 před	 osmou	 hodinou	 jsme	 spo-

lečně	s	„osmáky“	zaplaveni	hromadou	
papíru,	 který	 přináší	 -	 někdy	 dováží	

-	 žáci	 sami	 nebo	 společně	
s	 rodiči.	 Při	 odvozu	 papíru	
společností	A.	S.	A.	Liberec	s.	
r.	 o.	 byla	 navážena	 hodnota	
kolem	 6	 tun	 papíru	 a	 300	kg	
PET	lahví.
V	 pololetí	 bylo	 také	 vyhlá-
šeno	 deset	 nejlepších	
sběračů,	 mezi	 kterými	
vynikla	 Karolína	 Vokatá	 
s	665	kg,	Dominika	Soldátová	
s	 409	kg	 a	 Lenka	 Nguyen	
s	 297	kg.	 Nejlepší	 třídou	
ve	 sběru	 v	 prvním	 pololetí	
je	 6.	A.	 Všichni	 byli	 oceněni	
věcnými	 dary.	 Karolína	
Vokatá	obdržela	od	paní	ředi-
telky	 Mgr.	 Jany	 Prokešové	
náramkové	 hodinky,	 druhé	
místo	 bylo	 odměněno	
METEOSTANICÍ	 a	 třetí	

diářem	 školy	 včetně	 psacího	 pera.	
Odměnou	pro	 vítěznou	 třídu	byl	 velký	

dort.		Z	peněz	obdržených	za	sběr	bude	
na	 konci	 školního	 roku	 realizovaný	
výlet	pro	ty,	kteří	se	na	úspěchu	sběru	
podílejí.	 	 Pro	 ty,	 kteří	 stále	 nechápou	
smysl	této	akce	pár	údajů:
•	 průměrná	roční	spotřeba	papíru	a	
lepenky	okolo	130	kg	na	osobu
•	 domácnosti	 vytřídí	 z	 komunálního	
odpadu	 asi	 40%	 surovin	 (cca	 17	kg	
na	osobu)
•	 použitím	 1	 tuny	 sběrového	 papíru	
ušetříme	asi	17	stromů	v	lese	a	uspoří	
se	až	50%	energie	a	40	%	vody
•	 papír	 lze	 recyklovat	 v	 průměru	 4x	
-	6x

Závěrem	 patří	 dík	 těm	 pedagogům,	
kteří	 správně	 motivují	 své	 žáky,	 škol-
nímu	Parlamentu	za	podporu	celé	akce	
a	 vedení	 školy	 za	 finanční	 prostředky	
pro	oceněné	sběrače.

Vedení	Masarykovy	základní	školy



Tanvaldský zpravodaj    4

Tanvaldský zpravodaj / březen 2014Informace, krimi

Okénko městské policie
725 095 123  - 483 394 575

Další opilec za volantem
S	alkoholem	v	krvi	za	volantem	hondy	
nachytali	policisté	z	obvodního	oddělení	
PČR	 Tanvald	 devatenáctiletého	 řidiče	
na	 Horním	 Tanvaldě.	 Snad	 si	 myslel,	
že	 za	 hluboké	 noci	 trocha	 alkoholu	
neuškodí,	 ovšem	měl	 smůlu.	Naměřili	
mu	 1,94	 promile	 a	 ještě	 k	 tomu	 řídil	
vozidlo	 bez	 vědomí	 majitele.	 Z	 toho	
druhého	 se	 vyzuje,	 neboť	 majitelkou	
vozu	 je	 jeho	 matka,	 která	 ke	 stíhání	
nedala	souhlas,	jenže	samotný	alkohol	
v	krvi	už	stačí	ke	stíhání	za	trestný	čin.
Řídí si, jak se mu zamane
Další	výtečník	byl	přichycen	na	Výšině,	
kterak	 řídí	 bavoráka,	 nemaje	 k	 tomu	
však	oprávnění.	Soud	v	Kolíně	mu	 již	
dříve	 totiž	 uložil	 krom	 podmíněného	
trestu	 i	 zákaz	 řízení	 motorových	
vozidel	 všeho	 druhu.	 Muž	 se	 tedy	
dopustil	 trestného	činu	maření	výkonu	
soudního	 rozhodnutí.	V	 tomto	případě	
tedy	 asi	 trest	 nesplnil	 svůj	 výchovný	
účel	a	dotyčný	si	 to	půjde	celé	pěkně	
odsedět,	 ovšem	 nikoliv	 za	 volantem.	
Na	ten	si	totiž	asi	dlouho	nesáhne.
Vrtači opět na scéně
Zloději	 pohonných	 hmot	 opět	 řádili,	
tentokrát	 v	 areálu	 pošty,	 kde	 navrtali	
u	 tří	 služebních	 vozidel	 plastové	
nádrže	a	odčerpali	 z	nich	celkem	125	
litrů	benzínu.	Výsledná	škoda	činí	více	
než	50	tisíc	korun.	Zlodějům	v	případě	
dopadení	 hrozí	 až	 dva	 roky	 vězení,	
možná	i	více,	jsou-li	to	recidivisté.
Pachatel loupeže obviněn
Policie	dopadla	pachatele	 loupežného	
přepadení	 v	 Tanvaldě.	 21.	 ledna	
letošního	 roku	 vešel	 čtyřicetiletý	 muž	
s	nožem	v	ruce	do	baru	na	Krkonošské	
ulici	a	pod	pohrůžkou	násilí	požadoval	
po	 obsluze	 vydání	 tržby.	 Obsluhující	
žena	mu	ze	strachu	vydala	tržbu	ve	výši	
7	tisíc	Kč.	Poté	z	místa	činu	utekl.	Nyní	
bylo	pachateli	vyšetřovatelem	sděleno	
obvinění	 a	 hrozí	 mu	 trest	 odnětí	
svobody	ve	výši	až	deseti	let.	
Žhář z Výšiny dopaden
Jako	pravděpodobný	pachatel	zapálení	
kontejneru	 na	 odpadky	 na	 Výšině	
byl	 městskou	 policií	 zjištěn	 mladistvý	
chlapec.	 Jestli	 se	 chtěl	 předvést	 před	
kamarády,	nebo	mu	zrovna	zaharašilo	
na	 cimbuří,	 to	 je	 zatím	 v	 šetření,	
ale	 vzniklou	 škodu	 bude	 muset	
samozřejmě	 uhradit.	 Hrátky	 s	 ohněm	
mu	tak	přijdou	docela	draho.
Sběrači přistiženi při činu
Další	mladiství	byli	nachytáni	u	krádeže	
kovového	 materiálu	 v	 zahrádkářské	
kolonii	 pod	 Výšinou.	 Výmluva,	 že	 jim	
železo	 věnoval	 sám	 majitel,	 se	 záhy	
ukázala	nejapnou	a	nepravdivou,	takže	
strážníci	vyřešili	věc	na	místě	blokovou	
pokutou.
Nevycválanci dostanou za ucho
Stížnosti	občanů	na	nevhodné	chování	
některých	 nezletilců	 na	 tanvaldské	
vlakové	zastávce	řešili	městští	strážnici.	
Věc	byla	prozatím	vyřešena	důraznou	
domluvou	ve	škole	a	čas	ukáže,	 jestli	
se	 jejich	 snaha	 nemine	 účinkem.	
Městská	 policie	 se	 tomuto	 problému	
bude	 nadále	 věnovat	 a	 vyhlášené	
výtečníky	bude	mít	takříkajíc	v	merku.

-vho-

Pozvánka na THJ 2014

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ HORNÍ TANVALD HROMADNÁ DOPRAVA 
A DĚTI ŠKOLOU POVINNÉ

Vážení	hudební	přátelé,
je	 mi	 potěšením	 Vás	 pozvat	 na	 58.
ročník	 Tanvaldského	 hudebního	 jara,	
které	 bude	 slavnostně	 zahájeno	
v	pátek	4.dubna	v	kině	Jas.
	 Od	 18.30	 hod.	 nebude	 chybět	
vernisáž	výstavy	dětských	prací,	které	
prošly	 soutěží	 pořádané	 DDM	 Ulita	
Tanvald.	 Pořadatelky	 Dana	 Humlová	
a	Libuše	Kadeřábková	zvolily	tentokrát	
téma	„Máme	rádi	zvířata“.	Na	vernisáži	
se	 také	 představí	 žáci	 ZUŠ	 Tanvald,	
a	to	komorní	pěvecký	soubor	Harmonia	
a	žákyně	tanečního	oboru.	Rok	co	rok	
publikum	 tvořivost	a	výkony	dětí	obdi-
vuje,	máme	se	tedy	na	co	těšit.
	 V	 19.00	 hod.	 bude	 58.ročník	
THJ	 slavnostně	 zahájen	 koncertem	
Filharmonie	 Hradec	 Králové	 s	 diri-
gentem	 Andreasem	 Sebastianem	
Weiserem	a	houslistou	Jiřím	Vodičkou	
nazvaný	„Virtuózní	housle“.
Hradecká	 filharmonie	 často	 vystupuje	
na	 pódiích	 významných	 koncertních	
síní	 Evropy,	 je	 hostem	 významných	
festivalů,	sama	je	od	roku	2005	pořada-
telkou	festivalu	Hudební	fórum	Hradec	
Králové.
	 Od	 sezóny	 2012	 –	 2013	 je	 jejím	
šéfdirigentem	 Andreas	 Sebastian	
Weiser,	 který	 mj.	 studoval	 u	 Václava	
Neumanna	 při	 České	 filharmonii.	 Je	
často	 zván	 ke	 spolupráci	 s	 mnoha	
významnými	evropskými	symfonickými	
orchestry	a	věhlasnými	dirigenty	(např.	
Mstislav	Rostropovič,	Zubin	Mehta).
	 Jako	 sólista	 se	 nám	 představí	 Jiří	
Vodička,	který	patří	k	nejvýznamnějším	
českým	houslistům.
	 Ve	 svých	 12	 –	 14	 letech	 na	 sebe	
upozornil	 vítězstvími	v	mnoha	prestiž-
ních	 mezinárodních	 soutěžích.	 V	 16	
letech	si	odnesl	titul	absolutního	vítěze	
v	 prestižní	 Mezinárodní	 houslové	
soutěži	 Louise	 Spohra	 v	 německém	
Výmaru.
	 V	 evropském	 kole	 světově	 proslulé	

soutěže	Young	Concert	Artists	v	Lipsku	
získal	v	konkurenci	několika	set	soutě-
žících		první	cenu	s	postupem	do	finále	
v	New	Yorku	a	odtud	si	v	r.	2009	přivezl	
druhou	cenu.
	 Druhý	 koncert	 v	 pátek	 25.dubna	
nazvaný	 „Jazz	 po	 česku“	 bude	 zcela	
určitě	 neobvyklý.	 Poslechneme	 si	
cimbál	 a	 kontrabas,	 nástroje	 bra-
vurně	 ovládané	 Zuzanou	 Lapčíkovou	
a	Josefem	Fečem.	
	 Zuzana	Lapčíková	nás	před	lety	svou	
virtuózní	 hrou	 na	 cimbál	 a	 osobitým	
zpěvem	již	potěšila,	kdy	si	jako	hudeb-
ního	partnera	vybrala	Emila	Viklického.	
Vyhrála	 řadu	 národních	 soutěží	
a	zúčastňuje	se	mnoha	mezinárodních	
festivalů.	V	r.	2001	skončila	na	5.místě	
ve	 světě	 v	 prestižním	 žebříčku	 deseti	
nejlepších	jazzových	nahrávek.
	 Josefa	 Feča	 uslyšíme	 poprvé.	
Pochází	 z	 romské	 muzikantské	
rodiny,	 hru	 na	 kontrabas	 vystudoval	
na	 Konzervatoři	 J.	 Ježka	 v	 Praze.	
Během	studií	získal	řadu	ocenění,	spo-
lupracuje	 s	 předním	 jazzmany	 v	 USA	
i	 doma	 (např.	 s	 Emilem	 Viklickým,	
Felixem	 Slováčkem	 ad.).	 Koncertoval	
nejen	 v	 celé	 Evropě,	 ale	 např.	
i	ve	Vietnamu	a	Číně.
	 Koncert	 Smetanova	 tria	 v	 pátek	
16.května	v	pořadí	třetí	nazvaný	„Pocta	
Josefu	 Páleníčkovi“	 připomene	 osob-
nost	otce	violoncellisty	Jana	Páleníčka.	
Josef	 Páleníček,	 od	 jehož	 narození	
letos	 uplyne	 100	 let,	 byl	 významným	
klavíristou,	 hudebním	 skladatelem,	
pedagogem	 a	 organizátorem	 hudeb-
ního	 dění.	 Smetanovo	 trio	 v	 novém	
složení	 Jitka	 Čechová	 –	 klavír,	 Jiří	
Vodička	 –	 housle	 a	 Jan	 Páleníček	 –	
violoncello	 absolvovalo	 četná	 turné	
např.	 po	 Evropě,	 Brazilii,	 Jihoafrické	
republice,	 Japonsku,	 USA,	 Egyptě.	
Spolupracuje	 s	 domácími	 i	 zahranič-
ními	orchestry.	Trio	získalo	 řadu	pres-
tižních	ocenění	u	nás	i	v	zahraničí.

