
 Rok s rokem se sešel a za námi 
je další Ples města Tanvald, již 17. 
ročník. Ples se konal, jako každým 
rokem ve sportovní hale na Výšině. 
Moderování večera se ujal pan Žíla. 

Ke spokojenosti všech zahrál Big Band 
Lanškroun, který patří mezi přední 
české amatérské big bandy. Jeho 
zakladatelem a dirigentem je ing. Josef 
Pilný. Mezi nemalé úspěchy tohoto big 
bandu patří, například doprovázení 
Waldemara Matušky při koncertu k jeho 
70. narozeninám v červenci 2002. 

 O zajímavou podívanou 
se postaral i taneční pár 
Nikola Holubová a Honza 
Rosenbaum, kteří tancují 
za taneční klub Koškovi 
Liberec.  Podle reakcí všechny 
nadchly jejich bezchybné 
taneční kreace, ale i krásné 
oblečení. Tento taneční pár 
spolu trénuje teprve od září 
roku 2012, ale stancovali se 
tak, že spolu mají pravidelně 
taneční ukázky na různých 
plesech a Věnečcích, tanečních kur-
zech, kde spolu i pomáhají tanečnímu 
mistrovi panu J. Svobodovi učit. 
 Samozřejmě perfektní atmosféru 
dotvářela i nádherná výzdoba. Nelze 

opomenout ani bar, který pro návštěv-
níky připravila Cukrárna Ledo.
 A teď něco málo k programu… Ples 
začínal ve 20.00 a tradičně byl zahájen 
slovem pana starosty Petra Poláka. Pak 

následovaly taneční bloky 
s ukázkou různých druhů 
tanců od Nikoly Holubové 
a Jana Rosenbauma. 
Od 22.00 byla zahájena 
malá tombola. Vrcholem 
večera bylo vyhlášení velké 
tomboly, které proběhlo 
chvilku před půlnocí.
Tanečníci se perfektně bavili, 
což bylo vidět ve tvářích 
všech tanečních párů. -haj- 

 Jako každým rokem se v Tanvaldě 
uskutečnil 12. února tradiční maso-
pustní průvod.  Účastníci vycházeli 
ve 14. hodin od radnice k Infocentru 
Tanvald a průvod zakončili v Hotelu 
Grand. Masopustní průvod je pod 
záštitou Klubu českých turistů a byl to 
již 12. ročník.
 A něco z historie… Masopust je 
období od Tří králů do Popeleční středy 
a masopustní průvod připadá na maso-
pustní úterý. Během masopustu je 
potřeba dosytosti se najíst a pobavit, 

jelikož bude následovat čtyřiceti-
denní půst. V této době se konaly 
různé tancovačky, pořádaly se 
hostiny a zabijačky. V současnosti 
už tento den není tak významný 
jako v minulosti, ale i přesto se 
v našem městečku najdou lidé, 
kteří jsou pro každou zábavu 
a této tradice se drží, což určitě 
není na škodu.
 Takovéto veselí by nebylo 
možné bez podpory Města 
Tanvald, Pekárny Šnajdr 
a Řeznictví a uzenářství Tomáš, 
kterým všichni děkujeme! -haj-

Vydává MěÚ Tanvald 
XXXI. ROČNÍK
Cena: 7 Kč

3

11. 3. Proběhnou 
pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.
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Výběrové řízení 
Zastupitelstvo města vyhlašuje 

v souladu s Pravidly „Fondu na zlepšení 
úrovně bydlení“ výběrové řízení 
na získání půjčky z tohoto fondu 
na rok 2013 s možností podání 

žádostí do 25. 3. 2013. Podrobnosti 
naleznete na www.tanvald.cz.

www.tanvald.cz Plesová sezóna zavítala do Tanvaldu v podobě Plesu města Tanvald

Tanvald,ané ožili masopustním průvodem

V první polovině roku se uskuteční čtyři 
zájezdy do Jelení Hory a to v termínech

 21. 3.,  18. 4.,  9. 5.  a  6. 6.
Přihlášky a další informace v Infocentru 
Tanvald.

Za nákupy do Polska 

(Foto: A. Svárovský)

Senior klub Tanvald 
Vás zve na besedu

Sociálně aktivizační činnost pro seniory 
a veřejnost Hrátky s pamětí II.
Místo konání: Dům pro seniory 
Šumburk nad Desnou 593,
Tanvald - společenská místnost
Datum konání: 19. 3. 2013 v 15:00 hod.
Vezměte s sebou: brýle, tužku a dobrou 
náladu.
Na již druhé setkání s Vámi se těší 
p. Zdeněk Choura, pracovník v soci-
álních službách, člen České alzhei-
merovské společnosti. Srdečně zveme
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 Aronka, tak zní název nové prodej-
ničky v Tanvaldě vedle Repropacku. 
Jak název naznačuje, tak se jedná 
o prodejnu zboží z černého jeřábu, 
Aronie. 
 Nejedná se jen o prodejnu, ale 
i o místo, kde si můžete chvíli posedět 
a vychutnávat si například svařené 
víno, šťávu, čaj anebo jiné pochoutky 
z těchto velmi zdravých plodů aronie. 
Nenechte se mýlit, nejedná se pouze 
o potraviny, ale můžete si zde koupit 
i kosmetiku. 
 A jelikož nejen mě zajímá něco 
o tomto krásném obchůdku, tak jsem 
položila pár otázek přímo majiteli 
panu ing. Vladimíru Markovi. Spoustu 
zajímavých informací se můžete 
dozvědět i od jeho manželky, která 

v Aronce prodává. Další informace 
naleznete na internetových stránkách  
www.aroniaoriginal.cz/ nebo na tele-
fonním čísle +420 723 516 410.

Můžete mi trochu představit Vaši 
firmu?
Naše rodinná firma nese název H 4 H, 
s.r.o., kterou jsme zakládali po návratu 
z dlouhodobého  pobytu v zahraničí 
v roce 2006. Společnost jsme účelově 
zakládali za účelem rekonstrukce 
„Horského hotelu U můstků“ v Desné. 
Hlavní činnost se prioritně zaměřovala 
na rekonstrukci hotelu a následné 
poskytování služeb v oblasti cestov-
ního ruchu a gastronomie, doplňkově 
pak na poradenství v oblasti zahranič-
ního obchodu. 

Rozhovor s majitelem Aronky
Hotel jsme, po dokončení rozsáhlé 
opravy a rekonstrukce, od samého 
počátku zamýšleli provozovat 
ve smyslu zdravého životního stylu (H 4 
H = „Hotel for Health“ = Hotel pro 
zdraví). S tím souvisela i  strikně 
domácí příprava jídel v hotelové 
restauraci jak pro ubytované 
hosty, tak pro místní občany 
a projíždějící turisty. Restauraci 
jsme jako jedni z prvních provo-
zovatelů v našem regionu zavedli 
jako čistě nekuřáckou. V sorti-
mentu nápojů se nám od roku 
2009 velmi osvědčila nabídka 
přírodních ovocných džusů 
a zeleninových šťáv, vyráběných 
v rodinné moštárně v Německu, 
kterých jsme spolu s přírodními 
ovocnými víny nabízeli přes 30 druhů! 
Tato nabídka nám z počátku pomáhala 
rozšířit stálou klientelu na hotelu.

