
 Geotermální elektrárna je 
elektrárna, která využívá geologickou 
energii z hloubkových vrtů. Společnost 
Entergeo plánuje tuto elektrárnu 
postavit i u nás v Tanvaldě. Místo nové 
elektrárny by mělo být mezi bývalou 
Sebou T a železniční tratí. Nejvíce 
využitého prostoru bude ve dvoře, 
momentálně jsou zde umístěny 
komunální odpady. Objekty, které 
bude firma dále využívat,  projdou 
částečnou rekonstrukcí. „Zatím je vše 
ve fázi příprav“ prozradil pan Jindřich 
Kozlovský ze stavebního odboru MěÚ 
Tanvald. 
 A jak taková geotermální 
elektrárna funguje? Elektrárna, 
která má vyrůst v Tanvaldě, by měla 
fungovat na principu HDR (= hot dry 
rock), dnes je tento princip znám pod 
zkratkou EGS (= enhanced geothermal 
system). Jednoduše řečeno funguje 
na principu dvou tepelných výměníků, 
což znamená, že jde o uzavřený 
bezodpadový cyklus. Vrty se dělají 
3 v hloubce 3-5 km a 2 vrty slouží 
k vhánění vody do podzemního 
tepelného výměníku a třetím vrtem 
stoupá horká pára na povrch…
 Životnost geotermální elektrárny 
je 20-30 let, ale i po uplynutí životnosti 
lze elektrárnu poměrně dlouhou dobu 
využívat k vytápění.
 Samotné výstavbě elektrárny 
předchází rozsáhlý geologický 
průzkum a studie vlivu na životní 
prostředí dokumentace EIA 
(z anglického Environmental Impact 
Assessment, česky: Vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí) byla vyhotovena 
již v minulého roce, ale od vyhotovení 
dokumentace k samotné výstavbě 
je ještě dlouhá cesta. Dokumentaci 
vyhotovila EKOLA group, spol . s r. o. 
Součástí dokumentace je Dopravní 
studie, Akustická studie, Hodnocení 
zdravotních rizik – hluk, Vliv na veřejné 
zdraví -  Problematika radiační zátěže 
atd. Kdyby jakákoliv část dokumentace 
zjistila nějaký problém, tak by projekt 
okamžitě skončil. To se ale nestalo.
 Podrobnou dokumentaci, která čítá 
přes 500 stránek, a bližší informace 
naleznete na http://portal.cenia.cz/
eiasea/de ail/EIA_OV5051

Jestli vás zajímá proč byl vybrán 
zrovna Tanvald, tak tuto otázku jsem 
položila řediteli Entergeo Zbyňku 
Šonkovi.
„Lokalita v Tanvaldu byla na základě 
geologického průzkumu zařazena 
mezi několik desítek nejvhodnějších. 
Dosavadní poznatky hovoří o vhodném        

podloží, o nadprůměrném potenciálu
hlubinného tepla, atd. Při rozhodování
ovšem hrají roli i další faktory, které
mají na provoz vliv – vhodný pozemek,
přítomnost vodního zdroje, možnost
uplatnění tepelné a elektrické energie
v místě, atd.“

Kde je geotermální energie
využívaná u nás a ve světě? 
V ČR geotermální energii využívají
v Ústí nad Labem k vytápění plaveckých
bazénů a zoologické zahrady. Také
v Děčíně využívají geotermální energii
pro výrobu tepla.
Jak jsem již zmiňovala metodu EGS,
tak tato metoda ještě nebyla ve střední
ani východní Evropě použita, tudíž by
se stal Tanvald prvním městem, který
by tuto inovativní metodu využívalo.
„Tanvald je dnes v našich přípravách

v ČR nejdál.“ Informoval Zbyňek 
Šonka, ředitel Entergeo. 
Ve světě je hojně využívaná geotermální 
energie hlavně v USA, Velké Británii, 
Francii, Švýcarsku, Německu atd. 
Ve velké míře je využívaná i na Islandu 
k výhřevu rodinných domů, skleníků, 
veřejných budov. Za zmínku určitě stojí, 
že první geotermální elektrárna byla 
otevřena v Itálii ve městě Larderello již 
v roce 1904.

A jaké má takováto elektrárna 
výhody a nevýhody…
K významným kladům je určitě 
ekologický způsob, jak zajistit vytápění 
a také nezávislost na počasí. Další 
výhodou jsou nízké provozní náklady, 
jelikož nepotřebuje žádné palivo 
a energii. Z dlouhodobého hlediska 
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Tanvaldská nemocnice získala další ocenění 

 Minulý rok byl pro nemocnici 
v Tanvaldě opravdu úspěšným rokem. 
Kromě získání akreditace nemocnice 
obsadila i přední příčky v celostátním 
žebříčku nejlepších nemocnic 
„Nemocnice ČR 2013“. Vysoké 
hodnocení získala od svých pacientů 
a obsadila hned druhé místo v kategorii 
Spokojenost hospitalizovaných 
pacientů v rámci Libereckého kraje 
a třetí místo v kategorii Spokojenost 
ambulantních pacientů. Ředitel 
nemocnice Robert Poskočil úspěch 
komentuje slovy „Mám pocit, že 
jsme se významně posunuli v kvalitě 
poskytování zdravotní péče našim 
pacientům. Tento výsledek je oceněním 
pro všechny zaměstnance Nemocnice 
Tanvald, s.r.o. a za to jim patří velké 
poděkování.“ Uznává, že získat 
tak dobré hodnocení je i závazkem 
„ke zlepšení poskytování našich služeb 
a jejich případnému rozšíření“ a jako 
další důvody úspěchu uvádí „přístup 
zdravotnického personálu Nemocnice 

Tanvald, s.r.o. a poskytování 
zdravotnické péče našim pacientům. Je 
to výsledek naší dlouhodobé přípravy 
všech zaměstnanců, který vyvrcholil 
dosaženým výsledkem v celostátním 
projektu Nemocnice ČR 2013.“
 Již zmiňovaná akreditace přispěla 
k výsledku hodnocení a přesvědčen je 
o tom i pan Poskočil „Akreditace jistě 
přispěla k výsledku hodnocení našeho 
zdravotnického zařízení. Na přípravě 
k akreditaci jsme jako nemocnice 
pracovali řadu měsíců a to nejen 
na vzdělávání našich zaměstnanců, ale 
i na přístrojovém vybavení, do kterého 
bylo investováno několik miliónů 
korun.“
Hodnocení jednotlivých nemocnic 
pořádá organizace HealthCare Institute 
a hlasovat bylo možné od března 
do konce září. V minulém roce se 
hlasování zúčastnilo 50 tisíc pacientů 
a 7 tisíc zaměstnanců ze 157 nemocnic.

-haj-

 Minulý rok v červnu započala se 
zpožděním výstavba maloobchodního 
parku v obchodní zóně, která měla být 
ukončena v listopadu, a do poloviny 
prosince mělo dojít k otevření jednotli-
vých obchodů. Nakonec bylo vše jinak 
a otevřena byla pouze jedna z pěti 
prodejen. 
 Koncem prosince přesněji 21. pro-

since byla otevřena v retail parku Teta 
drogerie, následovat ji budou další čtyři 
prodejny. Jedna z prodejen je KIK, 
který bude otevřen začátkem února 
a zhruba do konce února by měly být 
otevřeny kompletně zbylé prodejny, 
Novák maso-uzeniny, lékárna Jizerka 
a poslední obchod ještě není znám.

-haj-

V souvislosti s reorganizací finančních 
úřadů bylo kontrolní oddělení z pra-
coviště finančního úřadu v Tanvaldě 
přemístěno do pracoviště v Jablonci 
nad Nisou. Uvolnily se tak prostory 
v 1. poschodí budovy vedle městské 
knihovny a kulturní kanceláře. Zároveň 
požádal úřad práce s cílem fungovat se 
všemi svými agendami na jednom místě 

o prostory v podkroví, kde sídlil sociální 
odbor MěÚ. V orgánech města proto 
došlo k rozhodnutí o přemístění soci-
álního odboru MěÚ, který v současné 
době zajišťuje výkon sociálně-právní 
ochrany dětí, náhradní rodinné péče, 
sociálního kurátora a sociálních služeb 
do uvolněných prostor v 1. poschodí. 
Naskytla se i možnost zlepšit podmínky 

pro městskou knihovnu. 
Ta získá pro své čtenáře 
i malou studovnu a míst-
nost pro skladování knih. 
Částečné obnovy se 
dočká i vybavení měst-
ské knihovny. Důstojnější 
zázemí získá i kulturní 
kancelář MěÚ. 
Celý leden probíhaly 
v budově stavební práce. 
Uvolněné prostory, 
naposledy upravené 
převážně ještě v osmde-
sátých letech minulého 

Retail park se pomalu zaplňuje

Změny v úřední budově čp. 350 
v Krkonošské ulici

století v době, kdy zde bylo výpočetní 
středisko n.p. SEBA, bylo rozhodnuto 
celkově rekonstruovat, modernizovat 
a vybavit. 
Nově musely být zřízeny i síťové roz-
vody pro počítače, telefonní rozvody 
a byly provedeny nezbytné změny elek-
troinstalace. Kompletní rekonstrukce 
všech uvedených prostor včetně 
nového vybavení si vyžádala náklady 
ve výši 1,3 mil. Kč. Sociální odbor MěÚ 
Tanvald funguje v nových prostorách 
již od začátku února. Během února se 

do podkroví budovy přestěhuje i úsek 
zaměstnanosti úřadu práce. Kontaktní 
pracoviště úřadu práce v Tanvaldě tak 
bude všechny své služby občanům 
poskytovat z jednoho místa. Jedná se 
o poskytování nepojistných sociálních 
dávek, dávek v hmotné nouzi, příspěvků 
na péči a dávek osobám se zdravotním 
postižením, evidenci nezaměstnaných 
a zprostředkování zaměstnání. Každou 
středu zde jsou vyřizovány záležitosti 
dávek státní sociální podpory.

-MěÚ-
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je výhodou stabilní zdroj elektrické 
energie.
„Ze zkušeností ze zahraničí víme, že 
dopad využívání geotermální energie 
na životní prostředí je srovnatelný 
například s dopadem provozu vodní 
elektrárny.“ Tvrdí Zbyněk Šonka.
Mezi zápory patří dražší výstavba 
než například jaderné elektrárny, 
uvádí se, že je až 5 krát dražší. Další 
významnou nevýhodou jsou vysoké 
náklady na zkušební vrty, které 
nemusí dopadnout podle očekávání 
a k výstavbě pak vůbec nemusí dojít. 
Investory také může odradit velmi 
dlouhý schvalovací proces různých 
orgánů, než dojde k samotné výstavbě.