	 První	tři	koncerty	se	uskuteční	v	kině	
Jas	v	Tanvaldě	a	čtvrtý	pak	–	v	pátek	
23.května	 -	 tradičně	 v	 kostele	 sv.	
Františka	 z	 Assisi	 na	 Šumburce	 pod	
názvem	„Vivat	varhany“.
Z	 Polska	 k	 nám	 přijede	 vynikající	
varhaník	 Roman	 Perucki,	 jehož	 hra	
je	 obdivována	 v	 celé	 Evropě,	 Rusku,	
Japonsku,	 Kanadě,	 USA	 i	 Austrálii.	
Jeho	 umění	 mohli	 ocenit	 posluchači	
dokonce	 v	 katedrále	 Notre	 Dame	
v	 Paříži.	 Výběr	 interpretů	 pro	 koncer-
tování	 v	 této	 katedrále	 je	 mimořádně	
přísný.	 Roman	 Perucki	 získal	 řadu	
ocenění,	mezi	 ty	nejvýznamnější	patří	
medaile	 „Pro	 Ecclesiae	 et	 pontifice“	
od	 papeže	 Jana	 Pavla	 II.	 a	 Řád	 sv.	
Sylvestra	od	papeže	Benedikta	XVI.
Díky	spolupráci	se	ZUŠ	Tanvald	a	jejím	
ředitelem	 Jiřím	 Lejskem	 jsou	 mezi	
posluchači	 velmi	 oblíbená	 vystoupení	
nadaných	 žáků	 před	 vystoupením	
renomovaných	umělců.
Na	2.koncertě	25.dubna	uslyšíme	flét-
nistku	Zuzanu	Beerovou.
Na	 3.koncertě	 16.května	 nám	 zahraje	
houslistka	Karolína	Franclíková.
Na	4.koncertě	23.května	nám	zazpívá	
komorní	 pěvecký	 sbor	 Harmonia	
a	 zahraje	 komorní	 orchestr	 ZUŠ	
Tanvald.
	 Vážení	 hudební	 přátelé,	 věříme,	
že	 Vás	 naše	 nabídka	 zaujala	 a	 že	 si	
nenecháte	ujít	světově	známé	umělce,	
kteří	rádi	přijedou	i	do	malého	sedmiti-
sícového	městečka,	 i	 když	 jsou	 zvyklí	
na	mnohem	 početnější	 publikum,	 aby	
se	 s	 námi	 podělili	 o	 své	 velké	 umění	
a	přinesli	nám	umělecké	zážitky	na	nej-
vyšší	úrovni.
Velkou	poctou	pro	ně	bude,	když	budou	
moci	hrát	pro	plné	hlediště.

Na	Vaši	návštěvu	se	s	celým	festivalo-
vým	výborem	THJ	těší

Mgr.Libuše	Vedralová,	
předsedkyně	festivalového	výboru	THJ

Den	 otevřených	 dveří	
je	 vlastně	 netradiční	
formou	 třídních	 schů-
zek,	 která	 se	 nám	
osvědčuje	 již	 několik	
let.	
Dne	23.	ledna	2014	děti	
připravily	pro	své	rodiče	
v	tělocvičně	školy	nejen	
krátké	 vystoupení,	 ale	
také	 bohaté	 občers-
tvení,	 při	 kterém	 se	
s	 paními	 učitelkami	
po	 skončení	 programu	
jistě	 dobře	 povídalo.	
Všechny	 dobroty	 uva-
řily	 a	 upekly	 děti	 v	 rámci	 pracovního	
vyučování,	přispěla	i	školní	družina.
Jsme	rádi,	že	jsme	v	tomto	roce	mohli	
přivítat	i	pány	starostu	a	místostarostu	
Tanvaldu,	kteří	zhlédli	vystoupení	žáků	
a	s	vedením	školy	poté	hovořili	o	pro-
blematice	tanvaldského	školství.
Při	 této	 příležitosti	 bych	 ráda	 připo-
mněla,	že	škola	na	Horním	Tanvaldě	je	
školou	s	upraveným	vzdělávacím	pro-
gramem	(tzv.	základní	škola	praktická)	
a	připravuje	žáky,	kteří	nejsou	schopni	

zvládnout	 nároky	 běžné	 základní	
školy,	pro	studium	v	učebních	oborech,	
kterých	 je	 na	 výběr	 opravdu	 mnoho.	
Dětem	 je	 v	 naší	 škole	 věnována	 zvý-
šená	 individualizovaná	 péče,	 pedago-
gové	spolupracují	s	odborníky	(z	oboru	
psychologie,	 neurologie,	 psychiatrie),	
ve	škole	působí	asistentka	pedagoga.	
Zvláště	 bych	 zdůraznila	 velmi	 kvalitní	
a	 intenzivní	 logopedickou	 individuální	
péči,	 která	 je	 žákům	 poskytována	
zdarma.

Daniela	Hozdová,	ZŠ	Horní	Tanvald

	 S	 našimi	 žáky	 často	 vyjíždíme	
mimo	Tanvald	–	na	sportovní,	kulturní,	
primárně	 preventivní	 akce,	 exkurze,	
motivační	 návštěvy	 učilišť	 a	 podobně.	
Velmi	 často	 se	 setkáváme	 s	 tím,	 že	
spolucestující	 se	 pozastavují	 nad	 tím,	
jak	 se	 naše	 děti	 v	 autobuse	 či	 vlaku	
vzorně	 chovají.	 Taková	 pochvala	 nás	
samozřejmě	vždy	potěší.	
	 Pokud	však	děti	nejsou	v	dopravních	
prostředcích	pod	dohledem	pedagogů	
(při	 cestě	do	a	ze	školy),	 vystupování	
některých	 z	 nich	 je	 výrazně	 odlišné.	
Řešit	nevhodné	chování	žáků	v	těchto	
případech	není	v	kompetenci	ani	mož-
nostech	 školy,	 přestože	 nám	 signály	
o	 tomto	 nejsou	 lhostejné.	 Proto	 jsme	
se	 obrátili	 s	 prosbou	 o	 spolupráci	
na	 Městskou	 policii	 Tanvald.	 Rádi	
bych	 touto	 cestou	 poděkovali	 veliteli	
p.	 Horáčkovi	 i	 strážníkům	 za	 nepro-
dlené	 řešení	 –	 monitoring	 přímo	
ve	 vlaku	 a	 krátkou	 besedu	 se	 žáky	
ve	škole.

Daniela	Hozdová,	ZŠ	Horní	Tanvald
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Pokračování na str. 7

Jaká je budoucnost geotermální energie v Tanvaldě?
	 Jak	 je	 to	dlouho,	kdy	 lidé	svítili	 lou-
čemi	 a	 petrolejkami,	 jezdili	 na	 koni	 či	
chodili	 pěšky?	 Pouhých	 pár	 generací	
a	 ejhle,	 dnes	 už	 si	 bez	 elektřiny	 neu-
míme	 život	 ani	 představit.	 Stačí	 malá	
větrná	kalamitka,	pár	hodin	bez	proudu,	
a	jsme	z	toho	vedle,	jak	ta	jedle.	Jenže	
každý	pokrok	má	 i	své	stinné	stránky.	
Dlouhá	 léta	 jsme	 elektřinu	 vyráběli	
z	uhlí.	Co	 to	přináší	našemu	ovzduší,	
o	 tom	 se	 netřeba	 rozepisovat,	 to	 už	
dnes	ví	každé	malé	dítě.	A	uhelné	sloje	
také	 nejsou	 bezedné.	 Plyn	 je	 o	 něco	
ekologičtější,	jenomže	ani	jeho	zásoby	
nejsou	 nevyčerpatelné	 a	 navíc	 ho	
musíme	dovážet.	Elektřina	z	vody,	to	už	
je	něco	jiného,	to	 je	obnovitelný	zdroj,	
jenže	 hydroelektrárny	 se	 zase	 nelíbí	
ekologům.	A	jádro?	Kapitola	sama	pro	
sebe.	 Temelín	 je	 trnem	 v	 oku	 našim	
rakouským	 sousedům	 již	 drahně	 let,	
ač	 s	 ním	 dosud	 nebyly	 větší	 bezpeč-
nostní	 problémy.	 Radioaktivní	 odpad	
však	může	být	noční	můrou	pro	příští	
generace.	A	 co	 další	 zdroje?	 I	 větrné	
elektrárny	mají	své	mouchy	a	zamoření	
luk	a	polí	slunečními	články,	notabene	
spojené	 s	 bezostyšným	 rozkrádáním	
státního	 rozpočtu	 i	 kapes	 daňových	
poplatníků,	to	také	asi	nebude	to	pravé	
ořechové.	 Všechny	 způsoby	mají	 své	
kritiky,	 více	 či	 méně	 oprávněné.	 Co	
tedy	 s	 tím?	 Vrátit	 se	 zpátky	 k	 loučím	
a	 petrolejkám,	 bude-li	 vůbec	 dost	
petroleje?
	 V	posledních	 letech	se	nabízí	další	
způsob,	 jak	 získávat	 energii	 z	 hlubin	
země.	 Mnohde	 již	 fungují	 tepelná	
čerpadla,	 která	 získávají	 teplo	 buď	
z	vody,	nebo	ze	země.	To	jsou	ovšem	
pouhé	 bonbónky	 v	 hloubce	 několika	

desítek,	maximálně	 stovek	metrů.	Ale	
pro	výrobu	elektřiny	musíme	mnohem	
hloub.	 Uvádějí	 se	 hodnoty	 3	 –	 5	km,	
ale	spíše	se	to	bude	pohybovat	kolem	
těch	 pěti.	 V	 minulém	 čísle	 jsme	 psali	
o	 záměru	 společnosti	 Entergeo	
vybudovat	 v	 komplexu	 bývalé	 textilky	
geotermální	 elektrárnu	 v	 systému	
HDR,	 tedy	suchou	cestou.	Jednoduše	
řečeno,	studená	voda	pod	tlakem	pod	
zem,	 horká	 voda	 či	 pára	 zpět	 jako	
médium	 pro	 turbíny	 a	 doprovodným	
jevem	je	pak	odpadní	teplo,	které	může	
sloužit	 k	 vytápění	 objektů.	 Výhodou	
tohoto	 systému	 je	 tichý	 provoz	 bez	
škodlivých	odpadních	produktů	a	 také	
fakt,	 že	 ač	 se	 ložisko	 může	 vyčerpat	
v	 řádech	 desítek	 let,	 je	 geotermální	
energie	 považována	 za	 obnovitelný	
zdroj.	 Takováto	 výroba	 elektřiny	 je	
sama	o	sobě	levná	i	ekologická,	ale.....
vždycky	se	najde	nějaké	ale.
	 Základním	 problémem	 je	 konečná	
cena	 geotermální	 energie,	 která	
výrazně	 převyšuje	 cenu	 energie	
jaderné,	počítaje	v	to	veškeré	náklady	
včetně	 zkušebních	 vrtů.	 Zkušební	 vrt	
totiž	ještě	neznamená,	že	se	na	tomto	
místě	 bude	 opravdu	 stavět.	 V	 sou-
časné	 době	 je	 existence	 geotermální	
elektrárny	 bez	 evropských	 dotací	
nemyslitelná.	
	 Dalším	 argumentem	 odpůrců	
projektu	 je	 riziko	 seismických	 otřesů.	
Doktor	 Václav	 Cílek	 z	 AV	 ČR	 uvádí,	
že	krajní	hodnoty	se	mohou	pohybovat	
mezi	 stupněm	 2	 –	 3,	 což	 není	 sice	
mnoho,	ovšem	k	popraskání	komínů	to	
stačit	může.	Jisté	riziko	tu	tedy	opravdu	
je	 a	 záleží	 na	 odborném	 posouzení	
konkrétního	 projektu	 nezávislými	