Kdy jste se rozhodl, že založíte 
firmu, ve které budete prodávat 
zboží z Arónie?
Definitivní rozhodnutí ke změně hlavní 
činnosti společnosti došlo počátkem  

roku 2010. K této změně nás vedla 
zvýšená poptávka po dovážených 
kvalitních přírodních šťávách, která 
začala přesahovat naše možnosti 
prodeje pouze ve vlastní restauraci. 
V této době se začíná v ČR zvyšovat 
povědomí o zdravé výživě a stoupá 
výrazně poptávka po kvalitním zboží. 
Současná zhoršující se situace v uby-
tování v Jizerských horách, která se 
místo očekávaného růstu začala spíše 
celkově  zhoršovat, nás vedla k urych-
lenému rozhodnutí jak činnost firmy 
stabilizovat. 
Volba diverzifikovat činnost  společ-
nosti a rozšířit její působnost o velko-
obchod s BIO potravinami se ukázala 
jako velmi rozumná a pomohla nám 
stabilizovat a vyrovnat hospodaření 
v rizikové oblasti cestovního ruchu. 
Koncem roku 2010 jsme dovezli 
z Německa první vzorky výrobků z čer-
ného jeřábu (arónie). Během několika 
měsíců jsme s výrobcem podepsali 
výhradní smlouvu o zastoupení pro 
ČR a Slovensko, založili vlastní e-shop 
a zúčastnili se první výstavy BioStyl 
v Praze. Začali jsme se tak společně 
s naším německým partnerem  inten-
zivně zabývat osvětou zdravého 
životního stylu, alternativní cestou 
ke zdraví, a od počátku roku 2012 
přerostla tato aktivita  v naši hlavní 
činnost.

Proč jste se rozhodl právě pro 
Arónii?
Arónie má v lidovém léčitelství 
nesporně vyjímečné místo, zejména 

ve východní Evropě, protože obsa-
žené látky – bioflavonoidy (silné anti-
oxidanty) působí preventivně prakticky 
proti všem civilizačním chorobám. Byly 
prokázány účinky zejména na sta-
bilizaci krevního tlaku, zpevňování 
cévních stěn, protizánětlivé účinky 
v organismu, omezení degenerativních 

procesů na buněčné úrovni 
atd. , které bezprostředně 
souvisejí s většinou civili-
začních chorob, jako jsou 
mozkové příhody, infarkty, 
onemocnění kardiovasku-
larního systému, oslabení 
imunity apod.. Sami jsme 
o této rostlině zpočátku 
příliš nevěděli, stejně jako 
90% ostatních lidí v ČR 
a jelikož nikde nebylo ani 
dostatek přístupných infor-
mací, to bylo i důvodem, 
proč jsme se rozhodli pro 
osvětu a zpřístupnění této 
zdraví prospěšné rostliny 
i u nás. Důležitým fakto-

rem pro naše rozhodnutí byl i velmi 
seriózní a spolehlivý výrobce, který 
staví svůj úspěch na používání těch 
nejkvalitnějších surovin a výrobních 
technologií bez konzervačních látek 
a umělých chemických přísad. Účinky 

plodů a šťáv jsme si ověřili v první řadě 
přímo na sobě a dodnes se v době 
chřipkových onemocnění obejdeme 
bez užívání běžných léků.

Počítáte s prodejem i jiného zboží?
Ano, v budoucnosti plánujeme 
postupně rozšiřovat náš sortiment 
i o další nestandardní a vyjímečný sor-
timent, který není u nás v ČR  běžně 
v prodeji.

Zimní období je tradičně sezónou 
plesů, kde jejich organizátory - krom 
jiných - bývají i studenti tanvaldského 
gymnázia. Nejinak tomu bylo v pátek 
8. 2. 2013, kdy svůj maturitní ples 
pořádal ročník oktáva. Jak patří 
k atmosféře těchto plesů, maturanti 
a maturantky byli na počátku poněkud 
nervózní, ale míra stresu po šerpo-
vání, kterého se ujali ředitel gymnázia 
pan František Brus a třídní profesorka 
paní Jana Rykrová, postupně opa-
dala. Navíc si studenti nachystali 

bohatý program - maturitní video, 
které vtipně vypovídalo o tématu 
celého plesu - „Oktáva na Hrad“, dále 
vystoupení dua Bonitas v disciplíně 
zvané pole dance a vše bylo završeno 
půlnočním vystoupením oktavánů 
a předáním daru třídní profesorce. 
K poslechu a tanci hrála oblíbená 
kapela Koneckonců, která dostala 
návštěvníky plesu do náležitého varu. 
Celkově se tento ples velmi vydařil 
a těšíme se na další takové!

-IN- Pokračování na str. 3

Oktáva na Hrad
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Co je Vaší největší výhodou na trhu?
Našimi největšími výhodami jsou 
absence konkurenčního zboží v BIO 
kvalitě na českém trhu ve srovnatelné 
kvalitě a chuti; cena nižší, než je cena 
výrobků o úroveň níže; velmi široký 
a kvalitní sortiment, počínaje přímo 
lisovanými šťávami, sušenými plody, 
doplňky stravy, a konče přírodní certifi-
kovanou kosmetikou.

Považujete vaši firmu za úspěšnou?
S dosavadním vývojem našich aktivit 
jsme dosud poměrně spokojeni. 
O úspěšnosti budeme moci hovořit 
s odstupem času 3-5 let, kdy se pro-
jeví, nakolik se nám daří uskutečňovat 
další plány a rozvoj záměrů. Prozatím 
jsme na počátku a pohybujeme se 
v poměrně úzkém segmentu trhu, 
který se  u nás v ČR teprve začíná 
rozvíjet. Bude velmi záviset na cel-
kové ekonomické situaci v Česku 
a v Evropě, protože většina obyvatel 
se soustředí na své zdraví až ve chvíli, 
kdy má problém se zdravotním stavem 
a teprve pak je ochoten se přiklonit 
k preventivní péči. Je logické, že pokud 
řeší v rodinném rozpočtu prioritně 
nezbytné finanční výdaje, prevence 
zdraví je většinou až na dalším místě. 
Kolik však následně zaplatí za léky při 
dlouhodobém léčení si už leckdo neu-
vědomuje. Zde platí pravidlo „jsme to 
co jíme“ a žádné léky ani zázraky nás 
bohužel nevyléčí. V zemích západní 
Evropy k prevenci sahá většina 
obyvatel velmi často i z těch nižších 
příjmových skupin, protože si uvědo-
mují, že klasické léčení farmaceutiky 
je následně podstatně dražší. 