Velkým strašákem se zmiňují otřesy, 
ale jak je to daleko k pravdě?
Hodně se psalo o vzniku otřesů pří 
hloubení vrtů, ale to jasně vyvrátil 
ředitel Entergeo Zbyněk Šonka slovy: 
„Vrtání žádné otřesy nezpůsobuje. 
Vrtná souprava je velmi, velmi 
drahá a jakýkoli otřes by ji naopak 
poškodil. Po skončení vrtání, po velmi 
omezenou dobu (zhruba 2 – 3 
týdny) vznikají v hloubce cca 5 km 
pod zemí mikrootřesy, a to během 
iniciace podzemního výměníku. 
Na povrchu nejsou cítit (zkuste si 
představit, že někdo poleje horký 
balvan vodou za 5 km silnou horou 
a v důsledku toho v něm vzniknou 
několikamilimetrové pukliny).“ Možným 
řešením proč se psalo o možnosti 
vzniku otřesů je výstavba v seizmicky 
aktivních oblastech, což se České 
republiky netýká. Nicméně došlo k již 
zmiňovanému rozsáhlému nejen 
geologickému průzkumu, který žádný 
takovýto problém neshledal.

Stavbě geotermální elektrárny 
nepředchází jen rozsáhlá procedura 
EIA, ale i složitý legislativní proces…

O vyjádření jsem proto požádala 
tajemníka MěÚ pana Richarda Seidela.

Začíná se jednat o skutečně horké 
téma. Mezi lidmi se hovoří o výstavbě 
geotermální elektrárny jako o hotové 
věci a vznáší se kritika jak na vedení 
města, tak na MěÚ za zamlžování 
okolností stavby a za rozhodování, 
aniž by se bral zřetel na názory 
občanů.  Mnoho občanů má ze stavby 

a následného provozu elektrárny 
obavy.
U takovýchto staveb musí nejprve 
proběhnout zjišťovací řízení, zda bude 
třeba procedura EIA (Environmental 
Impact Assesment).  EIA byla dle 
zákona 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivu na životní prostředí v tomto 
případě potřeba.  EIA „posouzení vlivu 
stavby na ŽP “ proběhla a její součástí 
bylo i veřejné projednávání dne 
9.12.2013 v zasedací síni na radnici 
v Tanvaldě. Veřejné projednávání bylo 
řádně oznámeno a to i na elektronické 
úřední desce na webových stránkách 
města. Na projednávání se nikdo 
z občanů nedostavil. Na projednávání 
byli z vedení města a MěÚ přítomni 
místostarosta, jeden zastupitel 
a tajemník MěÚ.
Ministerstvo životního prostředí ČR 
na základě výsledků řízení EIA vydá 
závěrečné stanovisko k posouzení 
vlivu provedení záměru na životní 
prostředí. Pokud bude uvedené 
stanovisko kladné, bude muset 
investor, společnost Entergeo, zajistit 
další podklady nutné pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby. Jedná se 
o celou řadu studií, povolení, vyjádření 
a závazných stanovisek od mnoha 
subjektů.
Rozhodnutí o umístění stavby jako 
celku bude vydávat MěÚ Tanvald 
– stavební úřad, ale např. souhlas 
k provedení hloubkových vrtů MěÚ-
stavebnímu úřadu nepřísluší, spadá to 
do kompetence báňského úřadu.
 Město Tanvald bude účastníkem 
řízení o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby. 
Město Tanvald jako účastník řízení 
může dle zákona č.183/2006 Sb. 
§ 89, v platném znění, (Stavební 
zákon) podat námitky k ochraně zájmů 
obce a zájmů občanů obce (města).  
Za město vystupuje rada respektive 
zastupitelstvo.  Své připomínky 
k územnímu řízení může dle 
stejného zákona a paragrafu uplatnit 
i veřejnost, v podstatě jakýkoliv občan. 
Rozhodovat však bude stavební úřad 
ve správním řízení, ne volené orgány 
města. Každý účastník řízení, tedy 
i město Tanvald nebo občan, pokud 
nebude souhlasit s rozhodnutím 
stavebního úřadu ve správním 
řízení, může podat prostřednictvím 
stavebního úřadu v Tanvaldě odvolání 
k odvolacímu orgánu tj. Krajskému 

úřadu Libereckého kraje.
Rada města informaci společnosti 
Entergeo, SE, se sídlem Podnikatelská 
267, Praha 9 -Běchovice o záměru 
výstavby geotermální elektrárny 
v Tanvaldě projednávala a vzala 
na vědomí už dne 27. 2. 2013. Usnesení 
rady bylo zveřejněno v Tanvaldském 
zpravodaji a je stále zveřejněno 
na webových stránkách města. Veřejné 
projednávání v rámci procesu EIA bylo 
řádně vyvěšeno na úřední desce a to 
samozřejmě i na elektronické jednoduše 
a nepřetržitě přístupné na webových 
stránkách města. Je nutno konstatovat, 
že výstavba geotermální elektrárny 
na zamýšleném místě není v rozporu 
s platným územním plánem města.
O stavebním povolení a podmínkách 
výstavby je v současné době ještě 
předčasné mluvit. 
 Stavební povolení na stavbu 
elektrárny o celkovém instalovaném 
elektrickém výkonu nad 100 
Megawatt a více by muselo dle platné 
legislativy vydat Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR. U elektrárny menšího 
výkonu by stavební povolení vydával 
pravděpodobně MěÚ Tanvald-stavební 
úřad. Okruh účastníků řízení o vydání 
stavebního povolení pak bude muset 
příslušný správní úřad teprve určit. 
Bude se jednat určitě o majitele 
sousedních nemovitostí. Bude muset 
být stanoveno jakési ochranné pásmo 
a zjednodušeně řečeno, kdo bude 
v ochranném pásmu, bude účastníkem 
řízení. Rozsah ochranného pásma 

vyplyne z případných předpokládaných 
škodlivých vlivů na okolí, jako jsou 
např. hlučnost, kouř,  prašnost, pára 
apod. 
K celé věci si musím zachovat 
profesionální přístup. Věřím, že mnou 
popsané základní rysy zejména 
územního řízení přesvědčí občany, 
čtenáře o tom, že ještě nic není zdaleka 
rozhodnuto, že získali představu o tom, 
jak v tomto případě bude postupováno, 
a že veřejnost, projeví-li zájem, může 
k této stavbě vyjádřit svůj názor.

Pozn. 
Co je Posuzování vlivů záměru 
na životní prostředí – EIA?
EIA je proces, jehož cílem je posoudit 
možné vlivy uvažovaného záměru 
na životní prostředí a slouží jako 
objektivní odborný podklad pro 
rozhodování orgánů státní správy. 
Posuzují se přímé a nepřímé vlivy 
záměru na veřejné zdraví, životní 
prostředí (živočichy a rostliny, 
ekosystémy, půdu, horninové prostředí, 
vodu, ovzduší, klima, krajinu), přírodní 
zdroje, hmotný majetek a kulturní 
památky. Posuzuje se nejen provoz 
záměru, ale i jeho realizace a likvidace. 
Musí rovněž obsahovat návrh opatření 
k předcházení nepříznivých vlivů, 
k jejich snížení a zmírnění. Podrobnosti 
procesu EIA upravuje zákon č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů 
na životní prostředí, v platném znění.

Děkuji Vám za vyjádření
Lenka Hájková

Zastupitelstvo města schválilo poskyt-
nutí příspěvku ve výši 20.000 Kč každé 
fyzické osobě vlastnící rodinný dům v 
Tanvaldě, která v roce 2014 uskuteční 
odkanalizování své nemovitosti v 
Tanvaldě dle platných předpisů, čímž 
se rozumí:
• vybudování vodního díla sloužícího k 
čištění odpadních vod s vypouštěním 
přečištěných odpadních vod do vod 
povrchových nebo podzemních (stavba 
biologického septiku se zemním filtrem 
s přepadem zaústěným do vsakova-
cího zařízení nebo do vodního toku 

nebo stavba domovní čistírny odpad-
ních vod s přepadem zaústěným do 
vsakovacího zařízení nebo do vodního 
toku);
• vybudování kanalizační přípojky na 
kanalizační řad svedený na centrální 
čistírnu odpadních vod.

Zveřejňujeme pravidla pro poskytování 
tohoto příspěvku na http://www.tan-
vald.cz/mestskyurad/aktualityzmeu/. 
Žadatelé mohou podat žádost na 
Městském úřadu Tanvald, odboru roz-
voje a KV.

-MěÚ-

Pravidla pro poskytování příspěvku na odkanalizování nemovitosti

Geotermální elektrárna v Tanvaldě se stává horkým tématem
Pokračování ze str. 1

Zde je vidět místo, kde by měla být vybudována geotermální elektrárna.
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 Rozpočet města na rok 2014 byl 
na zasedání zastupitelstva města dne 
11. 12. 2013 schválen. Výdaje jsou 
naplánovány na více jak 132 mil. Kč, 
příjmy na téměř 97 mil. Kč. Rozdíl bude 
pokryt z přebytku hospodaření z minu-
lých let. Vždyť jen v právě uplynulém 
roce město hospodařilo zhruba o 25 mil. 
Kč lépe, než bylo rozpočtem schváleno. 
(O hospodaření města v roce 2013 při-
neseme podrobnější informace v někte-
rém z příštích čísel Tanvaldského 
zpravodaje).
 Schválený rozpočet na rok 2014 
pokrývá veškeré provozní a běžné 
výdaje potřebné k zajištění chodu 
a úklidu města, na činnosti Městského 
úřadu, k financování provozu škol 
a školských zařízení (přes 13,5 mil. Kč), 
k pokrytí nákladů na provoz kulturních 
zařízení včetně provozu infocentra 
a kulturní činnost (téměř 6 mil. Kč). 
Ve výdajích je počítáno i s částkou přes 
2 mil Kč na pokrytí vícenákladů na likvi-
daci odpadů, abychom byli schopni 
vzhledem k nepříznivé ekonomické 
a sociální situaci ve městě ponechat 
sazbu poplatku za likvidaci odpadů 
ve výši 500,- Kč za poplatníka a kalen-
dářní rok. V rozpočtu je kalkulováno 
s částkou 1 mil. Kč na nepředvídatelné 
výdaje a případné havárie.
 Rozpočet počítá s částkou cca 44 
mil. Kč na velké opravy a investice. 
Jedná se zejména o položení nových 
asfaltových koberců na místních komu-