odborníky,	k	čemuž	nepochybně	dojde.	
Nejvíce	 se	 v	 této	 souvislosti	 hovoří	
o	krachu	projektu	ve	švýcarské	Basileji,	
kde	 po	 jeho	 spuštění	 došlo	 k	 země-
třesení	 o	 síle	 3,4	 stupně	 Richterovy	
stupnice	a	došlo	tak	k	poměrně	velkým	
škodám	na	majetku.	Firma	Geopower	
Basel	 následně	 projekt	 zastavila	
a	škody	obyvatelům	Basileje	uhradila.	
V	této	souvislosti	je	však	nutno	podotk-
nout,	 že	 Basilej	 zažila	 v	 roce	 1356	
ničivé	 zemětřesení	 o	 síle	 6,7	 a	 pyšní	
se	 tak	 historicky	 nejsilnějším	 známým	
zemětřesením	 ve	 střední	 Evropě	
za	 poslední	 staletí.	 V	 Čechách	 nikdy	
takové	 zemětřesení	 zaznamenáno	
nebylo,	 alespoň	o	 tom	nejsou	spoleh-
livé	 záznamy.	 To	 je	 třeba	 spravedlivě	
dodat.
	 Jako	 další	 námitka	 proti	 projektu	
je	 zmiňován	 radon.	 Radon	 se	 v	 naší	
oblasti	 vyskytuje	 v	 podloží	 prakticky	
všude.	 Je	 to	 nejtěžší	 známý	 plyn	
s	 hmotnostním	 číslem	 222.	 Pro	 ilu-
straci,	 hlavní	 složky	 vzduchu,	 dusík	
a	 kyslík,	 mají	 hmotnostní	 číslo	 14,	
respektive	 16.	Radon	 je	 tedy	 výrazně	
těžší	než	vzduch,	částečně	se	rozpou-
ští	 ve	 vodě,	 a	 nebezpečí,	 že	 bychom	
ho	z	vrtů	dýchali,	nehrozí.	Ostatně,	aby	
radon	 nevzlínal	 spárami	 ve	 stěnách,	
lze	jej	poměrně	snadno	u	staveb	odčer-
pat	z	pobočné	šachty	v	hloubce	zhruba	
jeden	metr.
	 Ještě	jedním	strašákem	pak	odpůrci	
projektu	 hrozí,	 a	 to	 ztrátou	 vody	
ve	 studních.	 Toto	 riziko	 je	 však	 podle	
geologů	velmi	málo	pravděpodobné.
	 Jak	 tedy	 dále	 s	 geotermální	 ener-
gií?	 Dát	 od	 ní	 ruce	 pryč,	 zakutat	 se	
na	 našem	 malém	 českém	 dvorečku	

a	 dále	 odebírat	 elektřinu	 z	 uhlí	
a	 jádra?	Nemluvit	 o	 tom,	 co	bude,	 až	
to	uhlí	dojde?	Nepřemýšlet	o	tom,	kam	
s	 jaderným	 odpadem?	 Nebo	 čekat	
na	zázrak?	Toť	otázka.	Nejsem	odbor-
níkem	s	vyhraněným	názorem,	ale	zdá	
se	 mi,	 že	 šmahem	 odmítnout	 geoter-
mální	 energii	 je	 poněkud	 krátkozraké.	
Stejně	 tak	 ale	 nesmíme	 bez	 výhrad	
přijímat	 vše,	 co	 se	 nám	 předkládá.	
Geotermální	 elektrárny	 jsou	 ještě	
v	plenkách,	a	jestli	mají	budoucnost,	to	
se	teprve	uvidí.	V	každém	případě	však	
vyžadují	odborný	dozor	a	jasně	stano-
vené	 podmínky	 průzkumu	 i	 provozu.	
Rozhodně	by	se	neměly	vyvíjet	formou	
divokého	 západu,	 tak,	 jak	 tomu	 bylo	
v	případě	využívání	solární	energie.
	 Geotermální	 elektrárna	 v	 Tanvaldě	
ještě	 nestojí	 a	 otázkou	 je,	 zda	 vůbec	
stát	 bude.	Vše	 je	 zatím	 ve	 stádiu	 pří-
prav	a	k	dispozici	dosud	není	ani	pro-
jektová	 dokumentace.	 Myšlenka	 je	 to	
však	zajímavá	a	myslím	si,	že	stojí	zato	
o	ní	přemýšlet.	Také	proto,	že	pokud	se	
v	dohledné	době	neobjeví	jiný	zajímavý	
projekt,	 bývalá	 textilka	 se	 rozsype	 jak	
domeček	z	karet.
	 Děkuji	 touto	 cestou	 panu	 doktoru	
Václavu	 Cílkovi	 za	 velmi	 cenné	 rady,	
abych	 se	 mohl	 alespoň	 částečně	
orientovat	 v	 této	 nové	 problematice,	
a	pokud	to	jen	trochu	půjde,	podělím	se	
o	všechny	novinky	i	s	našimi	čtenáři.
	 V	příštím	čísle	bych	se	rád	věnoval	
konkrétním	 příčinám	 otřesů	 zemské	
kůry,	sesuvům	půdy	a	možným	souvis-
lostem	se	zkušebními	vrty.

Václav	Hošek

V	únorovém	čísle	Tanvaldského	 zpra-
vodaje	byl	zveřejněn	článek	o	záměru	
vybudovat	 v	 centru	 Tanvaldu	 geoter-
mální	elektrárnu	(dále	jen	“GTE”).
GTE	by	získávala	energii	ze	3	hloubko-
vých	vrtů.	Vrty	jsou	vedeny	do	hloubky	
až	5	kilometrů.	Od	sebe	jsou	vzdálené	
na	 povrchu	 cca	 10	m	 a	 v	 největší	
hloubce	 cca	 600	m.	Do	 vrtů	 na	 žhavé	
podloží	je	vháněna	chladná	voda,	která	
způsobí	 rozpukání	horniny,	provázené	
otřesy.	Vrtem	se	pak	pod	tlakem	pouští	
do	země	další	chladná	voda,	která	pro-
téká	 puklinami	 a	 horká	 se	 čerpá	 zpět	
na	povrch.	Z	vyčerpané	horké	páry	 je	
část	přeměněna	na	elektrickou	energii	
dodávanou	do	sítě	(cca	15%),	zbylých	
85%	je	zbytkové	teplo.	Za	zvážení	stojí	
míra	efektivnosti	celého	procesu.
GTE	 v	 Tanvaldě	 má	 produkovat	 5,5	
MW	 el.	 energie	 a	 zbytkové	 teplo	 by	
stačilo	na	vyhřívání	několika	Tanvaldů.
Jak	 bude	 využito,	 kolik	 ho	 uteče	
do	vody	v	chladících	věžích	a	do	vzdu-
chu	v	podobě	páry?
Záměr	 vybudovat	 GTE	 má	 firma	
ENTERGEO,	 SE.	 Chce	 ji	 vybudovat	
v	areálu	bývalé	Seby	T,	a.s.	(závod	01).	
Tato	 firma	 ještě	 žádnou	GTE	nevybu-
dovala.	 Technologie	 je	 neodzkoušená	
a	v	centru	města	ještě	nikde	v	Evropě	
neexistuje.	
Vedení	 firmy	 ENTERGEO,	 SE	 má	
vazby	 na	 bývalé	 vedení	 Seby	 T,	 kde	

byl	 generálním	 ředitelem	 Ing.	 Filip	
Závěrka,	který	je	nyní	prokuristou	spo-
lečnosti	Kredit	Centrum	s.r.o.	a	byl	a	je	
jednatelem	 společnosti	 Textil	 Project	
s.r.o..	 V	 této	 společnosti	 byl	 jednate-
lem	i	Ing.	Martin	Klodner,	který	je	člen	
dozorčí	 rady	 ENTERGEO,	 SE.	 Výpis	
z	 obchodního	 rejstříku	 ENTERGEO,	
SE	 naznačuje,	 že	 vlastnická	 struktura	
je	nejasná	a	její	dosah	mimo	ČR	může	
výrazně	 komplikovat	 řešení	 krizových	
situací	a	související	finanční	transakce.	
O	 záměru	 vybudovat	 GTE	
na	Městském	úřadu	v	Tanvaldě	věděli	

už	v	září	2012,	kdy	se	podávala	vyjá-
dření	k	posudku	na	tento	záměr.	První	
malá	 zmínka	 o	 GTE	 byla	 uveřejněna	
v	Tanvaldském	zpravodaji	až	v	dubnu	
roku	2013.	Na	úřední	desce	–	vývěsce	
před	 radnicí	 bylo	 oznámeno	 datum	
veřejného	projednávání	 záměru,	 které	
proběhlo	 9.	 12.	 2013,	 bohužel	 bez	
účasti	veřejnosti.
Informace	se	k	širší	veřejnosti	dostaly	
z	 tisku	 –	 Mladá	 fronta	 Dnes	 ze	 dne	
14.	1.	2014,	Jablonecký	deník	ze	dne	
15.	1.	2014	a	následných	e-mailů	posí-
laných	od	informovanějších	občanů	až	

začátkem	 roku	2014,	 tedy	po	uplynutí	
zákonné	30-ti	denní	lhůty	na	vyjádření	
k	veřejnému	projednání	z	9.12.2013.
Vedení	města	se	brání	diskusi	o	GTE.	
Informovanost	 mezi	 občany	 vzrůstá	
a	 mnozí	 využili	 oficiálního	 sdělení	
pana	 starosty	 Poláka,	 že	 se	 občané	
mají	 zúčastnit	 zasedání	 zastupitelstva	
města	 dne	 12.	 2.	 2014	 a	 diskutovat	
o	 záměru	 vybudovat	 GTE	 v	 centru	
města.	 Rovněž	 pan	 místostarosta	
Průcha	zval	lidi	na	zastupitelstvo	a	sli-
boval,	že	uvítá	názor	občanů	na	GTE.
Na	zasedání	zastupitelstva	bylo	 lidem	
zabráněno	 zastupiteli	 i	 panem	 staros-
tou	o	GTE	jednat.
Městský	 úřad	 má	 možnost	 požádat	
Českou	 geologickou	 službu	 o	 vypra-
cování	 nezávislého	 posudku	 v	 rámci	
státní	 správy	 ZDARMA!	 (Je	 zde	
dokonce	 vyšší	 index	 radonového	
stupně	než	v	Semilech	a	to	stupeň	3!)	
Představitelé	tuto	možnost	zatím	odmí-
tají.	Odvolávají	se	na	Dokumentaci	EIA	
vyhotovenou	 soukromou	 společností	
EKOLA	Group,	s.r.o.	a	hrazenou	firmou	
ENTERGEO,	SE.		
Je	 velmi	 pravděpodobné,	 že	 si	
ENTERGEO,	SE	vrtnou	soupravu	koupí	
a	bude	mít	v	plánu	vrtat	i	na	Smržovce	
v	 místech,	 kde	 stojí	 závody	 06	 a	 07	
bývalého	podniku	Seba.
Proti	 mapce	 uvedené	 v	 Tanvaldském	

Geotermální elektrárna v Tanvaldu – opravdu ji chceme?

http://www.spvez.cz/pages/geoterm.htm
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 22. 1. 2014 