Máte zkušenosti s obchodováním 
i v jiných zemích?
Ano, zkušenosti mám poměrně letité, 
vyplývající z mé profese a z mého 
dlouhodobého působení v zahraničí, 
kde byly mou hlavní činností analýza 
trhu, návrhy a audit  podnikatelských 
záměrů, řízení firem. Specializuji se 
na východní trhy, zejména pak Rusko.

Proč jste si vybral právě Tanvald 
pro otevření prodejny Aronka?
Místo souvisí s místem našeho 
podnikání a skladem, které prozatím 
neplánujeme měnit. Naši první vlastní 
prodejnu v Tanvaldu jsme otevírali 
počátkem ledna 2013, měla by sloužit 
prioritně pro účely podpory e-shopu 
a ke zviditelnění arónie díky dobrému 
umístění u hlavní silnice ve směru 
z Prahy do Krkonoš. Prodejna 
na jedné straně zvyšuje důvěryhodnost 
e-shopu, slouží jako konzultační místo 
pro zájemce o informace o arónii, 
na druhé straně mohou zákazníci 
ochutnat výrobky přímo na místě, 
na rozdíl od jiných prodejců, aniž by 
museli hned kupovat celé balení. 
V prodejně nabízíme rozlévané nápoje 
– přírodní šťávy, ovocná vína, svařené 
víno, likér z arónie, a čaje.  

Máte prodejny i v jiných zemích než 
v ČR?
Vlastní prodejny ve větším měřítku není 
vzhledem k úzkému sortimentu renta-
bilní budovat. V ČR a na Slovensku 
využíváme zavedené prodejny se 
zdravou výživou, výživové poradce, 
výběrové lékárny a podobně. Výrobce 
Aronia Original Naturprodukte, GmbH, 
kterého u nás reprezentujeme, nemá 
rovněž vlastní prodejny a využívá 
stávající síť prodejců v Německu, 
Rakousku, ve Francii, bývalé Jugoslávii 
a v Koreji. Z tohoto pohledu jsme byly 

prvním vývozcem a oficiálním prodej-
cem mimo Německo a jsme rovněž 
první vlaštovkou s první specializo-
vanou prodejnou s výrobky z arónie. 
Podobnou prodejnu nenaleznete nikde 
jinde na světě.

Jaké plány máte do budoucna?
Do budoucna plánujeme rozšířit vel-
koobchodní prodej o novou značku 
100% ovocných a zeleninových šťáv 
a o další zdraví prospěšné plody 
a rostliny v různých podobách.
V prodejně po prvních měsících  pro-
vozu zvážíme, dle aktuální poptávky, 
zda zařadíme rozšíření jiného sorti-
mentu, který by zajímal naše zákazníky 
a který můžeme za výhodnější ceny 
nakupovat od našich velkoobchodních 
partnerů.

Na co byste naše čtenáře nalákal 
do prodejny?
Určitě na ochutnávku svařeného vína, 
které se v Německu umístilo na prv-
ních třech místech v konkurenci cca 
30 dalších výrobců tohoto v Německu 
tradičního zimního nápoje. Pokud 
by někomu nestačila síla svařeného 
vína, v mrazu zahřeje náš nový desti-
lát „Jizerskohorská Arónka“, kterou 
nabízíme v suvenýrovém balení 
v „placaticích“ 0,1 l,  0,2 l a 0,5 l.  Jedná 
se o velmi kvalitní „zahřívadlo“ v chlad-
ných dnech a zároveň o stylový dárek 
pro přátele (destilát je pro nás vyráběn 
na zakázku, má samozřejmě průvodní 
„rodný list“ a je zcela bezpečný). 
Na přání a objednávku Vám připra-
víme nestandardní „zdravotní“ dárkové 
koše s výrobky z arónie, které potěší 
jak přátele, tak rodinné příslušníky.
Děkuji panu Markovi za odpovědi 
a za čas, který otázkám musel věnovat!

-haj- 

Zajímavosti, krimi

Rozhovor s majitelem Aronky

 Když se konal Ples Města Tanvald, 
tak ještě nikdo z přítomných netušil 
jakou radost způsobí dětem v MŠ 
Tanvald – Šumburk, ve Wolkerově 
ulici. Samozřejmě, že to nezpůsobil 
jenom ples, ale hlavní podíl měl pan 
lékárník Milan John s manželkou paní 
Ladou Johnovou. 
 A jak se to přihodilo? Na Plese 
Města Tanvald probíhalo losování 
hlavní tomboly a hlavní cenu vyhráli 

manželé Johnovi a to LCD televizor. 
Ihned po získání ceny se rozhodli, že 
si televizor neponechají, ale darují 
ho místní školce, což se v současné 
době moc nevidí. A věřím, že to bude 
vhodný příklad pro ostatní!
 Toto radostné předání daru se 
uskutečnilo ve středu 30. ledna. 
Takový čin je obdivuhodný a roz-
hodně stál za to, protože dětský 
úsměv je přece ta nejhezčí odměna.

-haj- 

Pokračování ze str. 2

Šlechetný čin pro školku

Mladíci napadli důchodce a se zlou 
se potázali
Vidíte-li  povalujícího se opilce, není 
radno byť jen zavadit o něj očima. 
Mohl by po vás vystartovat z jakého-
koliv iracionálního důvodu, prostě jen 
proto, že se mu to v hlavě všelijak 
semele. To se stalo jednomu tanvald-
skému důchodci, když večer vycházel 
z obchodu ve Sportovní ulici na Výšině. 
Dva mladíci, notně posílení alkoholem 
a možná i něčím ostřejším, na něj 
zcela bezdůvodně zaútočili. Snad pod 
vlivem řečí politiků, jak nám důchodci 
užírají z poloprázdného talíře a že 
nejsou k ničemu. To ovšem neměli 
dělat. Kdyby neměli oči zcela zakalené, 
museli by poznat, že s důchodcem jde 
ještě jeho kamarád přibližně téhož 
věku a že oba denně posilují,  na což 
chlapecké svaly trénované leda pova-
lováním nemohou stačit. Oba starší 
muži je během několika sekund zpaci-
fikovali a tak se nezdární mladíci před 
příjezdem městské policie ledva stačili 
spasit útěkem do noci. Inu, ne každý 
důchodce je snadnou kořistí zvěře 
z ulice. A to měli mladíci ještě štěstí, 
že si oba muži nesli domů nákup, 
takže na likvidaci útočníků měli každý 
pouze jednu ruku. Jinak to s chlapci 
mohlo dopadnout ještě mnohem hůře. 
A možná by to neškodilo.

Na Výšině se málem schylovalo 
k tragédii
Neobvyklý případ řešili strážníci měst-
ské policie začátkem února.
Stará paní nevycházející z bytu v pane-
lovém domě na Výšině k sobě připoutala 
pozornost všímavých sousedů i pra-
covníků sociální péče. Na jejich popud 
zahájili strážníci šetření a zjistili, že paní 
naštěstí žije, ovšem věc má háček. 
Nechtěla k sobě nikoho pustit a vyhro-
žovala, že si pustí plyn a zapálí dům. 
I kdyby existovalo jen sebemenší pro-
cento nebezpečí, že nešťastná paní své 
výhrůžky splní, nelze takové tvrzení brát 
na lehkou váhu, protože ve vysokopod-
lažním domě žije jistě hodně přes stovku 
obyvatel a takový požár není žádná 
legrace. Spolu s hasiči vnikli strážníci 
do bytu, obyvatelku uklidnili a posléze ji 
předali do péče lékařům. Jedině ti totiž 
mohou v takovém případě pomoci. Díky 
pozornosti okolí, chválabohu.