nikacích, a to zejména v ulicích Radniční 
(včetně rekonstrukce chodníků a veřej-
ného osvětlení), Sportovní, Poštovní, 
Jiráskova, Údolí Kamenice, Na Balkáně, 
Kostelní, Hřbitovní a o opravy na dal-
ších místních komunikacích. Konečné 
slovo bude mít po provedeném 
výběrovém řízení na zhotovitele zastu-
pitelstvo města. V letošním roce dojde 
i k opravě mostu přes potok Herta v ulici 
Protifašistických bojovníků. V rozpočtu 
je počítáno na tyto akce s částkou více 
jak 18 mil. Kč. Na podzim loňského roku 
byla zahájena již několikrát odložená 
rekonstrukce ulice Nemocniční a části 
ulice Pod Špičákem, kde investorem je 
Liberecký kraj. Tato akce včetně rekon-
strukce kanalizace musí být dokončena 
v letošním roce a město se na ní bude 
podílet částkou téměř 2 miliony Kč, 
a to na opravy chodníků a veřejného 
osvětlení. Na další opravy veřejného 
osvětlení ve městě je vyčleněna částka 
400 tis. Kč.
 Více jak 8,5 mil. Kč bude směrováno 
do vybudování a rekonstrukcí nových 
sportovišť. Jedná se zejména o realizaci 
I. etapy inline dráhy a skateparku na síd-
lišti Výšina „U LESÍKA“ a vybudování 
hřišť s umělým povrchem na Šumburku, 
a to v areálu základní školy, mateřské 
školy a pod parkem.
 1,75 mil. Kč bude použito na výměnu 
oken v Základní škole na Výšině, 
v objektu Základní umělecké školy 
v Nemocniční ulici a v objektu technic-

kých služeb ve Žďáru. Dále rozpočet 
zahrnuje 2,3 mil. Kč na zateplení objektu 
školní restaurace Scholarest. Tato 
akce se uskuteční v případě, že bude 
kladně vyřízena naše žádost o dotaci ze 
Státního fondu životního prostředí.
 V létě letošního roku dojde 
i k výměně technologií plynových 
kotelen v objektech Masarykovy 
základní školy a Obchodní akademie 
včetně školy na Šumburku, v gymnáziu 
a v obou budovách městského úřadu, tj. 
na radnici a v objektu bývalého soudu. 
Náklady jsou vyčísleny na více jak 5 mil. 
Kč.
 I v letošním roce předpoklá-
dáme obnovu vozového parku technic-
kých služeb, a to pořízením nákladního 
automobilu za 1,3 mil. Kč.
 Chceme zrealizovat i celou řadu dal-
ších „menších“ akcí, např. bude dokon-
čena rekultivace pozemků v Tanvaldské 
kotlině po motokrosu, budou zrušeny 
septiky u objektu gymnázia a Mateřské 
školy na Šumburku, proběhne oprava 
objektu na Žďárském potoku pro 
napouštění koupaliště, oprava vzducho-
techniky a osvětlení v kinosálu, bude 
pořízen nový altán do zahrady Mateřské 
školy v Radniční ulici atd. Věřím, že 
stejně jako v minulých letech všechny 
naplánované úkoly budou splněny a že 
hospodaření města i v roce 2014 skončí 
úspěšně.

Petr Polák, starosta města

Rozpočet na rok 2014 byl schválen

Příběhy, v Tanvaldě zachycené okem 
kamery, jsou skutečné, ovšem jména 
jejich aktérů jsou změněna.

S drzostí daleko nedošel
Na ten den nebude Martin Šimek vzpo-
mínat zrovna v dobrém, i když to nako-
nec ještě dopadlo docela dobře. A taky 
si příště dá větší pozor, až bude zase 
telefonovat, jako tenkrát.  Bylo krásně 
slunečno, až nečekaně na tanvaldskou 
zimu,. a lavička u fontány jen zvala 
k usednutí. Martin dlouho neváhal 
a nastavil tvář slunečním paprskům, 
mobilní telefon u ucha. Kamarádka 
na druhém konci vesele švitořila 
a navodila v jeho duši příjemný pocit 
z nadcházejícího večerního rande. 
Svému okolí nevěnoval žádnou pozor-
nost, koneckonců, u mladého člověka 
není ani divu.
Nečekaná rána do hlavy ho málem 
omráčila. Brýle i mobilní telefon spadly 
někam do trávy. Snědý mladík, nej-
méně o půl hlavy větší a ve rvačkách 
nepochybně mnohem protřelejší, ho 
držel pod krkem a nevábným odérem 
kořalky, cigaret a nedostatečné ústní 
hygieny mu dýchl z bezprostřední blíz-
kosti do tváře.
 „Dej peněženku, more a žádný blbiny, 
nebo tě zabiju. Mně je to jedno, já mám 
papíry na hlavu, můžu klidně zabít 
chlapa a nic se mně nestane.“
Martin s ním v žádném případě nechtěl 
polemizovat a nepokoušel se bránit, 

když mu nenechavé špinavé prsty 
začaly rejdit po kapsách. Doma ho 
prát se nenaučili a než by se přes 
okolní keře dovolal pomoci, pokud by 
se vůbec dovolal, jistě by slíznul více 
takových ran. A o to v žádném případě 
nestál. Peněženka rychle změnila 
majitele.
 „Mám tam občanku a tramvajenku. 
Nech mi je, prosím tě, a peníze si 
můžeš nechat.“
Snědý mladík se jen opovržlivě 
zašklebil.
 „Seru ti na tramvajenku, ty pičo. 
Buď rád, že tě nechám naživu. Jasný? 
A jestli pudeš k polišům bonzovat, tak 
si tě najdu a podříznu tě jako slepici. 
Rozuměls?“
Martin horlivě přikyvoval a i když ho 
mladík pustil, hbitě se země sebral 
mobil a zmizel v davu, dlouho se 
nemohl vzpamatovat, ruce se mu 
třásly a nohy ho nechtěly poslouchat. 
Snad až za dlouhou minutu či dvě se 
jakžtakž sebral a dokázal se postavit. 
Co teď? Jít na policii nebo nejít? Co 
když si ho ten lump najde a něco mu 
udělá? Jenže ve ztracené peněžence 
byla také kreditní karta a to někde bude 
muset hlásit. Po chvíli nerozhodnosti 
se nakonec sebral a došel na místní 
policejní oddělení. Naštěstí to nebylo 
daleko.
S otevřenou náručí ho zrovna nevítali. 
Od přepadení uběhlo nejméně deset 
minut a kde už teď je pachatel. Navíc 

ten vágní popis, snědý zavalitější 
mladík s černými kratšími vlasy, výška 
někde mezi 170 – 180, takový popis 
sedí nejméně na stovku tanvaldských 
povalečů. Co s tím?
„A jak byl oblečen, na to se nepama-
tujete? Kalhoty, bunda, něco nápad-
ného? Vzpomeňte si, každá maličkost 
může být důležitá,“ trpělivě vysvětlo-
vala mladá strážmistryně.
Martin se zatvářil nešťastně a kapes-
níkem rozpačitě otíral špinavé brýle, 
které naštěstí atak přežily bez úhony.
„Víte, spadly mi do trávy brýle a bez 
nich toho moc nevidím,“ vysvětloval 
a pomalu začal litovat, že sem vůbec 
chodil. Strážmistryně si povzdechla.
„Kolik máte dioptrií?“
„Čtyři a půl na každém oku.“
Tak to je nanic, pomyslela si, ale nahlas 
to neřekla. Vždyť ten chudák sušinka 
za to nemůže. Ještě teď je z toho celý 
rozklepaný.
„Ale měl na sobě takovou jasně červe-
nou mikynu.“
Rázem zbystřila. 
„Mikynu?“
„Jó, mikynu nebo bundu, já přesně 
nevím, ale bylo na ní napsáno 
University of Otago, to jsem si všimnul.“
Tak to už byla stopa. Policajti na sebe 
bez řečí mrkli a přesunuli se k moni-
torům městského kamerového dohlí-
žecího systému. Pachatel jistojistě 
nebude absolventem zmíněné univer-
zity, o tom nikdo nepochyboval, ovšem 

červená mikyna...
Dispečer nečekal na pokyny a sám už 
začal vyhodnocovat záběry z kamer. 
Velká šance, že by se pachatel ještě 
zdržoval poblíž místa činu tu sice není, 
ale za pokus to stojí. Strážmistryně 
mezitím pokračovala ve výslechu 
poškozeného. Běžná rutina, množství 
ukradených peněz, ztracené doklady, 
typ a barva mobilu, otravné papírování, 
které většinou stejně k ničemu nevede. 
Pomalu už končili, když tu se náhle 
ozvalo od dispečerského pultu: „Pane 
Šimku, pojďte se na něco podívat, je to 
on?“
Neuvěřitelné se stalo skutkem. 
Pachatel měl v sobě tolik drzosti, že 
za ukradené peníze si šel hned nakou-
pit do marketu pouhých sto metrů vzdá-
leného. A ta jasně červená bunda ho 
zradila. Dokonce i ten nápis na ní byl 
takový, jak ho přepadený Martin Šimek 
popsal, třebaže byl v tu chvíli bez brýlí.
Devatenáctiletý Milan Čureja. Přes svůj 
mladý věk již pětkrát soudně trestaný. 
Krádeže, rvačky, loupežné přepadení. 
U té pětky bezpochyby nezůstane. 
Vzhledem k jeho činorodosti a nebe-
tyčné drzosti, hraničící s hloupostí, se 
dá očekávat, že v nejbližších letech 
se dostane již do dvouciferných čísel. 
Leda by mu soudce napařil pořádnou 
pálku už teď.
A papíry na hlavu? Vymyšlené. I když, 
jistě by mu slušely.

Václav Hošek

Zaostřeno kamerami

Okénko městské policie
725 095 123  - 483 394 575

Umění vpravdě lidové
Dosud neznámý malíř posprejoval 
vagóny na nádraží ČD. A vzal to 
z gruntu, včetně oken. Snad se 
inspiroval dávnými jeskynními 
mistry z Altamiry a pokusil se o něco 
na způsob býčích hlav. Možná však měl 
spíše zvolit hlavy vepřové a pojmout to 
jako autoportrét.  Umělecká hodnota 
výtvarného díla je nulová, ovšem 
škodu majitel vyčíslil na 18 tisíc korun, 
takže lidový umělec může dodatečně 
zaplakat. Policie nyní zkoumá záběry 
kamer, aby mohla předložit konečný 
účet tomu správnému adresátovi.

Záhada zamčeného pokoje
Záhadné vloupání na Hartigově 
stezce řeší Policie ČR. Z uzamčené 
společenské místnosti v uzamčeném 
domě se za bílého dne ztratil 
notebook. Zatímco se majitelé věnovali 
bezstarostné lyžovačce, šikovný 
zloděj se činil. Žádný orangutan, 
ani jiná cvičená opice, nebyli poblíž 
místa spatřeni, takže nejspíš půjde 
o chmatáka z rodu lidského. Až vám 
bude někdo nabízet noťas za lidovou 
cenu, zbystřete. Mohl by to být právě 
ten kradený.

Ztracené peníze
Našly se peníze před samoobsluhou 
COOP na Výšině. Kdo je ztratil, nechť 
sdělí datum a částku na tel. 483 369 
526.