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 5. 2. 2014 

•	 RM	souhlasí	s	užíváním	nebytových	prostor	
v	 DPS	 Vítězná	 614,	 Tanvald,	 část	 Šumburk	
nad	 Desnou	 panem	 L.	 Bartošem	 za	 účelem	
příležitostného	 poskytování	 rehabilitace	 a		
masáží	od	1.	1.	2014	do	31.	12.	2014	za	denní	
paušální	úhradu	ve	výši	50	Kč	a	pověřuje	vedoucí	
sociálního	odboru	MěÚ	Tanvald	Mgr.	Vladimíru	
Tomšovou	organizačním	zajištěním.
•	 RM	 z	 důvodu	 opakovaného	 neplacení	
nájemného	 souhlasí	 s	 podáním	 výpovědi	
Smlouvy	 o	 pronájmu	 nebytových	 prostor	
umístěných	v	objektu	č.p.	336,	Protifašistických	
bojovníků	 ul.,	 Tanvald,	 část	 Šumburk	 nad	
Desnou	 uzavřené	 s	 paní	 I.	 Soukalovou	
za	účelem	provozování	prodejny	chovatelských	
potřeb	 tak,	 aby	 pronájem	 skončil	 uplynutím	
tříměsíční	výpovědní	lhůty	dne	30.	4.	2014.
•	 RM	 vydává	 záměr	 na	 pronájem	 části	
pozemkové	 parcely	 č.	 60/5	 (ostatní	 plocha)	
o	výměře	8	m2,	katastrální	území	Šumburk	nad	
Desnou	za	účelem	umístění	dočasné	stavby	–	
dřevěné	kolny	na	zahradnické	náčiní	a	štípané	
dřevo.
•	 RM	 schvaluje	 „Systém	 náležité	 péče“	
města	 Tanvald	 jako	 hospodářského	 subjektu	
uvádějícího	 poprvé	 na	 vnitřní	 trh	 dřevo	
ve	smyslu	Nařízení	(EU)	č.	995/2010“	vytěžené	
na	 pozemcích	 ve	 vlastnictví	 města,	 rostoucí	
mimo	 les,	 a	 pověřuje	 vedením	 této	 agendy	
odbor	rozvoje	a	KV.
•	 RM	rozhodla	souhlasit:
1/	s	vyřazením	z	evidence	majetku	likvidací:
	 a/	 LCD	 monitoru	 32“	 Fujitsu	 Siemens	
v	pořizovací	ceně	38.235	Kč
	 b/	držáku	LCD	Vogel’s	VFW	130	v	pořizovací	
ceně	1.065	Kč
	 c/	držáku	LCD	Vogel’s	VFW	132	v	pořizovací	
ceně	1.482	Kč
	 d/	klávesnice	PELCO	KBD	300	v	pořizovací	
ceně	26.566	Kč
2/	s	bezúplatným	převodem	LCD	monitoru	19“	
Fujitsu	 Siemens	 v	 pořizovací	 ceně	 20.111	Kč	
Policii	ČR	–	Krajskému	 ředitelství	Libereckého	
kraje,	se	sídlem	Dr.	E.	Beneše	584/26,	Liberec,	
který	 bude	 sloužit	 pro	 potřeby	 Obvodního	
oddělení	 Policie	 České	 republiky,	 se	 sídlem	
Poštovní	242,	Tanvald.
•	 RM	 po	 projednání	 vyjádření	 pojistitele	
rozhodla	souhlasit	s	vyplacením	náhrady	škody	
ve	výši	11.900	Kč	panu	M.	Švestkovi	za	2	horská	
kola	odcizená	z	nosiče	umístěného	na	vozidle	
pana	Švestky	v	uzamčeném	areálu	autokempu	
v	Tanvaldské	kotlině.
•	 RM	 projednala	 žádost	 projektového	
ateliéru	 A-PROST	 s.r.o.,	 Jablonského	 33,	
Plzeň	 o	 vyjádření	 k	 záměru	 umístit	 reklamní	
a	 informační	 prvky	 prodejny	 potravin	 BILLA	
a	rozhodla:
1/	nesouhlasit	s	umístěním	reklamního	poutače	
na	 levou	 boční	 stěnu	 (z	 čelního	 pohledu)	
městského	infocentra;
2/	s	 umístěním	 reklamního	 poutače	
připevněného	na	konzole	kotvené	v	opěrné	zdi	
ve	směru	od	kruhové	křižovatky	souhlasit	pouze	
v	případě,	že	tento	nebude	zakrývat	informační	
tabuli	 s	 piktogramy	 umístěnou	 na	 boční	 stěně	
objektu	městského	infocentra.
•	 RM	 projednala	 žádost	 paní	 Š.	 Menclové	
o	 stanovení	 místní	 úpravy	 provozu	 na	 silnici	
III/29046	 v	 místní	 části	 Žďár	 a	 vzhledem	
ke	 skutečnosti,	 že	 se	 jedná	 o	 komunikaci	
v	 majetku	 Libereckého	 kraje	 a	 ve	 správě	
Krajské	správy	Libereckého	kraje,	rozhodla	tuto	
záležitost	neřešit.
•	 RM	rozhodla:
1/	 poskytnout	 příspěvek	 ve	 výši	 12.000	 Kč		

Základní	 škole	 Tanvald,	 Sportovní	 576	
z	 rozpočtové	 kapitoly	 Příspěvky	 -	 z	 části		
Příspěvky	na	pořádání	plesů	ve	sportovní	hale		
s	 tím,	 že	 Základní	 škola	 Tanvald,	 Sportovní	
576	 sníží	 cenu	 za	 užívání	 sálu	 o	 tuto	 částku	
TJ	Jiskra	Tanvald,	oddílu	volejbalu	při	pořádání	
dětského	karnevalu	dne	26.	1.	2014;
2/	 poskytnout	 příspěvek	 ve	 výši	 4.000	Kč	 TJ	
Jiskra	 Tanvald,	 oddílu	 volejbalu	 z	 rozpočtové	
kapitoly	 Příspěvky	 -	 z	 části	 Příspěvky	
na	 pořádání	 plesů	 ve	 sportovní	 hale	 na	 ceny	
pro	dětský	karneval	pořádaný	dne	26.	1.	2014.
•	 RM	 rozhodla,	 aby	 se	 město	 podílelo	
na	 akci	 „Nejúspěšnější	 Sportovec	 roku	 2013“	
pořádanou	 společností	 VLTAVA-LABE-PRESS	
a.s.	 Jablonecký	 deník,	Podhorská	 7,	 Jablonec	
nad	 Nisou	 částkou	 ve	 výši	 6.000	Kč.	 Finanční	
prostředky	 budou	 uvolněny	 z	 rozpočtové	
kapitoly	Propagace	města.
•	 RM	 rozhodla	 udělit	 souhlas	 s	 průjezdem	
rychlostní	 zkoušky	 RZ	 Desná	 –	 Desná	
automobilové	soutěže	RALLY	BOHEMIA	2014,	
kterou	pořádá	Autoklub	Bohemia	Sport	v	AČR,	
se	sídlem	Sosnová	200,	Česká	Lípa,	 v	ulicích	
Vítězná,	 Českošumburská	 a	 Český	 Šumburk,	
dne	12.	7.	2014.
•	 RM	 souhlasí	 s	 pokácením	 1	ks	 javoru	
nacházejícího	 se	 v	 blízkosti	 objektu	 Základní	
umělecké	 školy	 Tanvald	 v	 Nemocniční	 ulici,	
na	 pozemkové	 parcele	 č.	 229/1,	 katastrální	
území	 Tanvald,	 dle	 předloženého	 návrhu	
odboru	 rozvoje	 a	 KV	 s	 tím,	 že	 dřevo	 bude	
použito	 pro	 potřeby	 města	 nebo	 prodáno	 dle	
platného	ceníku.
•	 RM	 souhlasí	 s	 pokácením	 7	ks	 smrků	
nacházejících	 se	 v	 blízkosti	 objektu	 Základní	
školy	Tanvald	ve	Sportovní	ulici,	na	pozemkové	
parcele	 č.	 375/110,	 katastrální	 území	Tanvald,	
dle	předloženého	návrhu	odboru	 rozvoje	a	KV	
s	tím,	že	dřevo	bude	použito	pro	potřeby	města	
nebo	prodáno	dle	platného	ceníku.
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	 vzít	
na	vědomí	vyhodnocení	činnosti	a	hospodaření	
Fondu	 na	 zlepšení	 úrovně	 bydlení	 v	 roce	
2013	 a	 vyhlásit	 v	 souladu	 s	 Pravidly	 Fondu	
na	 zlepšení	 úrovně	 bydlení	 výběrové	 řízení	
na	 získání	 půjčky	 z	 tohoto	 fondu	 na	 rok	 2014	
s	možností	podání	žádosti	do	31.	3.	2014.
•	 RM	 v	 působnosti	 valné	 hromady	 TABYS	
s.r.o.	schvaluje	obchod	společnosti	přesahující	
částku	 100.000	Kč,	 a	 to	 výměnu	 podlahové	
krytiny	 na	 chodbách	a	 schodišti	 v	 objektu	 č.p.	
559,	Větrná	ul.,	Tanvald	ve	výši	336.358	Kč.
•	 RM	 schvaluje	 	 program	 zasedání	
zastupitelstva	města,	které	se	uskuteční	dne	12.	
2.	2014	s	tím,	že	program	může	být	dle	potřeby	
doplněn:	
1.	Zahájení
2.	Činnost	rady	města	
3.	Činnost	výborů	zastupitelstva	města
4.	Činnost	organizací	s	majetkovou	účastí	města
5.	Majetkoprávní	záležitosti
6.	Schválení	příspěvků	neziskovým	organizacím
7.	Vyhodnocení	činnosti	a	hospodaření	„Fondu	
na	 zlepšení	 úrovně	 bydlení“	 za	 rok	 2013	
a	vyhlášení	výběrového	řízení	na	získání	půjčky	
z	tohoto	fondu	na	rok	2014
8.	Výhled	 fungování	 Domu	 dětí	 a	 mládeže	
Tanvald
9.	Informace	 o	 skutečných	 nákladech	 obce	
na	 sběr	 a	 svoz	 netříděného	 komunálního	
odpadu	za	poplatníka	a	rok	2013
10.	 Stanovení	 odměn	 za	 výkon	 funkce	
neuvolněným	členům	zastupitelstva
11.	Náměty,	připomínky,	diskuze
12.	Závěr

•	 RM	schvaluje	Smlouvu	o	dílo		na	akci	„Výměna	
oken	 ZUŠ	 č.p.	 339,	 ul.	 Nemocniční,	 Tanvald“	
mezi	 městem	 Tanvald	 a	 firmou	 Okna	 Tanvald	
s.r.o.,	 se	 sídlem	 Krkonošská	 179,	 Tanvald	 dle	
předloženého	návrhu	za	cenu	421.609	Kč	včetně	
DPH.
•	 RM	doporučuje	zastupitelstvu	města	schválit	
Dodatek	číslo	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.
•	 RM	 vzhledem	 k	 nezájmu	 o	 pronájem	
značně	 opotřebovaného	 prodejního	 stánku		
v	 Krkonošské	 ulici,	 u	 podchodu	 pro	 pěší,	
rozhodla	 tento	 vyřadit	 z	 majetku	 a	 uložit	