Na úřadě facky visely ve vzduchu
Při strkanici v prostorách Úřadu práce 
v Tanvaldě musela zasahovat hlídka 
městské policie. Tentokrát však nešlo 
o útok na úřednici kvůli nespokojenosti 
klientů s výší sociálních dávek, nýbrž 
došlo ke konfliktu mezi samotnými 
žadateli. Strážníci věc vyřešili na místě 
a rozvaděné kohouty zakrátko uklidnili. 
V době, kdy se dávky vyplácejí, je 
nezřídka jejich dohled permanentní, 
i když u nás zatím naštěstí k žádnému 
vážnému napadení ještě nedošlo. 
Ovšem nikdy neříkej nikdy a tady více 
než kdekoliv jinde platí staré skautské 
buď připraven. A městští strážníci při-
praveni jsou, fyzicky i materiálně. Tak 
to raději nikdo ani nezkoušejte. I když, 
říká se, že po správně mířené ráně 
do kebule se jednomu i rozsvítit může.

Okénko městské policie
725 095 123   -  483 394 575

Foto: A. Bělonožník

Čtyřlístek 
v Infocentru 

Tanvald
 Samozřejmě se nejedná o žádnou 
rostlinu, ale o Sdružení Čtyřlístek 
Hradec Králové. Od 16. ledna jsou 
u nás v prodeji krásné dřevěné před-
měty na pomoc postiženým dětem.   
Každý přívěšek je za symbolickou hod-
notu 30Kč a je to opravdu minimální 
cena.
 Výtěžek z prodeje jde na podporu 
škol a školek, kam docházejí postižené 
děti.  V roce 2012 toto sdružení předalo 
dary za více než 12.000 Kč a v rámci 
prodeje výrobků z jejich chráněné dílny 
získali více než 20.000 Kč na další 
provoz.
 Jejich aktivity podporuje Magistrát 
Hradce Králové a Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje.
 Další informace naleznete na inter-
netových stránkách www.ctyrlistekHK.
eu a na telefonu 604 774 944.
 Přijďte k nám podpořit postižené děti 
a zároveň si udělat radost krásným 
dřevěným přívěškem. -haj-
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Návod na třídění a likvidaci odpadů v Tanvaldě
 Odpad. „Nejlepší odpad je ten, 
který ani nevznikne.“  Kupujte 
produkty, z nichž je nebo vzniká co 
nejméně odpadu.
 Starý papír a karton vhazujte 
do modré sběrné nádoby.  Do nádob 
nevhazujte použité dětské pleny a hygi-
enické pomůcky.
 Skleněné láhve a sklenice vhazujte 
čisté do zelených kontejnerů.  Do kon-
tejnerů na sklo zásadně nepatří před-
měty z porcelánu nebo keramiky, zátky, 
uzávěry lahví a víčka sklenic, žárovky 
nebo zářivkové trubice
 PET láhve vhazujte do žlutých sběr-
ných nádob. Do nádob nepatří ostatní 
plasty.
 Ostatní plasty - směsné plasty, 
jako jsou např. láhve od mycích a čis-
ticích prostředků, vymyté, čisté kelímky 
od jogurtů, margarínů, pomazánkových 
másel, zmrzlin, sýrů apod., dále čisté 
igelitové sáčky nebo folie, a různé jiné 
plastové obaly, sbírejte do žlutých pytlů. 
Svoz žlutých pytlů provádějí technické 
služby každý sudý čtvrtek. Pytle si 
každý poplatník může vyzvednout 
na MěÚ, odboru rozvoje a KV.
 Tetrapaky – obaly nebo krabice 
od mléka, džusů a jiných nápojů sbírejte 
čistě vymyté do červených pytlů.  Svoz 
provádějí technické služby každý sudý 
čtvrtek.
Pytle si každý poplatník může vyzved-
nout na MěÚ, odboru rozvoje a KV.
 Starý textil vhazujte v zavázaných 
igelitových taškách nebo pytlích do kon-
tejnerů na textilní odpad. 
 Staré elektrospotřebiče 
Větší elektrospotřebiče jako jsou 
televizory případně radia,  vysavače, 
počítače a monitory, pračky, myčky 
na nádobí, mikrovlné trouby, el. grily, 

ledničky a mrazáky, sporáky, kuchyňské 
roboty nebo větší strojky apod. – odvoz 
technickými službami v dohod-
nutém termínu a místě, bezplatná 
služba na zavolání tel.č. 483 369 554. 
Tyto elektrospotřebiče musí být neroze-
brané, kompletní ! 
Staré elektrospotřebiče je rovněž 
možné odevzdat každou poslední 
sobotu v měsíci od 8.00 do 11.00 hodin 
v České ulici za viaduktem. 
Drobné elektrospotřebiče jako 
jsou vysoušeče vlasů, varné konvice, 
žehličky, mixéry a jiné kuchyňské 
strojky, radia, přehrávače, kalkulačky, 
telefony a jiná drobná elektrozařízení 
z domácností odkládejte do kontejnerů 
na drobný elektroodpad.  
 Velkoobjemový odpad
Jedná se o zbytkový odpad, který nelze 
uložit do šedé nádoby na směsný odpad 
- nábytek- postele, pohovky, gauče, 
lehátka, skříně, komody, stoly, křesla, 
židle, regály, matrace, koberce, dětské 
kočárky, jízdní kola, kufry - odvoz tech-
nickými službami v dohodnutém 
termínu a místě, bezplatná služba 
na zavolání tel.č. 483 369 554. 
 Nepoužité, staré léky odevzdávejte 
nejlépe ve své lékárně. 
 Stavební suť z domácností, která 
vzniká drobnou údržbou, zejména 
svépomocí - odvoz technickými služ-
bami na zavolání v dohodnutém termínu 
a místě. V žádném případě se nejedná 
o větší množství ze stavební činnosti. 
Za  stavební suť je považována i sani-
tární keramika (WC, umyvadlo apod.) 
 Baterie a malé akumulátory – 
vhazujte do boxu kontejnerů na drobný 
elektroodpad, odevzdávejte v prodej-
nách, případně odevzdejte při mobilním 
sběru nebezpečného odpadu.