-vho-
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Na slovíčko s právníkem JUDr. Petrem Hromadou:
Některé změny po účinnosti nového 
občanského zákoníku (dále jen NOZ) 
od 1. 1. 2014 :

Možná trochu symbolicky, přesně po 50 
letech účinnosti zákona č.- 40/1964 
Sb., občanský zákoník, nabyl dnem 
1. 1. 2014 účinnosti nový občanský 
zákoník,  Zák.č. 89/2012 Sb.,(dále 
jen NOZ). Tento zákon přes deset let 
připravovali právní teoretici a členové 
mnoha vlád, vedeni snahou, aby obstál 
v demokratické společnosti a doká-
zal reagovat na potřeby moderního 
člověka. Je to rozsáhlý soubor para-
grafů, který celkovým počtem 3081 § 
významně zasahuje do nejrůznějších 
oblastí života každého z nás. NOZ 
má svým komplexním pojetím ambici 
nahradit desítky právních předpisů, 
které v celkovém počtu 238 dnem své 
účinnosti zrušil. Dovoluji si vyslovit svůj 
osobní názor, že vzhledem ke svému 
rozsahu, desítkám nových, resp. 
staronových pojmů a nezbytné strohé 
právnické formulaci, bude mít s  pocho-
pením a praktickým používáním NOZ 
problémy nejenom široká občanská 
veřejnost, ale určité výkladové odliš-
nosti postihnou i odbornou právnickou 
obec. Podle svých zkušeností ovšem 
vím, že postupem času jako výsle-
dek soudní praxe při aplikaci NOZ, 
budou přibývat závazná stanoviska 
soudů a další judikatura, která logické 
výkladové odlišnosti náležitě upřesní 
a sjednotí. NOZ je určitě komplexnější 
a v mnoha ohledech lepší než bývalý 
občanský zákoník, ale vzhledem k jeho 
složitosti budou lidé víc než jindy 
nuceni vyhledávat odbornou právní 
pomoc a vynakládat zvýšené výdaje 
za advokátní služby.

V tomto příspěvku chci upozornit 
na několik důležitých změn, kte-
rými  NOZ odchylně upravuje oblast 
nájmu bytu, podnájmu bytu, nájemného 
a zániku nájmu bytu. Vzhledem k ome-
zenému prostoru se zde nezmíním 
o otázkách úprav v bytě, společného 
nájmu, přechodu práv a povinností 
z nájmu jako následků smrti nájemce 
a dalších.

NÁJEM BYTU
• Podle nové úpravy NOZ postačí, 
když je mezi stranami shoda na před-
mětu nájmu (byt jako místnost, nebo 
soubor místností)  a je ve smlouvě 
uvedeno, že za užívání bytu náleží 
pronajímateli úplata. Smlouva vyžaduje 
písemnou formu; pronajímatel však 
nemá právo namítnout vůči nájemci 
neplatnost smlouvy pro nedostatek 
formy( § 2237 NOZ).
• Dle NOZ (§ 2236 odst. 1) je byt 

definován jako místnost nebo soubor 
místností, které jsou částí domu, tvoří 
obytný prostor a jsou určeny a uží-
vány k účelu bydlení. Zda tedy není 
rozhodnutím stavebního úřadu byt 
určen k bydlení, ale je k bydlení vhodný 
a zdravotně způsobilý, bude se jednat 
dle NOZ o platný nájem bytu.
• Jestliže si nájemce s pronajímate-
lem vzájemně ujednají, že k obývání 
bude pronajat jiný než obytný prostor, 
jsou zavázáni stejně, jako by byl prona-
jat prostor obytný (§ 2236 odst. 1 NOZ).
• Bude-li byt pronajat k jinému účelu 
než k bydlení, ustanovení o nájmu 
bytu se v takovém případě dle NOZ 
nepoužijí.
• Dle NOZ ( § 2258 NOZ) má nájemce 
právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-
-li chov pronajímateli, nebo ostatním 
obyvatelům domu obtíže nepřiměřené 
poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete 
potřebu zvýšených nákladů na údržbu 
společných částí domu, nahradí 
nájemce tyto náklady pronajímateli.
• Nemáte písemně uzavřenou nájemní 
smlouvu? Nebyli jste jako nájemci nijak 
chráněni v případě, že se pronajímatel 
najednou rozhodl nájem ukončit. NOZ 
již ale tuto ochranu nájemci zajišťuje. 
Jestliže nájemce bude užívat byt 
po dobu tří let v dobré víře, že nájem je 
po právu, bude se považovat nájemní 
smlouva za řádně uzavřenou (§ 2238 
NOZ). Jedná se tak o tzv. faktický 
nájem.
• Od 1. ledna 2014 může pronajímatel 
žádat po nájemci tzv. peněžitou jistotu 
(kauci), která slouží k zajištění plnění 
nájemcových povinností z nájmu, 
ve výši ne trojnásobku, jak tomu je 
dnes, ale maximálně ve výši až šes-
tinásobku měsíčního nájemného (§ 
2254 NOZ).
Víte, že má nájemce právo na úroky 
z kauce? Úroky z peněžité jistoty lze 
nárokovat od jejího poskytnutí, a to 
alespoň ve výši zákonné sazby (§ 2254 
odst. 2 NOZ).

Nájem bytu družstevního : 
Podle § 2240 NOZ  lze nájemní smlouvu 
o nájmu družstevního bytu uzavřít 
za podmínek stanovených jiným záko-
nem ( zákon o obchodních korporacích 
(§ 741 – 747 č. 90/2012 Sb.), nebo 
upravených ve stanovách bytového 
družstva. Totéž platí o právech a povin-
nostech nájemce a pronajímatele.

PODNÁJEM
• Nová úprava NOZ u podnájmu bytu 
rozlišuje, zda nájemce v bytě sám trvale 
bydlí či ne. Jestliže v bytě nájemce 
sám trvale bydlí, může dát třetí osobě 
do podnájmu část bytu, a to bez sou-
hlasu pronajímatele (§ 2274 NOZ). 

Na druhou stranu pokud nájemce sám 
trvale v bytě nebydlí, může dát nájemce 
třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho 
část pouze se souhlasem pronajíma-
tele. Pakliže se pronajímatel nevyjádří 
k žádosti o podnájem ve lhůtě jednoho 
měsíce, považuje se souhlas za daný 
(§ 2275 odst. 1 NOZ). To vše samo-
zřejmě neplatí v případě, že se strany 
ve smlouvě dohodly pro úplný zákaz 
podnájmu (§ 2275 odst. 2 NOZ).

NÁJEMNÉ A JINÉ PLATBY
• Strany ujednají nájemné pevnou 
částkou. Má se za to, že se nájemné 
sjednává za jeden měsíc. Ujednání, 
že pronajímatel zajistí po dobu nájmu 
nezbytné služby(voda,dodávky tepla, 
odvoz odpadků atd., rozúčtování cen 
a úhrad služeb (musí být určen před 
poskytováním služby) řeší § 2247 
NOZ.
• Smluvní strany si mohou ujednat 
ve smlouvě každoroční zvyšování 
nájemného (§ 2248 NOZ). Zároveň 
pokud si strany neujednají zvyšování 
nájemného nebo výslovně nevyloučí 
jeho zvyšování, může pronajímatel 
v písemné formě navrhnout nájemci 
zvýšení nájemného až do výše srovna-
telného nájemného obvyklého v daném 
místě, pokud navržené zvýšení spolu 
s tím, k němuž již došlo v posledních 
třech letech, nebude vyšší než 20%. 
K návrhu učiněnému dříve než po uply-
nutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné 
nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje 
výši nájemného a nedokládá splnění 
podmínek podle tohoto ustanovení, se 
nepřihlíží (§ 2249 odst. 1 NOZ).
• Jestliže nájemce souhlasí s návr-
hem na zvýšení nájemného, zaplatí 
nájemné dle návrhu začátkem třetího 
kalendářního měsíce po dojití návrhu. 
Na druhou stranu, jakmile nájemce 
nesdělí pronajímateli v písemné formě 
do dvou měsíců od dojití návrhu, že 
se zvýšením nájemného souhlasí, má 
pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě 
dalších tří měsíců, aby výši nájemného 
určil soud (§ 2249 odst. 3 NOZ).

ZÁNIK NÁJMU BYTU
• Poruší-li nyní hrubě nájemník své 
povinnosti zvlášť závažným způsobem, 
majitel může vypovědět nájemníkovi 
smlouvu, ovšem s výpovědní lhůtou 
ne kratší tři měsíce. Nový občanský 
zákoník umožňuje v tomto případě 
skončení nájmu bez výpovědní doby, 
navíc může pronajímatel požadovat, 
aby mu nájemce bez zbytečného 
odkladu byt odevzdal, nejpozději však 
do jednoho měsíce od skončení nájmu 
(§ 2291 odst. 1 NOZ).
• Pronajímatel může vypovědět nájem 
na dobu určitou nebo neurčitou v třímě-

síční výpovědní době v případě, že (§ 
2288 odst. 1 NOZ): 

- nájemce hrubě poruší svou povin-
nost vyplývající z nájmu,
- nájemce je odsouzen pro úmyslný 
trestný čin spáchaný na pronají-
mateli nebo členu jeho domácnosti 
nebo na osobě, která bydlí v domě, 
kde je nájemcův byt, nebo proti 
cizímu majetku, který se v tomto 
domě nachází,
- má-li být byt vyklizen, protože je 
z důvodu veřejného zájmu potřebné 
s bytem nebo domem, ve kterém 
se byt nachází, naložit tak, že byt 
nebude možné vůbec užívat, nebo 
je-li tu jiný obdobně závažný důvod 
pro vypovězení nájmu.

• Pronajímatel může vypovědět nájem 
na dobu neurčitou v tříměsíční výpo-
vědní době i v případě, že (§ 2288 odst. 
2 NOZ): 
• má být byt užíván pronajímatelem, 
nebo jeho manželem / manželkou, 
který/á hodlá opustit rodinnou domác-
nost a byl podán návrh na rozvod 
manželství, nebo manželství bylo již 
rozvedeno,
• potřebuje pronajímatel byt pro svého 
příbuzného nebo pro příbuzného svého 
manžela / manželky v přímé linii nebo 
ve vedlejší linii v druhém stupni.
• NOZ již neumožňuje výpověď nájmu 
bytu z důvodu, má-li nájemce dva nebo 
více bytů.
• Aby nedošlo ke zneužití důvodů 
k výpovědi ze strany pronajímatele, 
chrání v takovém případě nájemce § 
2289 NOZ. Dal-li pronajímatel nájemci 
výpověď z některého z důvodů uvede-
ných v § 2288 odst. 2 NOZ a nevyužil 
byt do jednoho měsíce od jeho vykli-
zení nájemcem k účelu uvedenému 
jako výpovědní důvod, je povinen 
nájemci byt znovu pronajmout nebo mu 
nahradit škodu. 
• Tato lhůta neběží po dobu potřebnou 
k úpravě bytu, bylo-li s úpravou zapo-
čato nejdéle do dvou týdnů po vyklizení 
bytu a je-li v ní řádně pokračováno.
• Za současné právní úpravy má 
nájemce nárok v určitých případech 
na náhradní ubytování (§ 712 Občanský 
zákoník). NOZ však tuto možnost ruší. 
• Pakliže bylo před 1. lednem 2014 
zahájeno řízení o neplatnosti výpovědi 
nájmu bytu, dokončí se podle dosavad-
ních právních předpisů, tzn., že právo 
nájemce na bytovou náhradu nebo 
na jiná plnění podle dosavadních práv-
ních předpisů nejsou dotčena (§ 3076 
NOZ).