odboru	rozvoje	a	KV	stánek	odstranit	a	v	místě	
zrealizovat	odpočinkovou	zónu	v	termínu	do	30.	
6.	2014.	
•	 RM	 rozhodla	 přenechat	 do	 dočasného	
bezplatného	 užívání	 movité	 věci	 –	 počítač,	
monitor	 a	 tiskárnu	 Mikroregionu	 Tanvaldsko	
podle	předloženého	návrhu	Smlouvy	o	výpůjčce.
•	 RM	rozhodla	přenechat	Policii	ČR,	Krajskému	
ředitelství	 policie	 Libereckého	 kraje,	 se	
sídlem	 nám.	 Dr.	 E.	 Beneše	 584/24,	 Liberec	
do	dočasného	bezplatného	užívání	movité	věci	
podle	předloženého	návrhu	Smlouvy	o	výpůjčce.
•	 RM	doporučuje	zastupitelstvu	města:
a)	souhlasit	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)	 souhlasit	 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)	schválit	rozpočtové	opatření	č.	1/2014:
VÝDAJE	
OSTATNÍ	VÝDAJE	–	celkem	.......... +161.911	Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod	hospodářského	výsledku	minulých	let
 	.................................................. +	161.911	Kč
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	
č.	2/2014:
VÝDAJE	PŘÍSPĚVKY	-	celkem
příspěvek	 TJ	 SEBA	 Tanvald	 na	 akci	 „Vánoční	
svařák	2013“	.......................................12.000	Kč
ROZPOČTOVÁ	REZERVA	.................12.000	Kč
•	 RM	doporučuje	zastupitelstvu	města	schválit	
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
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	 č.	
4/2014:
VÝDAJE	VNITŘNÍ	SPRÁVA	–	celkem
Místní	zastupitelské	orgány	–	celkem
odměny	z	výkonu	funkce	členům	zastupitelstva	
a	odvody	SZ	a	ZP	.............................+76.303	Kč
ROZPOČTOVÁ	REZERVA	................-76.303	Kč
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	
rozhodnout	 o	 pokračování	 činnosti	 Domu	 dětí	
a	 mládeže	 Tanvald	 a	 souhlasit	 s	 celkovou	
rekonstrukcí	objektu	č.p.	336,	ul.	Protifašistických	
bojovníků,	Tanvald,	část	Šumburk	nad	Desnou.
•	 RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	 č.	
5/2014:
VÝDAJE	OSTATNÍ	VÝDAJE	–	celkem
dotace	 městu	 Velké	 Hamry	 na	 pozici	 os.	
asistenta	v	MŠ	....................................42.284	Kč
ROZPOČTOVÁ	REZERVA	...............-	42.284	Kč
•	 RM	projednala	žádost	paní	Synovcové	a	pana	
Synovce	 o	 poskytnutí	 příspěvku	 20.000	 Kč	
na	 odkanalizování	 nemovitosti	 a	 rozhodla	
postoupit	ji	k	rozhodnutí	zastupitelstvu	města.
•	 RM	 rozhodla	 poskytnout	 příspěvek	 ve	 výši	
13.500	Kč	 Základní	 škole,	 Sportovní	 576	
z	 rozpočtové	 kapitoly	 Příspěvky	 –	 z	 části	
Příspěvky	na	pořádání	plesů	ve	sportovní	hale	
s	tím,	že	Základní	škola	Tanvald,	Sportovní	576	
sníží	 cenu	 za	 užívání	 sálu	 o	 částku	 13.500	Kč	
TJ	SEBA	Tanvald	při	pořádání	XI.	Tanvaldského	
sportovního	plesu	dne	14.	února	2014.
•	 RM	 projednala	 nabídku	 společnosti	 NAXOS	
a.s.,	se	sídlem	Holečkova	31,	Praha	5	na	prodej	
objektu	 čp.	 548,	 Horská	 ul.,	 Tanvald	 včetně	
příslušných	 pozemků	 a	 rozhodla	 rozhodnutí	
v	této	věci	postoupit	zastupitelstvu	města.
•	 RM	 souhlasí	 s	 pořízením	 nákladního	
automobilu	 Mercedes	 ATEGO	 816,	 sklápěče	
7,5	t	 pro	 potřeby	 střediska	 technických	 služeb	
dle	předloženého	návrhu.
•	 RM	 vydává	 záměr	 na	 pronájem	 nebytových	
prostor	 umístěných	 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.
•	 RM	 souhlasí	 s	 uzavřením	 Smlouvy	
o	spolupráci	mezi	městem	Tanvald	a	společností	
CEREK	–	evidence	jízdních	kol	s.r.o.,	se	sídlem	
Vinohradská	2165/48,	Praha	2	dle	předloženého	
návrhu.	
•	 RM	 souhlasí	 s	 pokácením	 1	ks	 břízy	
nacházející	 se	 ve	 Vančurově	 ulici	 v	 blízkosti	
objektu	č.p.	36,	na	pozemkové	parcele	č.	60/5,	
katastrální	 území	 Šumburk	 nad	 Desnou,	 dle	
předloženého	návrhu	odboru	rozvoje	a	KV	s	tím,	
že	dřevo	bude	použito	pro	potřeby	města	nebo	
prodáno	dle	platného	ceníku.
•	 RM	projednala	návrh	 Ing.	Kozáka	na	zřízení	
bezplatného	 zasílání	 SMS	 zpráv	 pro	 občany	
a	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	 tento	 návrh	
nerealizovat.
•	 RM	 bere	 na	 vědomí	 rozhodnutí	Ministerstva	
životního	 prostředí	 ze	 dne	 30.ledna	 2014	 (viz	
příloha),	v	kterém	zamítlo	odvolání	občanského	
sdružení	Tanvald	21.	století	o.s.	proti	rozhodnutí	
Správy	 chráněné	 krajinné	 oblasti	 Jizerské	
hory,	 kterým	povoluje	 výjimku	podle	§	43	odst.	
3	 zákona	 č.	 114/1992	 Sb.,	 o	 ochraně	 přírody	
a	 krajiny	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů,	 ze	
zákazu	 chemického	 posypu	 cest	 na	 území	
CHKO	 Jizerské	 hory	 podle	 §	 26	 odst.	 1	 písm.	
h)	 zákona	 pro	 zimní	 chemickou	 údržbu	 silnice	
III.	 třídy	 č.	 III/29042	 v	 úseku	 od	 křižovatky	 se	

silnicí	 III/29041	(Dolní	Smržovka)	na	křižovatku	
se	 silnicí	 III/29022	 (u	 pošty	 v	 Albrechticích	
v	Jizerských	horách),	staničení	1,161-3,538	km.	
•	 RM	 bere	 na	 vědomí	 informaci	 o	 skutečných	
nákladech	 města	 na	 sběr	 a	 svoz	 netříděného	
komunálního	odpadu	za	poplatníka	a	 rok	2013	
a	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	 vzít	 tuto	
informaci	na	vědomí.	
•	 RM	rozhodla:
1/	 doporučit	 zastupitelstvu	 města	 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	..................................... 40.000Kč
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	...........71.000	Kč
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
2/	 	 poskytnout	 příspěvky	 na	 činnost	 a	 vybrané	
akce	v	roce	2014	z	rozpočtové	kapitoly	Příspěvky	
neziskovým	organizacím	takto:
Tenisový	 klub	 Tanvald	 o.s.	 včetně	 příspěvku	
na	údržbu	plochy	pro	veřejné	bruslení	v	celkové	
výši	.....................................................19.000	Kč
z	toho		příspěvek	na	pořádání	oblastního	turnaje	
kategorie	50+	........................................1.000	Kč
příspěvek	na	pořádání	turnaje	v	nohejbalu
 	......................................................... 1.000Kč
příspěvek	na	pořádání	oblastního	přeboru	žáků
 	.........................................................2.000	Kč
Klub	českých	turistů	Tanvald	..............18.000	Kč
	 z	toho		příspěvek	na	pořádání	akce	Masopust
 	.........................................................3.000	Kč
DH-FR	racig	Tanvald	včetně	příspěvku	na	údržbu	
freeriderové	trati	.................................15.000	Kč
z	 toho	 	 příspěvek	 na	 pořádání	 akce	 Bobovka	
DH-Free	Ride	Cup	................................5.000	Kč
Jizerský	klub	lyžařů	Desná	............... 113.000	Kč
z	 toho	 příspěvek	 na	 celorepublikové	 závody	
ve	skoku	a	severské	kombinaci	............3.000	Kč
Školní	sportovní	klub	při	Gymnáziu	Tanvald
 	.........................................................4.000	Kč
Školní	sportovní	klub	a	CS	ZŠ	Tanvald,	Sportovní	
576......................................................15.000	Kč
TJ	Sokol	Český	Šumburk	.....................5.000	Kč
Asociace	 turistických	 oddílů	 mládeže	 Zálesák,	
Tanvald	.................................................7.000	Kč
SOSHIKI,	klub	bojových	umění	a	sportů	Tanvald	
10.000	Kč
Společnost	 pro	 podporu	 lidí	 s	 mentálním	
postižením,	 o.s.	 okresní	 organizace	 Jablonec	
nad	Nisou,	Sportovní	klub	Sluníčko....15.000	Kč
Jizerky	 pro	 vás	 o.p.s.	 -	 	 na	 údržbu	 běžeckých	
tratí	.....................................................10.000	Kč
Český	 svaz	 včelařů	 o.s.,	 základní	 organizace	
Tanvald	.................................................3.000	Kč
Myslivecké	sdružení	Tři	jedle	Tanvald	..4.000	Kč
Honební	společenstvo	Velké	Hamry.....3.000	Kč
Junák	 -	 svaz	 skautů	 a	 skautek	 ČR,	 okres	
Jablonec	nad	Nisou	..............................5.000	Kč
MO	Českého	rybářského	svazu	Tanvald	............ 
 	.........................................................4.000	Kč
Asociace	rodičů	a	přátel	zdravotně	postižených	
dětí	 v	 ČR,	 o.s.	 Klub	 Jablonec	 nad	 Nisou	 -	
na	provoz	sociálního	automobilu	........10.000	Kč
PROJIZERKY	o..s.	 -	na	akci	 	Ukliďme	Jizerské	
hory	2014..............................................1.000	Kč
Street	Fighting	Methods	Desná	............5.000	Kč
Nadační	fond	severočeských	olympioniků
 	.........................................................5.000	Kč
Klub	bojového	umění	Karate	Tanvald
 	.......................................................10.000	Kč
Služby	sociální	péče	TEREZA	..............5.000	Kč
Občanské	sdružení	D.R.A.K...............10.000	Kč
Domov	důchodců	Rokytnice	n.	J.	.......15.000	Kč
3/	neposkytnout	příspěvek:
Jizerská	 o.p.s.	 na	 úpravu	 a	 údržbu	 Jizerské	
lyžařské	magistrály	.............................20.000	Kč
Centrum	 pro	 zdravotně	 postižené	 Libereckého	
kraje	o.s.	Jablonec	nad	Nisou	..............5.000	Kč	
Centrum	 pro	 zdravotně	 postižené	 Libereckého	
kraje	o.s.	Liberec		...............................70.500	Kč

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

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Lidmila	Havlová
Václav	Pavlata
Marie	Hájková

Libuše	Kožíšková
Ludmila	Nygrínová
Josef	Špidlen
Karel	Sklenička

Karel	Král
František	Horčička
Lydia	Bánovská
Josef	Swárovský
Karel	Patka
Jan	Husička

Annelies	Bachtíková
Libuše	Šťastná
Alenka	Vondrová

Jan	Sochor
Miroslav	Mráz

Etelka	Gregorová
Jana	Dvořáková

V březnu 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	!	)

Geotermální elektrárna v Tanvaldu – opravdu ji chceme?

Vyjádření k článku 
Geotermální 
elektrárna 

v Tanvaldě - opravdu 
ji chceme?

zpravodaji	 (únor	 2014)	 o	 vhodnosti	
podloží	 lze	 argumentovat	 mapkou	
jinou,	která	se	tváří	zcela	opačně.
Na	základě	geologického	průzkumu	je	
zde	hodnocena	vydatnost,	doba	vyčer-
pání	 zdroje,	 náklady	 na	 jeho	 využití,	
jsou	 zde	 zhodnocena	 rizika.	 Z	mapky	
je	 patrné,	 jak	 je	 Tanvald	 „vhodný“	
k	výstavbě	GTE.			
Většina	 představitelů	 města	 se	
brání	 veřejné	 debatě	 se	 zástupci	
ENTERGEA,	 SE	 a	 s	 nezávislými	
odborníky	–	ptáme	se	proč?
V	 únorovém	 článku	 Tanvaldského	
zpravodaje	 vedení	 města	 naznačilo	
přínos	GTE	pro	Tanvald:
příliv	 investorů,	 vznik	 nových	 pra-
covních	 míst	 (provoz	 GTE	 je	 téměř	
samoobslužný),	 využití	 zbytkového	
tepla	 k	 levnějšímu	 vytápění,	 podpora	
cestovního	 ruchu	 stavbou	 aquaparku	
a	podpora	zemědělství.
Existují	tu	však	podstatná	rizika.	Chybí	
zkušenosti	s	realizací	této	technologie.	
Tanvald	 leží	 na	 tektonickém	 zlomu,	
jehož	 dvě	 větve	 vedou	 od	 Tanvaldu	
směrem	 Desná,	 Souš	 a	 druhá	
směrem	 k	 Josefodolské	 přehradě	
(sdělení	odborníka	-	hydrogeologa	Ing.
Bělohradského).	 Zprovoznění	 GTE	
po	uskutečněných	vrtech	vyvolá	otřesy	
půdy,	 které	 mohou	 ohrozit	 statiku	
obou	přehrad.	Ohroženy	jsou	i	studny.	
Za	 rizikovou	 oblast	 je	 považován		
okruh	cca	5	km2,	ve	kterém	může	dojít	
ke	 ztrátě	 podzemních	 vod.	 Následné	
otřesy	mohou	poškodit	budovy	a	inže-
nýrské	sítě.