 Zářivkové trubice a úsporné 
žárovky
Od 1. 1. 2013 mohou občané každý 
pátek v době od 13.00 do 14.30 hodin 
v bývalé výměníkové stanici pod objek-
tem č.p. 553, ul. Sportovní, Tanvald 
a každou poslední sobotu v měsíci 
od 8.00 do 11.00 hodin v České ulici 
za viaduktem odevzdat světelné zdroje 
jako jsou úsporné žárovky, kompaktní 
úsporné zářivky, lineární (trubicové) 
zářivky, výbojky a světelné zdroje s LED 
diodami. Nejedná se o klasické žárovky, 
které patří do směsného odpadu. Odběr 
zajišťují technické služby města.
 Nebezpečný odpad jako jsou 
chemické přípravky používané 
v domácnostech, zbytky laků a barev, 
ředidel apod. a dále zářivkové trubice 
a úsporné žárovky odevzdávejte při 
mobilním sběru nebezpečného odpadu. 
Termín mobilního sběru nebezpečného 
odpadu vyhlašuje město 2x ročně (viz. 
pravidla na mobilní sběr nebezpečných 
odpadů).
 Ostatní odpad z domácností 
vhazujte do nádoby na směsný odpad.  
Jedná se o odpad, který již nelze dále 
zpracovávat jako druhotné suroviny. 
 Autodíly a pneumatiky je povin-
ností občanů likvidovat na vlastní 
náklady.
 Pokud máte pochybnosti jak 
konkrétní odpad z domácnosti zlik-
vidovat, obraťte se na odbor rozvoje 
a KV MěÚ. 
 Správnou likvidací odpadu mohou 
občané přispět nejen k lepšímu život-
nímu prostředí a pořádku ve městě, 
ale podílet se i na udržení ročního 
poplatku za odpad na rozumné výši. 

-MěÚ-

Nezvaný host si vsadit nepřišel
 Ručička na hodinách v Tipsportu se 
přiblížila sedmičce a slečna Markéta 
začala pomalu balit. Poslední hosté 
už své vyplněné tikety sázenek 
odevzdali, poslední pětikoruny v auto-
matech zacinkaly a všichni se rozešli 
domů. Ještě pozhasínat, pozamykat, 
a dnešní směnu má za sebou. Náhle 
se prosklené dveře otevřely a na prahu 
stanul nějaký mladík s kapucí staže-
nou do čela. Markéta pozvedla oči 
a povzdechla si. No, snad to bude jen 
nějaký zapomnětlivec, který si jde ještě 
pro cigarety a více ji nezdrží. Mladík 
váhavě vykročil směrem k pultu, jako 
by se ještě rozmýšlel, co tu vlastně 
chce.
 „Co to bude?“ zeptala se, ale mladík 
jen něco zamumlal a přes šálu mu 
nebylo rozumět.
 Trpělivě čekala, až si host rozmyslí 
své přání, jenže on stále okolkoval, 
nervózně přešlapoval a hrabal se 
po kapsách, jako kdyby hledal peně-
ženku. Jenže peněženka nebyla to, 
co zrovna hledal. Po chvíli vytáhl ruku 
z kapsy a v Markétě by se krve nedo-
řezal. Držel v ní pistoli, nebo alespoň 
něco, co se pistoli velice podobalo.
 „Naval prachy! A dělej!“  Tentokrát 

mu bylo dobře rozumět i přes šálu 
a navíc svá slova doprovázel výmluv-
nou posunčinou. Hlaveň pistole kmitala 
sem a tam a prst na spoušti se chvěl.
 Ještě aby to tak na mě zmáčknul, 
proběhlo Markétě hlavou a nervózníma 
rukama otevřela kasu. Mladíkovi zasví-
tily oči. Tržba sice nebyla bůhvíjaká, 
ale pro nemakačenka každá tisícovka 
dobrá. Netrpělivě hrábnul přes pult 
a začal si cpát peníze do kapes. Celé 
to možná netrvalo ani minutu, ale pro 
dívku to bylo nekonečné. Když zakuk-
lenec konečně vypadnul ven a zmizel 
kdesi v lese nad nemocnicí, chvějícíma 
se rukama začala vytáčet stopade-
sátosmičku. Hned napoprvé se jí to 
nepovedlo, ale kdo by se tomu mohl 
divit. Hledět do hlavně pistole není totiž 
žádná sranda.
 Policie přijela brzy, ovšem smůla, 
sníh s deštěm a místy skoro lijavec, 
nepustily služebního psa dál než 
k prvním stromům. Vlčák nešťastně 
přešlapoval, jenže stopa byla nená-
vratně pryč. Škoda, mohli ho mít 
za chvilku. Rutinní prohlídky tanvald-
ských hospod a heren bohužel výsle-
dek nepřinesly. Nebezpečný pachatel 
loupežného přepadení zmizel. Ale 

on se určitě znova objeví. Nepoctivě 
získané prachy mu dlouho nevydrží 
a tak se zase vydá na lov. Do Tanvaldu, 
Desné, na Smržovku, kdož ví, kam ho 
pudy zavedou. A třeba mu příště už 
nebude přát tolik štěstí a sklapne past. 
A syčák zmizí v ajnclíku a na dlouhá 
léta.
 Doufejme. A doufejme taky, že tam 
nebude mít příliš dobrý obraz a k obědu 
jen samé blafy. Nic jiného totiž neza-
slouží. Jenže lidská práva jsou lidská 
práva. Unie bdí, aby vězňové netrpěli 
nedostatkem. Jenže kdo bdí nad jejich 
oběťmi? Kdo se stará, jestli ony netrpí 
nedostatkem? Toť kardinální otázka. 
Vzniklá škoda jde totiž na vrub provozo-
vatelky Tipservisu. Takže pilně sázejte 
a pomůžete. Každopádně poškozené, 
možná i sobě, pokud vyhrajete. A třeba 
oběma.
 A dobrá zpráva na závěr. Stálí 
návštěvníci Tipsportu se rozhodli 
udělat sbírku na podporu poškozené 
provozovatelky, za což jim patří dík 
a obdiv. Znamená to totiž, že kromě 
syčáků jsou mezi námi i slušní lidé 
a doufejme, že je jich většina.

Václav Hošek

Okénko městské policie
725 095 123   -  483 394 575

Sebevražda na Šumburku?
Těžce zraněný padesátiletý muž byl 
nalezen ve Smetanově ulici. Lékař 
již bohužel mohl konstatovat pouze 
smrt. Tragédii vyšetřuje policie a vše 
nasvědčuje tomu, že střelné poranění 
hlavy si muž způsobil sám legálně 
drženou pistolí. Zda šlo o nešťastnou 
náhodu při manipulaci se zbraní nebo 
o sebevraždu, to musejí kriminalisté 
teprve zjistit, cizí zavinění se však zdá 
nepravděpodobné.