V příštím čísle se budeme věnovat 
otázkám dědického řízení.

Peníze ihned za Váš dům, byt, chalupu

Exekuce a hrozící dražby nevadí, jsem přímý kupec

Celý okres Jablonec nad Nisou

Tel.: 777 208 645

INZERCE

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



Tanvaldský zpravodaj    6

Tanvaldský zpravodaj / únor 2014Zastupitelstvo, rada

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města 
Tanvald konaného dne 11. 12. 2013

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
dne 18. 12. 2013  

I.
Zastupitelstvo města bere na vědomí činnost 
rady města v období od 6.11.2013 do 4.12.2013.

II.
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace 
o činnosti finančního a kontrolního výboru.

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

IV.
K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo 
města:
1/ schvaluje výkup části pozemkové parcely 
č. 399/4 (trvalý travní porost) označené podle 
geometrického plánu č. 1538-218/2013 ze dne 
22.11.2013 jako pozemková parcela č. 399/6 
(trvalý travní porost) o výměře 3866 m2, 
pozemkové parcely č. 408 (ostatní plocha – 
neplodná půda) o výměře 440 m2 a pozemkové 
parcely č. 409/25 (orná půda) o výměře 2673 m2, 
vše katastrální území Tanvald za nabídnutou 
cenu ve výši 312.000 Kč od paní Papírníkové.
2/ po projednání nabídky paní Votočkové 
nesouhlasí s výkupem pozemkové parcely 
č. 437/6 o výměře 11562 m2, katastrální území 
Tanvald za cenu 150 Kč/m2, tj. za 1.734.300 Kč. 
3/ po projednání nabídky Libereckého kraje 
na bezúplatný převod pozemkové parcely 
č. 1926/1 o výměře 10790 m2, katastrální území 
Tanvald včetně stavby silnice III. třídy ev. č.  
III/29023, v úseku Tanvald ulice Nemocniční 
a Pod Špičákem, z vlastnictví Libereckého kraje 
do vlastnictví města Tanvald rozhodlo odložit 
rozhodnutí v této věci po ukončení realizace 
projektu „Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod 
Špičákem – Tanvald“.
4/ na základě zveřejněného záměru rozhodlo 
prodat část pozemkové parcely č. 1269/1 (trvalý 
travní porost) označené podle geometrického 
plánu č. 998-212/2013 ze dne 22.11.2013 jako 
pozemková parcela č. 1269/3 (trvalý travní 
porost) o výměře 2395 m2, katastrální území 
Šumburk nad Desnou manželům Žáčkovým 
za účelem stavby rodinného domu za smluvní 
cenu 517.300 Kč.
5/ bere na vědomí zpětvzetí žádosti o prodej 
pozemkových parcel č. 171/4, 171/5 a 2003, vše 
katastrální území Tanvald, podané společností 
TERMIL s.r.o., se sídlem V Nivách 2244/5, 
Jablonec nad Nisou.
6/ schvaluje zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly 
podle předloženého návrhu Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
a smlouvy o právu stavby č. IV-12-4002551/
VB/2, JN, Tanvald, Šumburk, přeložka přípojky 
vrchního vedení nízkého napětí – p. Pelc. 
7/ schvaluje prodloužení splatnosti bezúročné 
půjčky Mikroregionu Tanvaldsko ve výši 
75.131 Kč na předfinancování projektu 
„Společná propagace a marketing cestovního 
ruchu“ schválené usnesením zastupitelstva 
města č. IV/12 ze dne 20. 6. 2012 do 31. 3. 2014. 
8/ rozhodlo poskytnout v roce 2014 TJ SEBA 
Tanvald účelový příspěvek ve výši 100.000 Kč 

na rekonstrukci odkanalizování objektu čp. 580, 
Penzion Bobovka. 

V.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet 
města na rok 2014 dle předloženého návrhu 
s následujícími změnami:

PŘÍJMY
PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ – CELKEM
Daně – celkem
Sdílené daně celkem ....................+ 210.000 Kč

TRANSFERY
na výkon státní správy .....................- 85.000 Kč

VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY – CELKEM
Účelový příspěvek TJ SEBA Tanvald 
na odkanalizování Penzionu Bobovka  .............
100.000,- Kč

KULTURA – CELKEM
Propagace města – celkem
Pamětní deska na vrcholu Špičáku ...25.000 Kč

VI.
Zastupitelstvo města schvaluje „Pravidla pro 
poskytování příspěvku na odkanalizování 
nemovitostí“ dle předloženého návrhu.

VII.
Po projednání návrhu Libereckého kraje 
na změnu zřizovatelských kompetencí škol 
v Tanvaldě zastupitelstvo města rozhodlo:
a/ nesouhlasit v současné době s převedením 
zřizovatelských kompetencí Základní školy, 
Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková 
organizace z Libereckého kraje na město 
Tanvald;
b/ nesouhlasit v současné době s převedením 
zřizovatelských kompetencí střední školy 
s oborem 63-41-M/02 Obchodní akademie, 
která je součástí příspěvkové organizace 
Masarykova základní škola a Obchodní 
akademie, Tanvald, Školní 416 z města Tanvald 
na Liberecký kraj;
c/ nesouhlasit s označením oboru 79-41-K/81 
gymnázium (osmileté studium) na Gymnáziu 
Tanvald, Školní 305 za dobíhající.

VIII.
Zastupitelstvo města deleguje v souladu s § 
84, odst. 2, písm. f ) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na valné 
hromady obchodních společností s majetkovou 
účastí města následující zástupce:
1. na valné hromady Severočeské vodárenské 
společnosti a.s. konané v roce 2014 p. Petra 
Poláka, jako náhradníka p. Josefa Průchu;
2. na valné hromady Teplárenství Tanvald s.r.o. 
konané v roce 2014 p. Josefa Průchu, jako  
náhradníka p. Petra Poláka;
3. na valné hromady Nemocnice Tanvald s.r.o. 
konané v roce 2014 p. Petra Poláka, jako 
náhradníka p. Josefa Průchu.

IX.
Zastupitelstvo města volí přísedícího pana  
Ramzera přísedícím Okresního soudu v Liberci 
na funkční období 2013 - 2017.

• RM v působnosti valné hromady TABYS 
s.r.o. schvaluje obchod společnosti přesahující 
částku ve výši 100.000 Kč:
rekonstrukce bytu č. 4, Smetanova 568, 
Tanvald, část Šumburk nad Desnou
• RM doporučuje zastupitelstvu města 
vykoupit od ČEZ Distribuce, a.s. část  
pozemkové  parcely  č. 409/10  o  výměře  cca 
430 m2, katastrální území Tanvald, na které se 
nachází stavba křižovatky ul. Radniční a ul. 
Pod Špičákem.
• RM rozhodla pronajmout garáž umístěnou 
u č.p. 135, ul. Poštovní, Tanvald firmě 
Putzteufel, úklidová firma s.r.o., se sídlem 
Poštovní 174, Tanvald na dobu určitou 
od 1.1.2014 do 31.3.2014 za nájemné ve výši 
500,-- Kč/měsíc.
• RM rozhodla pronajmout nebytové prostory 
o celkové výměře 354,235 m2 ve 4. N.P. objektu 
č.p. 350,  Krkonošská ul.,  Tanvald  Úřadu 
práce ČR, Krajské pobočce v Liberci, se sídlem 
Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn 

od 1. 2. 2014 na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 24 měsíců za nájemné ve výši 1.200 Kč/
m2/rok.
• RM rozhodla pronajmout movité věci 
umístěné v objektu č.p. 350, Krkonošská ul.,  
Tanvald  Úřadu práce ČR, Krajské pobočce 
v Liberci, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 
Liberec IV - Perštýn podle předloženého návrhu 
Smlouvy o pronájmu movitých věcí umístěných 
v objektu č.p. 350, Krkonošská ul., Tanvald.
• RM rozhodla pronajmout část pozemkové 
parcely č. 308/13 (zahrada) o výměře 266 m2, 
katastrální území Tanvald panu Guthovi 
za účelem zřízení zahrádky na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 
ve výši 6 Kč/m2/rok.
• RM rozhodla z důvodu narovnání 
majetkoprávních vztahů bezúplatně převést:
1/ městu Desná 2 kamery, 1 retranslační bod 
v celkové pořizovací hodnotě  .......472.222 Kč;
2/ obci Kořenov 2 kamery v celkové pořizovací 
hodnotě..........................................500.000 Kč;

3/ městu Smržovka 2 kamery, 1 retranslační bod 
včetně rozšíření kapacity a výpočetního výkonu 
záznamového a řídícího systému na OO PČR 
Tanvald v celkové pořizovací hodnotě 
  .................................................. 875.000 Kč;
4/ Policii ČR – Krajskému ředitelství 
Libereckého kraje, se sídlem Dr. E. Beneše 
584/26, Liberec dispečerské PC pracoviště 
Fujitsu Siemens s příslušenstvím v pořizovací 
hodnotě
   ................................................... 44.815 Kč.
• RM rozhodla souhlasit s vyřazením likvidací:
1/ profesionálního digitálního triplexního 
videoservru GENETIC Omnicast nDVR 3.5 
s příslušenstvím v pořizovací hodnotě
  ...................................................  99.919 Kč;
2/ retranslačního bodu, který byl umístěn 
na chatě Panorama, Tanvald – Žďár 
v pořizovací hodnotě .................... 155.555 Kč;
3/ retranslačního bodu, který byl umístěn 
na rozhledně Štěpánka, Kořenov v  pořizovací 
hodnotě........................................  240.000 Kč.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
75/2013:

PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na veřejně prospěšné práce od úřadu práce
  ...............................................+1.684.633 Kč

VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár - celkem   
personální výdaje na VPP – platy – dotace 
  ...............................................+1.260.087 Kč
personální výdaje na VPP – sociální pojištění – 
dotace ...........................................+306.745 Kč

personální výdaje na VPP – zdravotní pojištění 
– dotace ........................................+117.801 Kč

• RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 76/2013:

PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na výdaje jednotek SDH
  ........................................................8.397 Kč

VÝDAJE
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ 
A MAJETKU – celkem
Sbor dobrovolných hasičů – celkem 
provozní výdaje ..................................8.397 Kč 

• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
77/2013:

VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem

Veřejné WC – celkem .....................+16.000 Kč
Hřiště – celkem ...................................8.000 Kč
Veřejné osvětlení – celkem................-8.000 Kč

• RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 78/2013 spočívající v pokrytí vícenákladů 
na pořádání zájezdů zapojením zvýšených 
výnosů z téže činnosti:

PŘÍJMY
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH 
ZAŘÍZENÍ

KULTURA - celkem
Kulturní kancelář – celkem .............+20.000 Kč

VÝDAJE
KULTURA - celkem
Kulturní kancelář – výdaje na kulturní činnost 
- celkem
zájezdy ...........................................+20.000 Kč

• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
79/2013:

PŘÍJMY
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH 
ZAŘÍZENÍ

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Školní 305 - gymnázium .................+15.812 Kč
Krkonošská 350 - SOUD - celkem..+98.435 Kč

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku – 
celkem ............................................+27.000 Kč
Silnice a místní komunikace – pojistné náhrady
  ......................................................69.763 Kč

Veřejné osvětlení – celkem.............+64.372 Kč
DOPRAVA – celkem .........................+6.865 Kč

VÝDAJE
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Školství 305 – gymnázium - celkem .................
  ....................................................+15.812 Kč
Krkonošská 350 – SOUD – celkem
  ....................................................+98.435 Kč

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku 
– celkem
Základní umělecká škola ............... +33.101 Kč  
Silnice a místní komunikace – celkem
  ....................................................+69.763 Kč
Veřejné osvětlení - celkem ............+ 64.372 Kč
DOPRAVA – celkem
opravy čekáren .................................+6.865 Kč

ROZPOČTOVÁ REZERVA ................-6.101 Kč

• RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 80/2013:

VÝDAJE
KULTURA - celkem
Infocentrum – celkem
provozní výdaje ..............................+10.000 Kč

Kulturní výdaje – výdaje na kulturní činnost 
– celkem

režijní výdaje na kulturní pořady .......+5.000 Kč
kulturní pořady v Tanvaldské kotlině .+2.000 Kč
Tanvaldské hudební jaro.................- 10.000 Kč
provozní výdaje souboru E.F.Buriana
  .......................................................-7.000 Kč

• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
81/2013:

PŘÍJMY
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH 
ZAŘÍZENÍ

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem

Stánek terminál dopravy - celkem ..+16.400 Kč

VÝDAJE
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Stánek terminál dopravy - celkem ..+16.400 Kč

• RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 82/2013:

PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na nákup technických prostředků PO - 
zásahové oděvy................................18.000 Kč

VÝDAJE
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ 
A MAJETKU – celkem

Sbor dobrovolných hasičů – celkem 
provozní výdaje ..............................+18.000 Kč 

• RM souhlasí, aby starosta města v době 
od 19. 12. 2013 do 31. 12. 2013 v případě 
potřeby provedl rozpočtová opatření a předložil 
je  k projednání a dodatečnému schválení na  
schůzi rady města dne 8. 1. 2014.
Jedná se o rozpočtová opatření, k jejichž 
provádění byla pověřena rada města 
usnesením zastupitelstva města č. IV/7 ze dne 
20. 6. 2012.
• RM rozhodla schválit uzavření Dodatku č. 3 
k dohodě o užívání nebytových prostor mezi 
městem Tanvald a společností D.R.A.K. o.s. 
Liberec dle předloženého návrhu.
• RM bere na vědomí odvolání občanského 
sdružení Tanvald 21. století, o.s. proti 
Rozhodnutí Správy CHKO Jizerské hory ze dne 
27. 11. 2013 povolit výjimku ze zákazu provádět 
chemický posyp cest za účelem zajištění 
zimní chemické údržby silnice III/29042, 
v úseku od křižovatky s ul. Údolní, Smržovka 
po křižovatku se silnicí III/29022 u pošty 
v Albrechticích v Jizerských horách, staničení 
1,161 – 3,538 km a trvá na svém usnesení  
č. 19/2/2013 ze dne 23. 1. 2013, kterým 
souhlasila s udělením výjimky z ochranných 
podmínek zákona č. 114/1992 Sb. při provádění 
zimní údržby části silnice III/29042 v úseku 
od křižovatky se silnicí III/29041 po křižovatku 
se silnicí III/29022, staničení 1,161 – 3,538 km, 
chemickým posypem.

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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Oldřich Hásek
Ilse Nováková

Valtraud Petráková
Zdeněk Žák

Hedvika Plánková
Radomil Preisler
Eva Neubertová
Soňa Lufinková
Walter Tischer

Stanislav Zeman
Marie Habová
Josef Hoffman
Věra Řezáčová
Josef Titlbach

Annelies Forstová
Věra Veselková

V únoru 2014
oslaví narozeniny

Srdečně

blahopřejeme

oslavencům

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
dne 8.1.2014 

• RM projednala žádost pana Oliče 
a doporučuje zastupitelstvu města trvat 
na 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.
• RM ruší svá usnesení č.  267/18/2013 ze 
dne 16. 10. 2013 a č. 334/21/2013 ze dne 
4. 12. 2013 a rozhodla:
1/ udělit souhlas společnosti SferiaNET.CZ s.r.o., 
se sídlem nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha 8 – 
Libeň s umístěním stavby nadzemního vedení 
sítě elektronických komunikací, kterým jsou 
propojeny bytové domy č.p. 559-619, 615-562, 
567-555, 555-554, 554-553, 553-578 na sídlišti 
Výšina, na dobu určitou do 30. 6. 2014 dle 
předloženého situačního snímku a rozhodla 
souhlasit s umístěním optické kabelové sítě 
této společnosti na sídlišti Výšina na pozemcích 
ve vlastnictví města za podmínky, že z tohoto 
titulu nedojde ke vzniku ochranného pásma 
a nedojde k zásahům do místních komunikací. 
2/ udělit souhlas společnosti TFnet s.r.o., 
se sídlem Masarykova 203, Železný Brod 
s umístěním stavby  vrchního kabelového 
vedení sítě elektronických komunikací, 

kterým jsou propojeny bytové domy č.p. 561, 
559 a 618 na sídlišti Výšina, na dobu určitou 
do 30. 6. 2014 dle předloženého situačního 
snímku a rozhodla souhlasit s umístěním 
optické kabelové sítě této společnosti 
na sídlišti Výšina na pozemcích ve vlastnictví 
města za podmínky, že z tohoto titulu nedojde 
ke vzniku ochranného pásma a nedojde 
k zásahům do místních komunikací.
• RM rozhodla poskytnout příspěvek 
v celkové výši 40.500 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 takto:
1/ o částku 13.500 Kč Gymnáziu Tanvald při 
pořádání maturitního plesu 4. ročníku dne 7. 
února 2014;
2/ o částku 13.500 Kč Gymnáziu Tanvald při 
pořádání maturitního plesu oktávy dne 24. 
ledna 2014;
3/ o částku 13.500 Kč Obchodní akademii 
Tanvald při pořádání maturitního plesu 4. 
ročníku dne 31. ledna 2014.
• RM přidělila byt č. 17, garsoniéru 
s příslušenstvím, Vítězná 614, Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou na dobu určitou 
do 31.12.2014.

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

Gymnázium Tanvald srdečně zve 
potencionální uchazeče o studium 
k přijímacím zkouškám „nanečisto“, 
kde si žáci budou moci vyzkoušet 
řešení různých úkolů v českém 
jazyce a v matematice. Tato akce se 
koná 20.2.2014 od 15:00 v budově 
Gymnázia Tanvald.
Gymnázium dále všem rodičům 
a uchazečům o studium oznamuje, 
že v příštím školním roce otevírá jak 
ročníky víceletého (osmiletého), tak 
i čtyřletého studia.
Přijďte se podívat kdykoliv. Další 
informace též získáte na webových 
stránkách školy Gymtan.cz.

IN

Děkujeme Všem sponzorům za spon-
zorské dary do tomboly tradičního mys-
liveckého plesu MS Kořenov-Desná 
o.s., který se uskutečnil v sobotu 
11. 1. 2014 v KD Sklář Desná.

Za MS Kořenov-Desná o.s.
Rydval Rudolf, jednatel MS

Z tanvaldského 
gymnázia

Z terminálu letem světem

Poděkování 
sponzorůmSbor  dobrovolných  hasičů  Tanvald  Šumburk  děkuje  

všem příznivcům sponzorům i jejich rodinám, kteří nám  
přispívají na  naši  sportovní hasičskou  činnost:

 Tanvaldský dopravní terminál už 
má za sebou více než rok provozu. 
Celá stavba velmi vhodně urbanisticky 
zapadá do daného územ, a kdo si ještě 
vzpomene na původní dolík se zchát-
ralou budovou, dá mi jistě zapravdu, že 
dnes okolí nádraží vypadá o poznání 
lépe. Cestující ocení zejména návaz-
nost autobusové a vlakové dopravy, 
elektronický informační systém, 
i prodejní stánek s občerstvením, 

a v neposlední řadě též WC. Stavba, 
jež byla spolufinancována Evropskou 
unií z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj prostřednictvím Regionálního 
operačního programu NUTS II 
Severovýchod, se tedy ukazuje jako 
krok správným směrem. Odolává 
dokonce i vandalům, jimž obyčejně 
nic není svaté, snad i díky tomu, že je 
zde až příliš mnoho světla na nějaké 
nekaloty, snad i díky nové kameře, jež 

tento prostor snímá přímo na pult státní 
i městské policie. A kruhová křižovatka, 
zbudovaná současně s terminálem, 
o níž někteří rádoby odborníci před 
časem hovořili jako o křižovatce smrti, 
též prokazuje praktický účel, k němuž 
byla realizována. Provoz je zde klidný, 
doprava na vjezdu do centra města se 
zpomaluje, chodci bezpečně přecházejí 
vozovku, třebaže zde nemají přednost,  
a dopravní nehody se tomuto místu 

vyhýbají. Terminál se tak již stal neod-
myslitelnou součástí Tanvaldu, za niž 
se nemusíme stydět. A vy si jej můžete 
prohlédnout i na webových stránkách 
města www.tanvald.cz, neboť je zde 
kromě bezpečnostní kamery umístěna 
též webkamera, jejíž návštěvnost pře-
sahuje i tisícovku diváků týdně.