V	některých	vrstvách	země	je	dle	geo-
logických	map	hornina	radioaktivní.	Při	
provádění	vrtů	hrozí	kontaminace	řeky	
Desná	a	následně	Kamenice	a	Jizery,	
která	je	zdrojem	pitné	vody	pro	Prahu.
Se	 stavbou	 souvisí	 zvýšené	množství	
prachu,	exhalací	a	hluku,	které	budou	
zřejmé	i	po	spuštění	GTE	do	provozu.	
Provoz	 GTE	 ovlivní	 i	 mikroklima	 -	
v	 údolí	 města	 se	 budou	 držet	 mlhy	
způsobené	kouřem	z	chladících	věží.

	 Který	 investor	 založí	 v	 takovýchto	
podmínkách	firmu?
Jak	bude	využito	zbytkové	teplo?
Kdo	a	za	čí	peníze	vybuduje	 teplovod	
od	GTE	k	sídlišti	a	domům?
Je	 reálná	 výstavba	 aquaparku	 v	mís-
tech,	kde	dochází	k	otřesům	půdy?
Kdo	 se	 pojede	 rekreovat	 do	 hluku	
a	mlhy?

Jakým	způsobem	podpoří	zemědělství	
v	bývalém	průmyslovém	městě?
Kdo	 uhradí	 případné	 vzniklé	 škody	
na	 soukromém,	 firemním	 i	 státním	
majetku	a	na	zdraví	občanů?

	 O	tom,	jaký	kapitál	smluvně	vázaný,	
složí	 společnost	 ENTERGEO,	 SE	
u	 banky	 na	 případnou	náhradu	 vznik-
lých	 škod	 na	 majetku	 města,	 občanů	
i	firem	a	zdraví	občanů	jsme	se	dosud	
nikde	nedozvěděli.
	 Na	 základě	 šíření	 zpráv	mezi	 lidmi	
vznikla	 Petice	 proti	 výstavbě	 GTE.	
S	 jejím	 zněním	 se	 můžete	 seznámit	
a	 připojit	 svůj	 hlas	 na	 těchto	místech:	
Prodejna	 M-tex	 v	 Krkonošské	 ul.385,	
Pekařství	 Mašek-vedle	 drogerie	 Teta,	

Bufet	Kamélie,	FOTOS	v	SBD	Špičák,	
sídliště	 Výšina	 -	 Jednota	 COOP	 (ul.	
Palackého	545),	MC	Maják,	Občanské	
sdružení	 Tanvald	 	 21.	 století	 Žďár,	
Tenis	Club	Výšina...	
Ti,	 kterým	 zdravotní	 stav	 brání	 dojít	
petici	 podepsat,	 mohou	 poslat	 e-mail	
na	 adresu	 geotnv@seznam.cz	 	 a	 my	
vám	Petici	k	podpisu	zašleme	ev.	vás	
navštívíme.
Petiční	 výbor	 a	 jeho	 spolupracovníci	
nyní	 pošlou	 každému	 ze	 zastupitelů	
města	e-mail	s	dotazy:
	 Kdo	 a	 jak	 bude	 hájit	 občany	 v	 pří-
padě	 škod	 na	 majetcích	 a	 zdraví	
občanů	způsobených	otřesy,	případně	
uvolněnou	radioaktivitou	z	vrtů?
Jak	budou	řešit	případnou	ztrátu	vody	
ve	 studních,	 nejen	 okamžitě	 přistave-
ním	cisterny,	ale	i	dlouhodobě?	Studny	
mohou	být	trvale	vyřazeny	z	provozu.
Kdo	odstraní	následky	možné	havárie	
hlavního	 kanalizačního	 sběrače,	 který	
je	v	blízkosti	místa	zmíněných	vrtů?
Kdo	zaručí	bezpečný	provoz	na	blízké	
železniční	trati?

Od	 zastupitelů	 očekáváme	 vyjádření	
do	14-ti	dnů.	Obdržené	zprávy	zveřej-
níme	 na	 	 http://geotermal-v-tanvaldu.
webnode.cz/,	 kde	 už	 nyní	 najdete	
podrobnější	informace	o	GTE.
Na	 závěr	 žádáme	 všechny	 občany	
Tanvaldu	o	zvážení	závažnosti	situace,	
související	 se	 záměrem	 společnosti	
ENTERGEO,	 SE,	 vybudovat	 v	 centru	
Tanvaldu	GTE	a	zaujmutí	stanoviska.

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

Plesové	 zábavy	 tradičně	 patří	 k	 zim-
nímu	 období	 a	 zrovna	 tak	 tradičně	
k	němu	náleží	 i	plesy	maturitních	 roč-
níků	tanvaldského	gymnázia.	
24.	 1.	 2014	 byl	 pořádán	 ples	 ročníku	
oktáva,	který	byl	pojat	v	„námořnickém“	
duchu	s	heslem	„Vyplouváme“.	V	tomto	
tónu	 se	 nesly	 výzdoba	 i	 kostýmy	 stu-
dentů	 oktávy.	 K	 plesu	 pochopitelně	
patří	i	tombola	a	dražba	–	zde	studenti	
dražili	 divočáka.	 K	 tanci	 a	 poslechu	
hrála	 kapela	 KonecKonců,	 střídána	
vstupy	 dýdžeje.	 Večerem	 provázela	
půvabná	moderátorka	Evropy	2	Zorka	
Hejdová.
7.	 2.	 2014	 svůj	 ples	 pořádal	 4.ročník,	
jenž	 za	 nosné	 téma	 vzal	 antická	
božstva,	 takže	 zde	 měl	 ples	 podtitul	

„Odchod	 ´Bohů´“	 –	 bohů	
opravdu	 jen	 v	 uvozov-
kách,	 protože	 studenti	
tohoto	ročníku	se	za	bohy	
rozhodně	 nepovažují.	
Naopak,	 ve	 prospěch	
charitativního	 daru	
ve	výši	7.000	Kč	vydražili	
zájezd,	do	dražby	dodaný	
moderátorem	 večera,	
panem	Janem	Žílou.	Ten	
moderoval	 celovečerní	
dění	 provázené	 opět	
osvědčenou	 kapelou	
KonecKonců.	 Zájem	
hostů	 vzbudila	 nejen	
živá	 socha	 v	 antickém	
duchu,	 ale	 i	 vystoupení	
členů	sdružení	Capoeira,	

zabývajícího	 se	 brazilským	 bojovým	
uměním	spojeným	s	 tancem	a	pěvec-
kým	doprovodem.
Oba	 plesové	 večery	 patřily	 rozhodně	
k	 těm	 vydařeným	 a	 každý	 z	 nich	měl	
něco	do	sebe. IN

Pokračování ze str. 5

Chtěl	bych	se	tímto	vyjádřit	k	některým	
konstatováním	v	uvedeném	článku.	
V	článku	se	píše,	že	se	vedení	města	
brání	 diskusi	 o	 GTE.	 Toto	 není	 prav-
da.	Na	základě	požadavku	občanů	se	
uskutečnilo	na	radnici	dne	29.	1.	2014	
více	jak	hodinové	jednání	k	záměru	vý-
stavby	GTE.
Uvedení,	 že	 bylo	 lidem	 zabráně-
no	 na	 jednání	 zastupitelstva	 dne	
12.	2.	2014	zastupiteli	i	starostou	měs-
ta	jednat	o	GTE,	se	nezakládá	na	prav-
dě.	Při	projednávání	bodu	č.	12	progra-
mu	zasedání	zastupitelstva	města	pod	
názvem	„Náměty,	připomínky,	diskuze“	
jsem	 celkem	 třikrát	 vyzval	 přítomné	
k	přihlášení	se	do	rozpravy.	Jelikož	se	
nikdo	 z	 přítomných	 dále	 nehlásil,	 tak	
jsem	v	souladu	s	ustanovením	článků	
v	§	č.	7	Jednacího	řádu	Zastupitelstva	
města	Tanvald	(při	řízení	zastupitelstva	
města	je	předsedající	povinen	vést	jed-
nání	zastupitelstva	města	v	souladu	se	
schváleným	 jednacím	 řádem)	 ukončil	
rozpravu	 a	 dle	 bodu	 č.	 13	 programu	
jsem	zasedání	zastupitelstva	ukončil.

Petr	Polák,	starosta

Plesy tanvaldského gymnázia Poděkování

Poděkování

Poděkování

	 Srdečně	 děkuji	 lékařům	 a	 celému	
personálu	 interního	 oddělení	 tan-
valdské	 nemocnice	 za	 profesionální	
a	lidský	přístup	k	pacientům.
	 Ještě	jednou	velké	díky	vám	všem.

Maršíková	Jana

	 V	měsíci	 lednu	 jsem	byla	na	 léčení	
v	 tanvaldské	 nemocnici	 na	 oddělení	
paní	primářky	Drašnarové.	Děkuji	paní	
primářce	 a	 ošetřujícímu	 personálu	
za	 pěkný	 přístup,	 obětavé	 ošetřování	
a	vzornou	péči. R.	Rabasová

Děkujeme	všem	zaměstnancům	oddě-
lení	 JIP,	 interny	 a	 oddělení	 následné	
péče	 tanvaldské	 nemocnice	 za	 vzor-
nou	 péči	 o	 pana	 Bohumila	 Křížka,	
kterou	 mu	 věnovali	 po	 dobu	 několika	
týdnů. Rodina	Křížkova

INZERCEINZERCE

Advokátní kancelář
JUDr. Břetislav Kunc

Krkonošská 612, Desná
Tel: 602 190 800

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

rozvody a rodinné právo, byty 
a nemovitosti, smlouvy a dohody,
obhajoby v trestním řízení a další.

Odvoz a likvidace 
fekálií

Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890
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Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
25. - 30. 3.	–	JARNÍ BURZA OBLEČENÍ:
úterý:	 příjem	věcí	v	15.00-17.30	hod.
středa:	 příjem	věcí	v	9.00-12.00	hod.	a	prodej	v	15.00-17.30	hod.
čtvrtek:	 příjem	věcí	v	9.00-12.00	hod.	a	prodej	v	15.00-17.30	hod.
pátek:		 prodej	v	15.00-17.30	hod.
neděle:	 výdej	a	vyúčtování	v	9.00-11.00	hod.
Věci	přijímáme	čisté	a	nepoškozené	!!!
Za	každý	kus	se	účtuje	1,50	Kč	+	10	%	z	prodeje.	
Na	bleší	trh	lze	pronajmou	stůl	za	100	Kč.
Tabulky	k	rozepsání	kusů	si	vyzvedávejte	v	Majáku.

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

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
Akce DDM Ulita v březnu 2014: 
V	pondělí	3.	a	10.	3.	od	17.00	proběhne	kurz	Keramika pro dospělé 
3.	3.	modelování	výrobků,	10.	3.	glazování	vypálených	výrobků.

Jarní prázdniny 10.-14.3.
Pondělí 10. 3.	-	výlet	do	lunaparku	v	zábavním	centru	Babylon	v	Liberci.	Sraz	
v	8:05	na	hlavním	vlakovém	nádraží	v	Tanvaldě,	návrat	ve	14:52	tamtéž.	
Cena:	120	Kč.
Úterý 11. 3. -	kreativní	dílna	v	Muzeu	skla	a	bižuterie	v	Jablonci	n.N.,	ve	které	
si	děti	vyrobí	svůj	originální	šperk,	a	prohlédneme	si	muzeum.	Sraz	na	hl.	vlak.	
nádraží	v	Tanvaldě	8.45,	návrat	ve	14:52	tamtéž.	Cena:	110	Kč.
Středa 12. 3.	-	výlet	do	Dinoparku	v	Liberci.	Sraz	v	8:05	na	hlavním	vlakovém	
nádraží	v	Tanvaldě,	návrat	ve	14:52	tamtéž.	Cena:	140	Kč.
Čtvrtek 13. 3.	 -	návštěva	 IQ	parku	v	Babylonu	v	Liberci.	Sraz	v	8:05	na	hl.	
vlakovém	nádraží	v	Tanvaldě,	návrat	ve	14.52	tamtéž.	Cena:	120	Kč.
Pátek 14. 3.	 -	 výlet	 do	 plaveckého	 bazénu	 v	 Jablonci	 nad	 Nisou.	 Jen	 pro	
plavce!!!	 Sraz	 v	 8:45	 na	 hl.	 vlakovém	 nádraží	 v	 Tanvaldě,	 návrat	 ve	 12:52	
tamtéž.	S	sebou	plavky,	ručník,	šampon.	Cena:	100	Kč.
Všechny	akce	jsou	určeny	pouze	dětem	školního	věku.
Po	předchozí	domluvě	je	možno	přistoupit	na	trase.	S	sebou	je	třeba	mít	kar-
tičku	ZP	nebo	její	kopii,	svačinu	a	pití.	Přihlášky	s	platbou	přijímáme	v	Domě	
dětí	a	mládeže	v	Tanvaldě,	tel.č.	483	394	301.