Kam s ním?
Sníh, je-li ho příliš, dovede potrápit, 
zejména majitele nemovitostí. Může se 
samozřejmě stát, že hromada bílého 
naděleníčka sjede ze střechy natošup, 
a před chvílí vymetený chodník či 
vyčištěná ulice, jsou rázem zasypány. 
Ovšem co si myslet o lidech, kteří lopa-
tou vehementně házejí sníh na chod-
ník, nebo dokonce na silnici. Však to 
dobře znáte. Jedete vozem a pochva-
lujete si, jak je vozovka krásně pro-
pluhovaná, když tu náhle za zatáčkou 
vjedete do hromady sněhu, kterou tam 
opravdu nečekáte. Pneumatiky kvílí 
a smekají se, vůz se roztočí do nebez-
pečných piruet. Většinou to dopadne 
dobře, protože horalé jsou na takové 
situace zvyklí, ale taky nemusí. Přál 
bych pak takovému chytrákovi, jenž si 
ulici plete se sněhovým depem, aby ho 
pojišťovna setsakramentsky zmáčkla 
o náhradu způsobené škody. A to se 
stát může, a velice snadno. Pro chodce 
je také velice nepříjemné, když náhle 
musí opustit chodník a vyhýbat se 
kritickým místům po silnici. A navíc je to 
nebezpečné.  Vím, když hodně sněží, je 
to někdy problém kam s ním. Jenže tak 
jako se vám určitě nelíbí, když si soused 
odhází sníh od své garáže přímo před 
tu vaši, nedělejte něco podobného ani 
vy. Je to věc vzájemné ohleduplnosti. 
A chodník se silnicí slouží nám všem. 
Přemýšlejte. Městská policie za zne-
čišťování komunikace samozřejmě 
může rozdávat pokuty, ale lépe by bylo 
takovým konfliktům předcházet. Nezdá 
se vám to také rozumnější?

Ach, ta láska nebeská
Střílelo se i na nádraží. Z nešťastné 
lásky se tu střelil do hlavy zamilovaný 
čtyřicátník. Zranění naštěstí přežil, 
neboť pistole byla plynová, ovšem vy 
to raději nezkoušejte. I plynová zbraň 
může totiž zabít. A pak je po lásce veta. 
Definitivně. -vho-

 Dne 18. 3. 2013 se od 15,30 hod. 
koná Valná hromada Honebního spo-
lečenstva Tanvald v zasedací místnosti 
na MěÚ Tanvald. Mimo všeobecných 
záležitostí bude rovněž podána zpráva 
zástupce Mysliveckého sdružení „Tří 
jedle“ Tanvald o činnosti a hospodaření 
v honitbě. Rovněž bude projednán 
návrh prodloužení pronájmu honitby 
na další období. Zveme všechny členy 
honebního společenstva.

Honební starosta: Vladimír Rýdl

Oznámení



Tanvaldský zpravodaj    5

Tanvaldský zpravodaj / březen 2013 Zajímavosti, informace

 Po politických změnách proběhla 
i v Tanvaldě začátkem 90. let minulého 
století rozsáhlá privatizace. Malá priva-
tizace se dotkla sítě služeb a obchodů 
a velká privatizace se týkala průmyslu. 
V rámci privatizačního projektu tehdy 
státního podniku SEBA Tanvald byl pri-
vatizován i jeho bytový fond. Sebácké 
podnikové byty v Tanvaldě tak přešly 
do majetku města. Do majetku město 
získalo i tzv. státní byty. V červenci 
1994, po třech letech účinnosti zákona 
o majetku obcí, mělo město Tanvald 
ve svém vlastnictví téměř 1 300 bytů, 
včetně 33 bytů v nově dostavěném 
penzionu pro důchodce na Šumburku. 
Správu bytového fondu města zabez-
pečovala po delimitaci Okresního 
bytového podniku v Jablonci nad Nisou 
od května roku 1991 příspěvková 
organizace města s vlastní právní 
subjektivitou „Technické služby města 
Tanvald“. Vedení města si již v průběhu 
roku 1993 uvědomovalo, že forma 
správy bytového fondu zmíněnou 
příspěvkovou organizací, vlastně měst-
ským byťákem, je již překonána, neboť 
nemotivuje k řádnému hospodaření se 
svěřeným majetkem a chybí zde kvali-
tativně nový vztah správce i nájemníků 
bytů k majetku.  Finanční prostředky ze 
strany města i správce byly vynaklá-
dány neefektivně. Způsob správy byto-
vých domů a nájemní vztah uživatelů 
k bytům a domům vyvolávaly stále větší 
lhostejnost k bytovému fondu, zhoršo-
valy kvalitu bydlení a prohlubovaly cel-
kovou zanedbanost domů. Do popředí 
stále více vystupovala potřeba zásadní 
změny vlastnictví k bytům a bytovým 
domům, která by motivovala uživatele 
bytů i správce k větší hospodárnosti 
a odpovědnosti a která by v koneč-
ném důsledku vedla ke zlepšování 
stavu bytů a celých bytových domů. 
Bylo nezbytné vytvořit novou bytovou 
politiku města. Základem úvah vedení 
města se stal záměr prodat co největší 
část městských bytů z majetku města 
za oboustranně přijatelných a výhod-
ných podmínek do osobního vlastnictví 
stávajícím uživatelům bytů a to co nej-
dříve po nabytí účinnosti příslušného 
zákona, o kterém se v té době již disku-
tovalo a jehož schválení se v brzké době 
očekávalo. Vzhledem k charakteru 
některých objektů, sociálním potřebám 
a nezastupitelné úloze města garanto-
vat řádný chod školství, zdravotnictví, 
veřejné správy a veřejně prospěšných 
služeb, se v té době jevilo jako nutné 
ponechat určitou část městského byto-
vého fondu ve vlastnictví města nebo 
vytvořit k části městských bytů takový 
majetkový vztah, který by zachoval 
městu přidělovací právo. Ve vlast-
nictví města tak zůstaly byty v nově 
postaveném penzionu pro důchodce 
na Šumburku. Dalších téměř 200 
bytů zejména v tzv. obecních domech 
ve Vítězné ulici na Šumburku, v pane-
lových domech 552, 536 – 539 na síd-
lišti Výšina bylo předem rozhodnuto 
z majetku města neprodávat a vložit 
je v roce 1995 do základního jmění 
nového správce bytů, 100 % městem 
založené obchodní společnosti TABYS 
s.r.o. U bytů vložených do společnosti 
TABYS si město donedávna smluvně 
zachovávalo přidělovací právo. Několik 