-vho-

RNDr. Alexandra Polová
Titan Plastimex Petr Tischer
Teplárenství Tanvad, s.r.o. Martin Vávra
Odtahová služba Melichar
MuDr. Martin Šťastný
SATO Miroslav Tůma

Květiny Vladimír Špicar
Plošiny Liberec - Jiří Vodseďálek
Vše nejlepší, hodně úspěchů v podni-
kání a hlavně pevné zdraví a pohodu 
v novém roce 2014 přeje 
SDH Tanvald Šumburk
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Kultura, informace, Inzerce

Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
15. 2. 2014 – ZIMNÍ HRY NA SNĚHU – soutěže a hry na sněhu, 
závod ve sjezdu na čemkoliv pro nejmenší a jejich rodiče.  Začátek 
v 15.30 hod. vedle MDC Maják. Na malé účastníky čekají odměny 
a diplom. Cena 30,- Kč při registraci 10 min. před startem.
TOULKY OKOLÍM - krátká procházka pro rodiny s malými dětmi - 
termín dle počasí - hledejte na webu
• 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

• Na březen připravujeme JARNÍ PRÁZDNINY V MAJÁKU (10. - 14. 3. 2014):
• Základní program bude denně od 7.00 do 16.00hod.
• Podle potřeb a zájmu bude doba prodloužena ráno již od 6 hod. a odpoledne do 17hod.
• Základní cena za dobu od 7.00 do 16.00 tj.za 9 hodin 130 Kč/den/ dítě včetně 
oběda
• Děti lze přihlásit na jednotlivé dny
• Svačiny a nápoje si děti budou nosit z domova.
• Obědy budou v EURESTU
• Přihlášky zasílejte do 20.2.2014 na e-mail: mdc.majak@gmail.com  
• Počet volných míst je omezen!!!
• Po potvrzení přihlášky zašlete úhradu „Prázdnin v Majáku“ na č.ú.MDC Maják  
228899446/0300.
• Úhradu lze provést i hotově po předchozí domluvě paní R.Nepimachové.
Potvrzení o zaplacení předložíte při nástupu dítěte.

Poděkování - MDC Maják tímto děkuje všem sponzorům, kteří naše mateřské 
a dětské centrum v roce 2013 podpořily a umožnily tak rodičům s nejen malými 
dětmi, aby se měli kde scházet. Díky Vám jsme v roce 2013 mohli připravit pro 
děti i rodiče pravidelné programy, víkendové akce a různé semináře. 
Tímto Vám všem děkujeme

Sponzoři: Pekárna Tanvald Schneider and spol., LIDL ČR v.o.s.- pobočka 
Tanvlad, Jan Mašek - Pekařství, DETOA Albrechtice s.r.o. , SATO Tanvald 
spol.s r.o., KREMER s.r.o., DESKO Desná, Česká spořitelna-pobočka 
Tanvald, Jablonec n.N.,Smržovka , BILLA s.r.o. - pobočka Tanvald, 
MUDr. Jana Dionysiová - Desná, MUDr.Petr Michalík, MUDr.Šťastný, 
MUDr. Štěpán Gazda, MUDr. Píro, MUDr. Doležal, Pneuservis TŮMA, Petr 
Adámek, Česká pojišťovna, a.s., Stanislav Pacák - Tanvald, ABEGU, 
a.s. ,Teplárenství Tanvald s.r.o., Alena Klimperová-švadlenka, TABYS 
Tanvaldská bytová společnost, M&M Pohřební služba, Lenka Marčíková, 
firma Kynčl, Sport Čermák Harrachov

DOTACE A PŘÍSPĚVKY POSKYTLI – MPSV, Město Tanvald, Město Desná, 
Krajský úřad Libereckého kraje, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských 
hor, Nadace EURONISA, Úřad práce JBC n.N., Nadace Škola hrou, 

Spolupracovníci a spoluorganizátoři Cesty lesem pohádek - Klub Českých 
turistů-Tanvald, SK Sluníčko SPMP- Jablonec n.N.,studenti ZŠ Horní Tanvald, 
studenti  ZŠ Tanvald-Sportovní, studenti Gymnázia Tanvald, studenti Obchodní 
akademie, studenti Základní školy v Desné v J.h., Zálesák Tanvald a spousta 
dalších dobrovolníků. 

Pokud jsem na někoho zapomněla, tak se omlouvám.  Renata Nepimachová

Mateřské a dětské centrum Maják
Akce DDM Ulita v únoru 2014: 
V sobotu 22.2. od 13.00 do 16.00 se koná kurz Tiffany pro dospělé. Účastníci 
se naučí vyrábět skleněné vitráže.

Dopoledne probíhají v DDM výtvarné dílny pro děti z mateřských a základních 
škol z Tanvaldu a okolí. V případě zájmu o velikonoční dílny ( keramika, mozai-
ková zrcadla...) se mohou pedagogové přihlašovat již nyní.

Připravujeme program pro děti na jarní prázdniny, které jsou letos od 10. 
do 14. 3. 2014. Budeme pořádat výlety a dílny v DDM. Podrobné informace 
obdržíte během února v DDM a v březnovém Zpravodaji. Děti budou dostávat 
letáčky i ve školách.

Informace a přihlášky obdržíte v Domě dětí a mládeže Ulita v Tanvaldě, 
tel. č. 483 394 301, informace o činnosti DDM také na www.ddmtanvald.cz a  
Facebooku.

František Nepil – připomenutí 85 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.

Koupili jste si počítač či jste se připojili k internetu a nevíte si rady?
V rámci celostátní akce: Březen – měsíc čtenářů jsme připravili pro naše 
čtenáře společně se studenty Gymnázia Tanvald pod vedením RNDr. Jarmily 
Moravcové individuální kurz pro začátečníky. Naučíme Vás pracovat 
s myší a klávesnicí. Pomůžeme Vám s orientací v nekonečných prostorách 
internetu a se založením Vaší osobní internetové adresy. Přihlášky přijímáme 
do 20. 2. 2014 osobně v Městské knihovně Tanvald. 

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.

Děkujeme všem čtenářům, kteří sebrali odvahu a pochlubili se svými výrobky 
v prosincové výstavě „Co mě baví“ v naší knihovně. Protože tato výstava 
měla velký úspěch, uvažujeme o jejím opakování opět na konci letošního roku. 
Fotografie najdete na našich internetových stránkách ve fotogalerii tanvald.cz/
knihovna.

Městská knihovna Tanvald

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.

Stylovým vystoupením zakončilo 
rok 2013 v Tanvaldě na Popelnicích 
hudební trio Alabama v sestavě Standa 
Jiroš, Ilona Křivancová a Zdeněk 
Kazda. Posluchačů se sešla plná hos-
poda a nikdo nelitoval. Tóny krásných 

písní se linuly nad řekou Kamenicí 
až do hluboké noci. Nejen v tomto 
roce, ale i v letech příštích těšíme se 
na pěkné zážitky v country hospůdce 
u Honzy a Kristýny. Děkujeme.

-vho-

Alabama 
zakončila rok 2013 v Tanvaldě

Chtěl bych tímto poděkovat policii 
v Tanvaldě za rychlý a profesio-
nální přístup k mému případu.

Valenta, Desná

Poděkování

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, inzerce

Angelika
Sedmnáctiletá Angelika je proti své vůli provdána za 
bohatého toulouského hraběte Joffreye de Peyrac, 
který je nejen o dvanáct let starší než ona, ale má 
také pověst čaroděje. Svým šarmem a inteligencí 
si brzy získá Angeličino srdce a zdá se, že jejich 
šťastný život nemůže nic ohrozit. Jednoho dne je ale 
Peyrac uvržen do Bastily a upálen na hranici za údajné čarodějnictví. Angelika se 
uchýlí s dětmi na Dvůr zázraků a s pomocí banditů plánuje pomstu všem, kteří 
změnili její pohádku ve zlý sen.

Dědictví aneb Kurva se neříká
Film je dlouho očekávaným pokračováním kultovní 
komedie Dědictví aneb Kurvahošigutntag z roku 
1992. Na plátno se tak opět vrátí hlavní hrdina 
příběhu Bohuš v podání Bolka Polívky a spolu s 
ním další divákům dobře známé postavy, například 
Bohušův věrný přítel Arnošt (Arnošt Goldflam), který 
tentokrát zastává funkci Bohušova tajemníka a účetního, nebo JUDr. Strážný (Jiří 
Pecha) a další.

Herkules: Zrození legendy 
Přišel na svět jako polobůh – syn vládce bohů 
Dia a smrtelné ženy, vybavený nadlidskou silou 
a odvahou. Podle věštby má svrhnout tyranskou 
vládu svého nevlastního otce. Herkules ale zprvu o 
své skutečné identitě a o svém velkém poslání nic 
netuší. Jediné, po čem touží, je láska krétské prin-
cezny Hébé (Gaia Weiss), která byla ovšem z politických důvodů zaslíbena jeho 
bratrovi. Když ale přijde čas, aby naplnil svůj osud, čeká ho vyhnanství, otroctví, 
gladiátorské souboje v aréně a posléze i velkolepá série hrdinských činů.

FILMOVÉ TIPY 

Městská kulturní kancelář Tanvald
Další kulturní akce v únoru 2014:
6. 2.  ČT  17 h.  Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald  
Koncert ZUŠ Tanvald
Pololetní koncert žáků ZUŠ v Tanvaldě pro veřejnost. Vstupné dobrovolné.

11. 2.  ÚT  9,30 h. Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald  
 Jak víla Modrovláska splnila tři přání
Pohádkový příběh z Podkrkonoší, 
na motivy pohádky Svatavy Pavlové, 
napsala Hana Hessová. Vhodné pro 
děti od 3 do 11 let.
Přijďte a uvidíte veselý pohádkový 
příběh, který v sobě skrývá poznání 
o tom, že i největší kouzlo nemá 
žádnou cenu, když člověku vládne 
chamtivost, lenost a sobectví nad 
soucitem, dobrotou a láskou a učí 
nás přemýšlet hlavou a jednat 
srdcem. Hraje Divadlo HP Praha.   
Vstupné: 30 Kč. 

Připravujeme na březen:
6. 3. Divadelní představení DS J. K. Tyl Josefův Důl s názvem „Vajíčko“ 
(autor Félicien Marceau)

24. 3. Travesti soubor Techtle Mechtle s novým zábavným pořadem „2106“
Cena vstupenek: 250 Kč 

30. 3. Divadelní spolek Krakonoš 
z Vysokého nad Jizerou uvede 
muzikál „Malované na skle“

Dovolená léto 2014 ještě levnější !

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

Využijte výhod včasného objednání – děti zdarma, časové slevy

Rakousko, rodina 2+2, ubytování, týden s all inclusive  15.672,-Kč
Černá hora pro seniory 55+,autokarem, all inclusive, hotel na pláži  7.490,-Kč

Albánie,hotel 4*,letecky,2 osoby, týden s polopenzí  26.400,-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 

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

INZERCE

Ráda bych touto cestou poděkovala 
od srdce všem, kteří se podíleli na péči 
o moji osobu v období hospitalizace 
na oddělení Interny. 
Děkuji za péči, podporu, laskavost 
i za přístup k mé osobě. Velice si vás 

všech vážím. Děláte nelehkou práci, 
ale přesto je v ní cítit srdce, podpora 
pacienta a pokora k lidskému zdraví 
a bolesti. Veliký dík vám všem.

Terezie Prajzlerová

Poděkování personálu tanvaldské nemocnice
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Turnaj no-ko-ko, neboli nohejbal, 
košíková, kopaná, hlavní disciplíny 
sportovního trojboje, ovládly 
tanvaldskou halu tradičně po vánočních 
svátcích opět v režii domácího 
nadšence Karla Soldáta. Již 9. ročník 
skvěle připravené soutěže vyhrál stejně 
jako vloni tým Greens, na 2.místě se 
umístilo Desko, 3.fotbalisti a 4.košíkáři. 
Vítězové pohár naplnili šampaňským 

a slavili spolu s poraženými, neboť 
v této soutěži není pořadí tím 
nejdůležitějším. Na prvním místě je 
setkávání sportovců různých disciplín 
a pořádné protažení těla na závěr roku. 
A Karlu Soldátovi patří velký dík za to, 
že se o tuto pěknou akci již léta stará 
s neobyčejnou vervou a pílí. Hodně 
zdraví do roku 2014, Karle.