DDM	Ulita	vyhlásil	výtvarnou	soutěž	pro	děti	a	mládež	na	téma	
„Máme rádi  zvířata“.	
Soutěží	se	v	různých	věkových	kategoriích	od	MŠ	po	SŠ.
Uzávěrka	soutěže	je	6.	3.	2014.	Do	tohoto	termínu	je	třeba	v	DDM	odevzdat	
soutěžní	 práce	 označené	 jménem	 autora,	 třídou	 (u	 MŠ	 věkem)	 a	 školou,	
kterou	navštěvuje.	Nejlepší	práce	budou	oceněny	a	vystaveny	v	kině	Jas	Járy	
Cimrmana	 v	 Tanvaldě	 u	 příležitosti	 konání	 hudebního	 festivalu	 „Tanvaldské	
hudební	jaro“.

Připravujeme letní tábor v Lužických horách	 v	 termínu	 23.8.-	 30.8.2014	
pro	děti	od	8	do	16	let.	Program:	návštěva	turistických	zajímavostí,	tentokrát	
i	 u	 sousedů	 v	 SRN	 (NUTNÝ	 PAS!),	 možné	 zdolávání	 ferrat	 pro	 vyspělejší	
„lezce“,	 táborové	hry,	 lanové	překážky,	 zumba,	 vodní	 hrátky	na	 lodích	 i	 bez	
lodí,	posezení	u	táboráku	a	další	příležitostné	aktivity.	Cena:	3300	Kč	zahrnuje	
ubytování	s	celodenním	stravováním	+	nějaké	pamlsky,	pitný	režim,	dopravu,	
vstupy,	odměny	za	soutěže...	V	případě	zájmu	se	přihlaste	co	nejdříve,	ubyto-
vací	kapacita	tábora	je	omezena.

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

Přijímáme	přihlášky	na	akci:	„Noc s Andersenem“,	která	se	bude	konat	4.4.-
5.	4.	2014.	Přihlásit	se	mohou	naši	čtenáři	ve	věku	7-10	let.	Neváhejte,	počet	
spacích	míst	je	omezen.

Březen – měsíc čtenářů
•	 Po	 celý	 měsíc	 březen	 bude	 probíhat	 pro	 přihlášené	 čtenáře	 individuální	
kurz	na	PC.	 „Džunglí	 internetu“	 je	provedou	studenti	Gymnázia	Tanvald	pod	
vedením	RNDr.	Jarmily	Moravcové.	
•	V	tomto	měsíci	bude	pro	nově	přihlášené	čtenáře	zhotovení	průkazky	zdarma.

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,	46841	Tanvald.	Nezapomeňte	uvést	jméno,	
věk	a	tel.spojení	či	email.	Uzávěrka	soutěže	je	7.	4.	2014

Městská knihovna Tanvald

V	 závodě	 sdruženářském	 (severská	
kombinace)	se	 jedná	o	našeho	absol-
venta	 Miroslava	 Dvořáka,	 který	 patří	
ve	 své	 disciplíně	 k	 našim	 nejlepším	
reprezentantům	a	svými	výsledky	patří	
mezi	 významné	 osobnosti	 světového	
sportu.	 Byl	 zodpovědným	 studentem	
a	 jeho	 přístup	 k	 plnění	 povinností	 byl	
příkladným.
Klíčovou	 postavou	 české	 sáňkařské	
reprezentace	 pro	 hry	 v	 Soči	 je	 naše	
spolužačka	 Vendula	 Kotenová.	 Je	
totiž	 jedinou	 ženskou	 zástupkyní	
v	této	disciplíně.	Společně	s	Ondřejem	
Hymanem	 a	 bratry	 Antonínem	
a	Lukášem	Brožovými	
tvoří	 českou	 smíše-
nou	štafetu.	Vendy	se	
sáňkováním	začala	již	
v	 dětství.	 „Pocházím	
ze	 Smržovky,	 kde	 je	
jediná	dráha	v	Česku.	
Bratr	 jezdil	 závodně	
a	 já	 už	 jako	 malá	
tahala	mámu	za	rukáv	
k	 ledovému	 korytu,	
že	 chci	 saně	 taky	
zkusit.	 Nakonec	 jsem	
ji	 přemluvila,	 v	 šesti	
mě	 na	 ně	 nechala	
sednout	 a	od	 té	doby	
jezdím.“	 Postupně	 se	
„prokousala“	 až	 mezi	

světovou	 elitu.	 Pohybovat	 se	 ve	 svě-
tovém	poháru	není	jednoduché.	„Jsem	
jediná	 holka	 v	 partě	 pěti	 závodníků	
a	 tří	 trenérů.	A	 ještě	 ke	 všemu	 úplně	
nejmladší.“
Vzhledem	k	tomu,	že	se	jedná	o	první	
olympijské	 hry,	 kterých	 se	 účastní,	
neklade	 si	 vysoké	 cíle.	 Ráda	 by	 se	
ale	 umístila	 do	 20.	 místa.	 „V	 úspěch	
věřím	hlavně	ve	štafetě,	ta	je	nevyzpy-
tatelná.“	Díky	přípravám	na	olympijské	
hry	 věnuje	 každý	 sportovec	 veškerý	
čas	tréninku.	Proto	jsme	Vendy	potká-
vali	na	chodbách	velmi	málo.	„Ve	škole	
jsem	v	tomto	ročníku	byla	měsíc,	jinak	

jsem	 pořád	 na	 ces-
tách.	V	prváku	a	dru-
háku	 spolužáci	 ani	
netušili,	co	je	sáňko-
vání,	ale	teď	mě	pod-
porují.	 Gratulovali	
mi	 k	 olympiádě,	
posílali	 přes	 e-mail	
zápisy	 a	 profesoři	
mi	na	dálku	zadávali	
práce.	 Všichni	 mi	
vycházejí	vstříc.“	
Teď	 nezbývá	 nic	
jiného,	 než	 držet	
Vendy	a	Mírovi	pěsti.
 

Š.	Vodhánělová,
	III.	ročník

STUDENTI OA NÁS REPREZENTUJÍ 
NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V SOČI

Nabízím hlídání předškolních dětí na Smržovce,

Bc. vzdělání a praxe v oboru, orientační cena 6hod/den=3000Kč/měs + strava.

Možnost odborné výuky aj. 

Bližší informace na +420 721 828 712

ve vlastním, pro děti upraveném prostředí, počet hodin po osobní domluvě.

INZERCE

Foto: http://sport.aktualne.centrum.cz  Foto: Vendy Kotenová  Zdroj: deník Právo
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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

Dobrodružství pana Peabodyho a  Shermana 
Pan	 Peabody	 je	 	 světově	 proslulou	 celebritou,	 drži-
telem	Nobelovy	ceny,	olympijským	vítězem	ve	skoku	
a	desetiboji.	A	navíc	 je	pes.	Díky	svým	schopnostem	
adoptoval	 pan	 Peabody	 malého	 kluka	 Shermana,	
kterého	 od	 plenek	 vychovává.	 Přesto	 si	 občas	musí	
přiznat,	že	 je	 to	snad	 jediná	věc,	která	mu	 tak	úplně	
nejde	a	že	má	co	dělat.	Sherman	je	totiž	velmi	zvědavý	
a	upřímný,	díky	čemuž	se	často	dostává	do	různě	velkých	průšvihů.

Pompeje 
Hlavní	 hrdina	 Milo,	 otrok,	 který	 se	 stal	 gladiátorem,	
čeká	na	svůj	poslední	boj,	aby	se	dostal	na	svobodu.	
S	výhledem	na	svobodný	život	 se	zamiluje	do	dcery	
bohatého	obchodníka,	která	však	má	být	proti	své	vůli	
provdána	 za	 zkorumpovaného	 a	 zhýralého	 senátora	
(Kiefer	Sutherland).	Jejich	opravdový	problém	se	ale	
připravuje	v	hlubinách	Země.		V	osudových	hodinách	po	erupci	Vesuvu,	ve	chvílích	
totálního	chaosu	a	děsivé	zkázy	se	musí	Milo	probojovat	ven	z	gladiátorské	arény,	
a	podstoupit	boj	s	časem,	aby	svou	Cassii	z	rozpáleného	pekla	zachránil.

Babovřesky 2.
Letní	komedie	Zdeňka	Trošky	je	úsměvným	obrázkem	
ze	 života.	 Příběh	 začíná	 tam,	 kde	 první	 díl	 skončil:	
drbna	Horáčková	vybíhá	z	domu	naproti	mladým	hoke-
jistům,	kteří	přijeli	navštívit	svého	dobrého	kamaráda	
a	spoluhráče	na	nedalekou	chalupu,	aby	tu	aspoň	pár	
dní	trénovali	i	odpočívali.

FILMOVÉ TIPY 

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní pořady v kině Jas v březnu:
5. 3.  ST  9,30 h. 
Hana	Lamková:	„Matylda zasahuje aneb povídačky naší Kačky“
Divadelní	pohádkové	představení	pro	děti	MŠ,	ZŠ	a	veřejnost.	
Hraje:	DAP	–	divadelní	agentura	Praha.	Vstupné:	30	Kč	

6. 3.  ČT  19 h.
Félicien	Marceau:	„Vajíčko“
Divadelní	představení	divadelního	souboru	J. K. Tyl Josefův Důl.
Divadelní	hra	Vajíčko	je	zajímavou	sondou	do	života	hlavního	hrdiny	s	velmi	
překvapivým	 závěrem.	 Hra	 je	 inscenována	 jakýmsi	 filmovým	 střihem,	 kdy	
hlavní	hrdina	vypráví	běh	svého	života	a	postupně	do	děje	vchází	 lidé,	kteří	
do	jeho	života	zasáhli…
Překlad	-	Milena	a	Josef	Tomáškovi
Režie	-	Karel	Stuchlík
Asistent	režie	-	Vlaďka	Koďousková,	Jana	Řeřichová	
Hudba	-	Jiří	Řeřicha
Text	sleduje	-	Jana	Řeřichová	
Technika	-	Jakub	Dolák,	Pavel	Svárovský,	Josef	Augustin
Kostýmy	-	Kamila	Čadílková,	Denisa	Svárovská
Scéna	 -	 Karel	 Stuchlík,	 Hana	 Stuchlíková,	 Denisa	 Svárovská,	 Mirek	
Černohorský
Hrají:	Lukáš	Frydrych,	Karel	Stuchlík	st.,	David	Merkl,	Kamila	Čadílková,
Jana	Řeřichová,	Michaela	Černá,	Barbora	Málková,	Markéta	Merklová,	Karel
Stuchlík	ml.,	 Rudolf	Musil,	 Markéta	 Fejfarová,	 Jiří	 Krasl,	 Hana	 Stuchlíková,	
Luboš	Doležal,	Ladislav	Koďousek,	Vlaďka	Koďousková,	Denisa	Svárovská,	
Miloš	Rydval,	Radim	Podrazký,	Martin	Arlt
Vstupné:	50	Kč

24. 3.  PO  19 h.  
Travesti soubor Techtle Mechtle	 uvede	 nový	 zábavný	 pořad	 s	 názvem	
„2106“.
Lukáš,	Honza	a	Alex	-	tři	muži,	kteří	se	téměř	každý	večer	změní	v	krásné	ženy	
na	prknech	divadel	a	kulturních	domů	v	celé	České	republice	i	na	Slovensku!	
Dvakrát	do	roka	tato	známá	travesti	formace	připravuje	zbrusu	nový	zábavný	
pořad	s	výpravnou	divadelní	scénou	a	řadou	jevištních	kostýmů.	Jejich	pořady	
jsou	postavené	na	parodii,	nadsázce,	humoru	a	hlavním	cílem	jsou	rozesmáté	
tváře	publika,	které	tvoří	převážně	ženy.
	 Kromě	 zpěváků	 a	 zpěvaček	 s	 oblibou	 parodují	 také	 politiky,	 aktuální	 dění	
ve	společnosti	a	známé	zábavné	scénky	od	80.	let	až	po	současnost.	V	pořadu	
s	 názvem	 „2106“	 se	 můžete	 těšit	 na	 náhled	 do	 budoucnosti	 očima	 slečen	
Dolores,	Stacey	a	mistra	Alexe.	Co	nás	čeká	?	Jak	bude	vypadat	budoucnost	
dalších	 generací	 ?	 Věřte	 že	 bude	 zatraceně	 pestrá,	 barevná,	 veselá,	
rozesmátá	 ...	Tedy	alespoň	u	nás!	 	Těšit	 se	můžete	na	Halinu	Pawlovskou,	
Karla	Gotta,	Rickyho	Martina,	Šíleně	smutnou	princeznu	a	řadu	dalších	včetně	
speciálního	 hosta	 večera!	 Více	 informací	 na	 internetových	 stránkách	 www.
techtlemechtlerevue.	Vstupné:	250	Kč.