bytů v malých domech, kde se uživa-
telé dohodli na koupi, bylo prodáno 
za oboustranně výhodných cenových 
podmínek v rámci prodeje celých domů 
v letech 1994-95. S tisícovkou bytů 
bylo uvažováno k prodeji, avšak jed-
notlivě, aby nemohlo dojít v budoucnu 
k finančnímu poškození a znevýhod-
nění stávajících uživatelů, nájemníků. 
Pozdější zkušenosti z jiných měst 
a obcí, kde se prodávaly celé velké 
bytové domy s nájemníky soukromým 
subjektům, ukázaly, že toto rozhodnutí 
města Tanvald bylo z pohledu ochrany 
uživatelů bytů naprosto zásadní 
a správné. Aby bylo možné byty prodá-
vat jako jednotlivé nemovitosti, muselo 
se počkat s realizací prodeje do vydání 
příslušného zákona a provést prohláše-
ními poměrně složité rozdělení celých 
bytových domů. Na zásadách prodeje 
bytů městský úřad, rada a zastupi-
telstvo začaly intenzivně pracovat 
již od začátku roku 1994. Bylo nutné 
vyjasnit zejména pozemkové záleži-
tosti, aby při budoucím prodeji bytů 
nedošlo k žádným majetkoprávním 
komplikacím a sporům. Přitom se nará-
želo na různé problémy.Cílem bylo, 
aby na listu vlastnictví města u katas-
trálního úřadu bylo spolu s vlastnictvím 
k bytovým domům zapsáno i vlastnictví 
ke stavebním parcelám, na nichž domy 
stojí. Zkušenosti jsme v té době mohli 
čerpat jen od našich partnerských měst 
v SRN, protože v Česku jsme v této 
věci byli průkopníky.
 Všechny uvedené skutečnosti 
následně urychlily celý proces převodu 
městských bytů do osobního vlastnictví 
a vznik vhodné formy správy bytů.
 Dlouho očekávaný zákon č. 72/1994 
Sb. ze dne 24. 3. 1994, kterým se 
upravují některé spoluvlastnické vztahy 
k budovám a některé vlastnické vztahy 
k bytům a nebytovým prostorům- zákon 
o vlastnictví bytů, vstoupil v platnost 1. 
5. 1994.
 11. července 1994 schválilo Městské 
zastupitelstvo v Tanvaldě „Ustanovení 
pro tvorbu cen a způsob prodeje bytů 
z majetku města Tanvald“. Na základě 
ustanovení bylo neprodleně vydáno 
„Oznámení města Tanvald o vydání 
záměru prodat byty ve vyjmenovaných 
domech“. Všem nájemníkům bytů 
nabídnutých městem k prodeji byla 
do 31. 7. 1994 doporučeně zaslána 
konkrétní nabídka na koupi bytu. K pro-
deji bylo takto nabídnuto 1065 bytů.
 Zákonná půlroční lhůta k podání 
žádostí o koupi užívaného bytu trvala 
od 1. 8. 1994 do 31. 1. 1995. Předem 
bylo rozhodnuto, že realizace prodeje 
bytů se stane jedním z prvořadých 
úkolů městského úřadu v roce 1995. 
Celou složitou proceduru prodeje bytů 
pak MěÚ v Tanvaldě zajistil komplexně 
vlastními pracovníky, bez zprostřed-
kujících realitních kanceláří nebo 
komerčních právníků. Kladlo to sice 
vysoké nároky na zaměstnance města 
zařazené do úřadu, ale urychlilo to 
prodej bytů a přineslo kupujícím i městu 
úsporu cca 3 mil. Kč. Cílem ustanovení 
o prodeji bytů v Tanvaldě bylo prodat 
co nejvíce nabídnutých bytů jejich stá-
vajícím uživatelům za akceptovatelné, 
rozumné ceny, výhodné pro uživatele 
i pro město a zároveň okamžitě nabíd-

nout a zajistit řešení správy společných 
částí domů, v kterých se byty prodají. 
Průměrná cena bytu 1+3  první kate-
gorie v paneláku na sídlišti Výšina se 
dle pevně a přesně daných pravidel 
výpočtu pohybovala kolem 70 tisíc Kč.
 Vstřícně se město vůči kupujícím 
zachovalo i při stanovení způsobu 
zaplacení kupní ceny.
 Kupujícím bylo kromě zaplacení celé 
kupní ceny při podpisu smlouvy umož-
něno zaplacení kupní ceny dvěma 
dalšími způsoby s možností splácení 
přímo městu po dobu 5 let. Formu 
koupi bytu na splátky, které nepřevyšo-
valy dřívější základní nájemné využila 
většina kupujících. Způsob splácení 
bytu přímo městu ušetřil kupujícím 
v porovnání s tehdy běžnými nabíd-
kami půjček od bankovních domů další 
nemalé peníze.
 Z možnosti koupit užívaný byt byli 
předem, z rozhodnutí města, vyloučeni 
tzv. neplatiči nájemného. Podmínkou 
prodeje bytů v domě bylo, že si o koupi 
bytu podá žádost alespoň 70 % uživa-
telů bytů v domě. Nakonec se ukázalo, 
že v některých domech podalo žádost 
i 100 % uživatelů bytů. Na druhé straně 
např. ve věžáku čp. 559 se potřebný 
počet žadatelů o koupi bytu nenašel, 
k prodeji bytů v tomto domě proto 
nedošlo a celý dům byl pak vložen 
do základního jmění nově založeného 
TABYSu.
 Ve lhůtě k 31. 1. 1995 bylo na MěÚ 
Tanvald podáno na 800 žádostí o koupi 
bytu. V průběhu roku 1995 pak bylo 
dle zákona č. 72/1994 Sb. skutečně 
prodáno do osobního vlastnictví uži-
vatelů více než 600 bytů. V 60 přípa-
dech žadatelé o koupi bytu z různých 
důvodů před podpisem kupní smlouvy 
od koupě odstoupili a rozhodli se zůstat 
v nájmu. U zbývajících bytů město 
k prodeji nepřistoupilo pro nesplnění 
podmínky alespoň 70 % žadatelů 
o koupi bytu v domě. Během roku 1995 
bylo prodáno ještě dalších 25 bytů jako 
celé domy. 
 Kupní smlouvy na byty byly sepsány 
tak, aby město jako prodávající bylo 
dostatečně chráněno proti případ-
ným dlužníkům nebo spekulantům. 
Nakonec se splácením více jak 600 
bytů prodaných v roce 1995 i bytů pro-
daných v dalších letech nebyly vážnější 
problémy a za všechny byty dostalo 
město řádně zaplaceno. 
 V Tanvaldě se na přelomu tisíciletí 
rozvinul trh s byty. Během krátké doby 
po prodeji bytů se začal měnit režim 
v domech. Noví vlastníci, vědomi si 
svého majetku, se začali chovat úplně 
odlišně, než se chovali dříve jako 
nájemníci. Ve většině domů nastal 
pořádek, nic se úmyslně nerozbíjí, 
zamyká se, vše ve společných pro-
storách je pod kontrolou vlastníků 
bytů, fasády domů byly postupně 
zatepleny a září svěžími barvami, 
domy mají nová okna a vstupní dveře 
a k lepšímu se změnil celkový vzhled 
domů.  Lidem se v nich jistě lépe 
bydlí. Zástupci společenství vlastníků 
spolupracují se správcem a rozhodují 
o efektivním vynakládání finančních 
prostředků.  I přes počáteční odpor ze 
strany mnoha uživatelů bytů k prodeji 
městských bytů, dnes s odstupem času 