-vho-

V Tanvaldě se sportovalo i o Vánocích
 Svíce svými plameny ukazují zasně-
ženou cestu k zářící bráně uprostřed 
noci. Malý stříbrný vlkodav uhání 
tmou a paprsky pochodní se odrážejí 
od stříbrných nitek v jeho srsti. Je to 

snad cesta do pekel, probleskne mi 
hlavou. Ale ne, ten pes není ďáblovým 
pomocníkem, jen běží za vůněmi, jež 
jeho nozdry nasály již z velké dálky. 
A tu slyším koledy a octnu se za branou 
takřka nebeskou. V malém betlémě dvě 
ovečky a na pódiu děti z tanvaldských 
mateřských škol zpívají návštěvníkům 
pro potěchu ucha i duše. A vůkol země 
hojnosti.  Hned vedle hlavní scény se 
ve stánku podává gulášek divočinka, 
kde s naběračkou kraluje pivotman 
tanvaldských basketbalistů Milan 
Kozák a ohání se s ní stejně 
dobře, jako s míčem pod košem. 
Nelze neochutnat a stojí to zato. 
O kousek dál voní prozměnu 
svařák a grog a kdo má žízeň, 
uhasí ji dobrým pivem. Opodál 
pak zručný mistr kuchař kouzlí 
se svými pánvemi na pojízdné 
kuchyni a bramboráky zpod 
jeho rukou vhánějí hostům sliny 
do úst. Tu spatřím známý vůz 
oděný v červeni a napadá mě, 
toť tanvaldští hasiči jsou a věru 
zle si nevedou. Krom dohledu 
nad požární bezpečností svedou 
ještě hladové žaludky pochu-
tinami naplnit. Ráj nebeský to 
napohled. Leč nejen hudbou 
a chlebem živ jest člověk. 
Nakoupíte tu i drobné dárky pro 
svoje nejbližší, od keramiky počí-
naje, až po šperky, svíčky a další 
hezké maličkosti. I já nakoupil 
a dobře pochodil, ve vytápěném 
stanu gulášek pojedl a pěkný dárek 
pod stromeček získal.
 A kde že to před Vánoci tak vesele 
vřelo? No přece v Tanvaldě na druhém 
ročníku Vánočního svařáku. A právě 
před stanem potkávám dva hlavní 
muže této slavnosti. Vláďa Vyhnálek, 
duše celé akce, tu diskutuje s majitelem 
areálu Michalem Kubínem, ale jedním 
okem stále hlídá pódium, aby všechno 

klapalo jako na drátkách. V jednu chvíli 
se tu pohromadě objevila dokonce celá 
základní pětka basketbalového týmu TJ 
SEBA, ale jenom v režii tanvaldských 
basketbalistů by se to všechno samo-

zřejmě udělat nedalo. Zapojili se 
další sportovci, lyžaři, volejba-
listé, hasiči, školy a do svařáku 
šlo tentokrát významnou měrou 
i město Tanvald, které dalo 
k dispozici technické služby 
pro zajištění přípravy zázemí 
celé akce a věnovalo příspěvek 
ve výši 12 tisíc korun plus dal-
ších přibližně 6 tisíc z rozpočtu 
kulturní kanceláře.  A všechno 
vyšlo, včetně počasí. Trocha 
sněhu neuškodí, na to jsme 
tady u nás zvyklí a vystupující 
soubory, včetně techniky, jsou 
chráněny stříškou. A účinkující 
dostávají sladkou odměnu. Ti 
nejmenší Maškovy koblihy, které 
podávají krojované štědré báby 
s nůšemi (ale říkejme jim raději 
babičky), ti starší pak svařák 
s vůní skořice.
 A na závěr pak již tradiční 
vypouštění balónků štěstí. 
Letos se jim dařilo lépe, jednak 

nefoukal takový vítr jako vloni 
a jednak měli pořadatelé již větší 

zkušenosti, takže žádný z balónků 
neskončil ve větvích stromů nad are-
álem. Světýlka postupně stoupají výš 
a výš, až mizí v dáli na obloze. Kéž by 
nám letem světem trochu toho štěstí 
v roce 2014 ráčily donést.
 Druhý ročník Vánočního svařáku 
pomalu končí. Všechno klaplo na jed-
ničku a organizátoři jsou spokojeni. 
Vystřídalo se tu odhadem na 800 
návštěvníků, snědlo se 120 porcí 
guláše a bramboráků nepočítaně, 

vypilo se skoro dva a půl hektolitru 
svařáku, a to už je slušná porce. A jak 
se zdá, všem chutnalo.
 Vánoční svařák 2013 tedy skončil, 
ale nezoufejte, ať žije Vánoční svařák 
2014, neb vězte, že určitě bude. A na to 
vemte jed. Ne, jed raději ne, vezměte 
příště celou rodinu a taky svoje kama-
rády a známé a přijďte zase pobejt.

Václav Hošek

Tanvaldem zněly koledy a vonělo svařené víno

Společné foto všech účastníků

Ředitel soutěže Karel Soldát spolu s Vláďou Zalužanským, nestorem basketbalistů

Ústřední dvojice Vyhnálek – Kubín vypadá spokojeně, 
všechno zatím klape.

Šťastný vzlet si žádá důkladnou přípravu.

Nový rok zahájili tanvaldští basketba-
listé porážkou. Favorizovaná Jilemnice 
od počátku vedla a ukázala svou sílu. 
Tento tým bude letos bezesporu patřit 
k nejlepším. Na palubovce Turnova 
se také žádné zázraky nedaly čekat, 
protože tento tým je finalistou loňského 
ročníku a podobné umístění se dá 
očekávat i v tomto roce. Našim se 
letos zatím nedaří, ale je to přelomová 
sezóna, kdy dostávají šanci mladí 
hráči, kteří se musejí v silné konkurenci 
teprve otrkat.

TJ SEBA Tanvald – BK Jilemnice
61 : 97

Střelci: Djuliman 22, Kozák st.12, 
Dolenský 10, Kozák ml.8.

TJ Turnov – TJ SEBA Tanvald
124 : 87

Střelci: Djuliman 17, Dolenský 14, 
Kozák st. a Sova 13.

-vho-

Pod bezednými koši bez vítězství
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Vánoční svařáček obrazem

Jak vypadala zima před 5 lety?
Starší zpěvačky okouzlily publikum nejen hlasem, nýbrž i luzným zjevem.

Foto Václav Hošek a Peter Hromada

Nechyběly ani ovečky v betlémě.

Zima 6. ledna 2014Zima 6. ledna 2009

Štědré pohádkové babičky v akci. Hornotanvaldští kluci v akci.
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www.kik-textilien.com

Chlapecká trička s dlouhými rukávy
100% bavlna, velikosti: 92-122, každý kus

Dámské džíny 
100% bavlna, úzký střih, 
délka 32 velikosti: 36-44, 
délka 34 velikosti: 40-48, 

každý kus

Dívčí trička s dlouhými rukávy
100% bavlna, velikosti: 92-122, každý kus

Dámská trička
Vysoký podíl bavlny, 

velikosti:. 34-48, 
každý kus

Další fi liálky ve Vašem okolí najdete na www.kik-textilien.com! K odběru aktuálního newsletteru se můžete přihlásit na našich webových stránkách! 
KiK textil a Non-Food spol. s.r.o. • K Hrušovu 2/293 • 102 03 Praha ׀ NE 01/2014 – Upozorňujeme, že zboží je dispozici pouze v omezeném počtu kusů. Prosíme o pochopení v případě, 

že by i přes pečlivé naplánování z naší strany došlo k případnému vyprodání určitých produktů již během prvního dne platnosti akce z důvodu nečekaně vysoké poptávky.

ve čtvrtek, 06.02.2014 v Tanvaldu, Krkonošská 668
Otevírací doba: pondělí – neděle 09:00 – 20:00

INZERCE

Optik do domu 
Zdarma návštěva optic. poradce u vás vám umožní zakoupit

 dioptric. brýle víc jak o 50% levněji
než v kamenných očních optikách.

Tel: 602 870 941
www.levnebryle.webnode.cz

INZERCE

Volejbalistky úspěšné na padesát procentI v zimě Tanvald žije fotbalem

Ve druhé lize volejbalistek si Jiskra 
Tanvald vedla na sklonku loňského 
roku velmi dobře, když na své palu-
bovce dvakrát jednoznačně porazila 

pražského konkurenta z dolní poloviny 
tabulky. První zápasy roku 2014, opět 
v Tanvaldu, sehrály domácí hráčky proti 
favorizované Slavii Hradec Králové, 

Druhý ročník mezinárodního halového 
fotbalového turnaje O pohár starosty 
Tanvaldu přivítala tanvaldská Výšina. 
Opět pod taktovkou Karla Soldáta, roz-
hodčích Jaroslava Lejska, Jana Řezáče 
a časoměřiče Miroslava Šíra a za spon-
zorské účasti města Tanvaldu a firem 
DETOA Albrechtice, SATO Tanvald 

a Soukromého klubu Euthanasie 
na Výšině. Hosté z Německa a Polska 
tentokrát na stupně vítězů nedosáhli, 
prvenství si odvezla divizní rezerva 
z Dobrovic, stříbro vybojoval smí-
šený tým Tanvaldu a Velkých Hamrů 

a bronz putoval do sousední Desné. 
Loňský vítěz z Albrechtic byl letos až 
pátý. Střelcem turnaje se stal David 
Havierník, Tanvalďák, hrající tentokrát 
za Desnou, s 10 přesnými zásahy.

Pořadí:
1. FK Dobrovice
2. BAJZA tým
3. KOPAL tým
4. FK Lubomierz
5. DETOA Albrechtice
6. FK Lučany
7. Tanvaldsko dorost
8. SC Wittichenau -vho-

jejíž hráčky se proslavily odvážným 
kalendářem na záchranu hradeckého 
volejbalu. Po vyrovnaných setech však 
domácí hráčky dvakrát podlehly.

Výsledky:
Tanvald – Žižkov B  3:1 a 3:0
Tanvald – Hradec Králové  0:3 a 0:3
Jiskra Tanvald drží nadále 6. místo 
v tabulce, což je na nováčka úctyhodný 
výkon.

-vho-

Starosta Petr Polák předává cenu hostům 
z Polska. Foto: Jakub Kozák

Nejlepší hráč turnaje Jan Pipek v krásném 
souboji s nejlepším gólmanem Vladimírem 

Prouskem. Foto: Jakub Kozák