30. 3.  NE  17 h.  
Muzikál	„Malované na skle“
Hraje	divadelní spolek Krakonoš z Vysokého nad Jizerou.	Lidový	muzikál	
polských	 autorů,	 básníka	 a	 dramatika	 Ernsta	 Brylla	 a	 hudební	 skladatelky	
Katarzyny	 Gärtner,	 který	 z	 polštiny	 přeložil	 a	 přebásnil	 Jaromír	 Nohavica.	
Představení	 nastudovala	 režisérka	Marie	Trunečková	 spolu	 s	 choreografem	
Martinem	Packem.	Vstupné:	80	Kč.

13. 3. Zájezd do Jelení Gory
Odjezd	v	8	hodin	z	centrálního	parkoviště	v	Tanvaldě.	Cena	110	Kč.

Připravujeme na duben:
Koncerty	Tanvaldské	hudební	jaro	2014:	
4. 4. 2014, 19.00 hod. – Kino Jas Járy Cimrmana: 
VIRTUÓZNÍ HOUSLE
Jiří	Vodička	–	housle,	
Filharmonie	Hradec	Králové
Andreas	Sebastian	Weiser	(Německo)	–	dirigent	

25. 4. 2014, 19.00 hod. – Kino Jas Járy Cimrmana:
JAZZ PO ČESKU
Zuzana	Lapčíková	–	cimbál,	Josef	Fečo	–	kontrabas

16. 5. 2014, 19.00 hod. – Kino Jas Járy Cimrmana:
POCTA JOSEFU PÁLENÍČKOVI
Smetanovo	trio

23. 5. 2014, 19.00 hod. – Kostel sv. Františka z Assisi:
VIVAT VARHANY
Roman	Perucki	(Polsko)	–	varhany
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Těsnou	 porážku	 si	 z	 Liberce	 odvezli	
basketbalisté	TJ	SEBA	Tanvald	a	patří	
jim	 stále	 až	 devátá	 příčka	 v	 tabulce	
Jizerské	ligy.

Indiáni	Liberec	-	SEBA	Tanvald		72	:	62
Střelci:	Šída	18,	Kozák	st.	17,	 	Kozák	
ml.	11

Stále	na	sedmé	příčce	druholigové	tabulky	
se	drží	volejbalistky	Jiskry	Tanvald,	přičemž	
od	šestého	místa	je	dělí	jediný	bod	a	mají	
přitom ještě	 dva	 zápasy	 k	 dobru.	 Cenná	
byla	zejména	dvoubodová	výhra	v	Liberci	
a	 bod	 za	 těsnou	 porážku	 v	 Praze.	 Tyto	
týmy	jsou	totiž	na	předních	místech	tabulky,	

takže	každý	bodík	s	nimi	má	svou	cenu.
Výsledky:
Liberec	–	Tanvald		2:3	a	3:1
Bohemians	–	Tanvald		3:0	a	3:2
Tanvald	–	Č.Třebová		1:3	a	0:3
Tanvald	–	Neratovice		3:1	a	1:3

	-vho-

	 V	září	minulého	roku	proběhl	nábor	
fotbalových	nadějí,	který	přilákal	ca.	20	
kluků	z	prvních	a	druhých	 tříd.	Po	ca.	
4-měsíční	době,	kdy	si	kluci	osvojovali	
základní	 pohybové	 dovednosti,	
obratnost,	 rychlost	 a	 v	 neposlední	
řadě	 také	 základy	 práce	 s	 míčem	
nadešel	 čas	 poměřit	 síly	 se	 stejně	
„starými“	 vrstevníky	 z	 okolních	 obcí	
a	 měst.	 I	 přesto,	 že	 pohled	 z	 okna	
připomíná	 spíše	 trochu	 nepovedené	
jaro	nebo	léto,	je	tradičně	tato	část	roku	
směřována	do	haly.	

	 Pro	 ty	 naše	 nejmladší,	 ročník	
2007,	 jsme	využili	 nabídky	FK	Baumit	
Jablonec	a	navštěvujeme	sérii	 turnajů	
na	tamější	ZŠ	Mozartova.	Herní	systém	
3+0	je	perfektní,	kluci	jsou	pořád	ve	hře,	
mastí	 to	hlava	nehlava:-)	Aby	taky	ne,	
v	tomto	věku	je	třeba	udržet	pozornost	
dětí,	zabavit	je	a	nesvazovat	jakoukoliv	
taktikou,	 herními	 povinnostmi.	 Jelikož	
se	výsledky	turnaje	vyhodnocují	pouze	
počtem	 vstřelených	 gólů,	 není	 tak	

úplně	 důležité,	 jestli	 prohrajete	 nebo	
vyhrajete.	 Vítězství	 není	 prioritou.	
I	 přesto	 lze	 konstatovat,	 že	 jsme	 se	
v	 konkurenci	 hráčů	 Baumit	 Jablonec,	
Desné,	 Železného	 Brodu	 a	 Velkých	
Hamrů	 neztratili	 a	 počtem	 přes	 100	
vstřelených	 gólů	 za	 dva	 turnaje	 patřili	
k	lepšímu	středu.
	 S	 těmi	 staršími,	 ročník	 2005-
2006,	 jsme	 se	 9.	 2.	 2014	 zúčastnili	
turnaje	 pořádaného	 TJ	 Desná	
v	 místní	 tanvaldské	 sportovní	 hale.	
Pro	 všechny	 kluky	 to	 byla	 fotbalová	

premiéra,	 a	 proto	 byli	 všichni	
natěšeni	na	své	první	vystoupení.	
Konkurence	 byla	 vysoká,	 turnaje	
se	účastnili	 dále	hráči	 z	klubů	FK	
Baumit	 Jablonec,	Semily,	Železný	
Brod,	 Desná,	 Rovensko.	 Kluci	
makali,	bojovali	a	sbírali	své	první	
fotbalové	zkušenosti.	Sice	se	nám	
nepodařilo	 porazit	 ani	 jednoho	 ze	
zkušenějších	 soupeřů,	 nicméně	
zlepšení	 hráčů	 se	 projevovalo	
již	 v	 rámci	 probíhajícího	 turnaje.	
Výsledkem	toho	byla	cenná	remíza	
s	 hráči	 z	 Velkých	 Hamrů.	 Celý	
turnaj	 nakonec	 vyhráli	 fotbalisté	
ze	 Semil.	 Naši	 mladí	 fotbalisté	
sice	 protentokrát	 uzavírali	 tabulku	

turnaje,	nicméně	za	předvedený	výkon	
se	nemusejí	stydět	a	zaslouží	pochvalu.	
Každý	 začátek	 je	 trnitý	 a	 musíme	 si	
připustit,	 že	 jsme	 nastupovali	 proti	
fotbalově	vyzrálejším,	ale	také	starším	
soupeřům.	
	 V	zimě	plánujeme	se	zúčastnit	ještě	
několika	takovýchto	akcí.	Je	to	nejlepší	
způsob,	 jak	 získat	 cenné	 fotbalové	
zkušenosti	a	neustále	se	zlepšovat.	

Miroslav	Pohořalý

Basketbalisté v Liberci neuspěli

Volejbalistky se drží

Fotbal – zimní turnaje přípravek

Beznadějně	 vyprodaný	 již	 jedenáctý	
Tanvaldský	 sportovní	 ples	 hostila	
hala	na	Výšině.	Dobrá	zábava,	 tanec,	
hudba,	zpěv,	krásné	ženy	i	víno,	rvačky	
žádné,	Tanvalďáci	se	ještě	bavit	umějí.	
A	na	závěr	večera	jako	obvykle	soutěž	
se	 sportovní	 tématikou.	 Hlavní	 cenu,	
a	 to	 basketbalový	 míč	 plný	 peněz,	 si	
vylosovaný	 soutěžící	 musí	 zasloužit	
svojí	 sportovní	 zdatností,	 to	 by	 přece	
jinak	 ani	 nebyl	 sportovní	 ples.	 Jako	
první	 si	 na	 značku	 trestného	 hodu	
stoupla	 mladá	 dáma,	 jenže	 ani	 jeden	
ze	 tří	 pokusů	neproměnila,	 a	 tak	dala	
šanci	dalšímu	vylosovanému,	 jímž	byl	
tentokrát	muž,	jehož	jméno	ani	bydliště	

z	 taktických	 důvodů	 neuvádíme.	Muži	
mají	u	basketbalistů	TJ	SEBA	přísnější	
pravidla	 než	 ženy	 a	 střílejí	 z	 větší	
vzdálenosti.	Výherce	se	však	nezalekl	
a	 druhým	 pokusem	 vstřelil	 koš,	 a	 tím	
pádem	 získal	 cenu	 a	 poněkud	 zkalil	
radost	 dalším	 abonentům	 případného	
losování	 lístků	 do	 tomboly.	 I	 tak	 se	
však	 všichni	 dobře	 bavili	 a	 domů	 se	
rozcházeli	 až	 k	 ránu.	 A	 aleje?	 	 Čisté	
jako	vždy	a	nikdo	po	ničem	neuklouzl.	
Sportovcům	 se	 tedy	 opět	 zadařilo	
a	vězte,	že	dvanáctý	ročník	příště	zase	
bude.

-vho-

Jedenáctý ročník sportovního plesu 
opět s hvězdičkou

Taneční parket celý večer praskal ve švech. Foto Jakub Kozák.

Šťastný výherce střelecké soutěže. Foto Jakub Kozák.

Pro drobné podnikatele, malé i střední firmy
nabízíme:

Dolečková Iva
Velké Hamry 613, 468 45 Velké Hamry

iva.meli@post.cz Tel.: 732 579 336

Vedení účetnictví
Daňové evidence 
Zpracování daňového přiznání včetně zastupování na úřadech

Prodám byt 1+1 v os. vl. v Jablonci n/N – sídliště Šumava
po částečné rekonstrukci (nová plastová okna, kuchyňská

linka, WC, obklady koupelna, kuchyň, WC). Objekt je zateplený. 

Cena dohodou.
Bližší informace na tel: 607 911 907

INZERCE

Dovolená léto 2014

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

Využijte výhod včasného objednání – děti zdarma, časové slevy

Itálie, 2pokojové apt. pro 5 osob na pláži, týden bez stravy,vl.doprava  10.206,-Kč

Tunis pro seniory 55+,letecky, polopenze, hotel Pyramides 3*  9.300,-Kč/osoba

Chorvatsko, 2pokojové apt.pro 4 osoby u moře,týden bez stravy, vl.doprava  11.040,-Kč

www.zajezdy.asic.cz

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

CA ASIC je nově člen skupiny Neckermann Team

Cestovní agentura ASIC 

INZERCE
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ZA

TO JE...

POŘÁDNĚ NACPANÝ BALÍK!!!

3 STOVKY
MĚSÍČNĚ *3 STOVKY

* po dobu tří měsíců při objednání nové služby 
 a uzavření smlouvy na 2 roky.

www.nej.cz
800 944 800

INTERNET

TELEFON

DIGI TV

až 120 mb/s

bez paušálu

až 100 TV kanálů

mnoho programů
v HD kvalitě
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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