naprostá většina z nich přiznává, že 
město svým krokem prodat byty uve-
deným způsobem udělalo velmi dobře 
a že z toho i oni měli a mají prospěch. 
V souladu s ustanovením o prodeji bytů 
se ale braly v potaz i sociální aspekty. 
Byla zde ukotvena zásada, že byty, 
které užívají zejména důchodci, zůsta-
nou v případě nezájmu o jejich koupi 
ze strany uživatelů nadále nájemními 
byty i do budoucna a budou nabídnuty 
k prodeji ve veřejné soutěži až po jejich 
případném uvolnění.  Ale i přesto byl 
i ze strany nájemníků, důchodců velký 
zájem o koupi bytu. V průběhu dalších 
let až dodnes byly a jsou zbývající byty 
města v případě jejich uvolnění nájem-
níky prodávány ve veřejné soutěži, 
avšak již za vyšší, tržní ceny. V sou-
časné době je v domech, kde se byty 
prodávaly, ve vlastnictví města už jen 
několik bytů. Tak např. v čp. 503-508 
ze 48 bytů jsou ještě 4 městské, v čp. 
515-520 ze 48 – 4, v čp. 521-524 z 32 
– 4, v čp. 525-528 z 32 – 3, v čp. 553 
z 64 – 3, v čp. 554 z 63 – 3 a v čp. 562 
– 567 je z 98 už jen 5 bytů ve vlastnictví 
města.
 Prodej bytů v Tanvaldě a založení 
společnosti TABYS s.r.o. se staly 
námětem a vzorem prodeje a správy 
bytů pro řadu i daleko větších měst 
v Čechách Velký zájem o celou proble-
matiku tehdy projevilo i ministerstvo pro 
místní rozvoj, které s námi konzultovalo 
mnoho otázek týkajících se vlastnictví 
a správy bytů v osobním vlastnictví. 
Zájem projevil i ministr pan Karel Dyba, 
který Tanvald kvůli nové, v té době 
ještě ojedinělé a průkopnické formě 
vlastnictví a správy bytů navštívil, aby 
se s problematikou osobně seznámil.
Jak jsem se již zmínil, důležitým fakto-
rem celého přerodu bytové koncepce 
v Tanvaldě bylo i zřízení kvalitativně 
nového správce a vlastníka části bytů 
a domů, které dříve byly v majetku 
města Tanvald. Dne 1. 4. 1995 město 
Tanvald založilo se 100 % účastí 
Tanvaldskou bytovou společnost, 
TABYS s.r.o.. Valnou hromadou 
TABYSu je rada města. Vlastníci bytů 
tak jako zákazníci TABYSu byli hned 
od začátku a stále ještě jsou do jisté 
míry chráněni městem před nega-
tivními jevy a dopady, jak tomu bylo 
a stále ještě občas je v některých jiných 
obcích a městech, kde správu bytových 
domů prováděly a stále provádějí různé 
obchodní společnosti vymykající se 
zcela z vlivu a kontroly města. Dne 
1. 1. 1996 byla z iniciativy a rozhodnutí 
města založena další nová obchodní 
společnost Teplárenství Tanvald s.r.o., 
kde má dodnes město Tanvald 51 % 
podíl. Tato společnost zásobuje teplem 
sídliště Výšina a sídliště s okolními 
domy na Šumburku.

R.Seidel

Prodej bytů do osobního vlastnictví se v Tanvaldě začal připravovat před 20 lety

Fit Klub Kolín nabízí 
pronájem budovy

Na kruhovém objezdu
U hl. nádraží

Tel: 602 259 965 
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• RM vydává záměr na prodej stavební parcely č. 932  
o výměře 11 m2 a stavební parcely č. 995 o výměře 13 
m2, vše katastrální území Tanvald společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – 
Podmokly za účelem narovnání majetkoprávních vztahů.
• RM vydává záměr na prodej části pozemkové parcely 
č. 370/1 (trvalý travní porost), katastrální území Tanvald 
– pruhu v šíři 2 m podél zpevněné plochy (dle přiložené 
situace).
• RM doporučuje zastupitelstvu města nežádat Státní 
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký 
kraj, se sídlem U Nisy 6a, Liberec o úplatný převod 
pozemkové parcely č. 1258 (trvalý travní porost) o výměře 
7283 m2, katastrální území Šumburk nad Desnou.
• RM rozhodla schválit prodej osobního automobilu 
Škoda Fabia Combi, RZ 1L5 7906, pořízeného v roce 
2002 a používaného pro potřeby MěÚ Tanvald, 
společnosti AUTO KOUTEK s.r.o., se sídlem Tanvaldská 
1141, Liberec 30 za nabídnutou výkupní cenu 38.000 Kč.
• RM rozhodla schválit prodej nákladního automobilu 
AVIA A 21 N, RZ 2L5 9253, pořízeného v roce 1989 
a používaného střediskem technických služeb Městského 
úřadu Tanvald,  panu K. Šídovi  za obvyklou cenu 
15.000 Kč odpovídající stáří vozidla.
• RM schvaluje:
1/ ukončení Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem 
Tanvald a Základní školou Tanvald, Sportovní 576, 
příspěvkovou organizací  dne 02. 01. 2007 o bezplatném, 
dočasném užívání automobilu FIAT DUCATO 2.0 JTD, 
RZ 2L4 8949 dohodou ke dni 11. 2. 2013;
2/ uzavření  Smlouvy o výpůjčce mezi městem Tanvald 
a Základní školou Tanvald, Sportovní 576, příspěvkovou 
organizací  o bezplatném, dočasném užívání movitého 
majetku – automobilu RENAULT TRAFIC, RZ 4L2 1234;
3/ převod automobilu FIAT DUCATO 2.0 JTD, RZ 2L4 
8949 do střediska technických služeb Městského úřadu 
Tanvald.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rozpočtové opatření č. 5/2013:
VÝDAJE
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - celkem
aktualizace ÚAP pro ORP Tanvald ................. 110.900 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let ...............
  .................................................................+110.900 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 6/2013:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ DOTACE
na volbu prezidenta republiky  ........................224.100 Kč
VÝDAJE
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY ...............224.100 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
celoplošné opravy částí místních komunikací ulice Příkrá, 
v úseku od trafostanice po křižovatku s ulicí Krkonošská, 
a ulice K Dubu, v úseku od křižovatky s ul. Pod Skálou 
po křižovatku s ulicí Pod Špičákem, v roce 2013 dle 
předloženého návrhu.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit:
1/ výstavbu IN LINE dráhy včetně skateparku v prostoru 
za sídlištěm Výšina – „U Lesíka“ dle předloženého 
návrhu;
2/ rozpočtové opatření č. 4/2013:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Hřiště – celkem
projektová dokumentace + inženýrská činnost IN LINE 
dráha ..............................................................140.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let ...............
+140.000 Kč
• RM souhlasí s přijetím věcného daru – televizoru 
GOGEN TVL24925LEDRR v hodnotě 4.799 Kč  
Mateřskou školou Tanvald, U Školky 579, příspěvkovou 
organizací. 
• RM rozhodla:
1/ doporučit zastupitelstvu města poskytnout příspěvky  
na činnost a vybrané  akce v roce 2013 
z rozpočtové kapitoly  Příspěvky neziskovým organizacím 
takto:
TJ Jiskra Tanvald v celkové výši .......................90.000 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 kopané příspěvek na pořádání halových turnajů 
mini žáků ............................................................4.000 Kč
TJ SEBA Tanvald včetně příspěvku na údržbu sjezdových 
a běžeckých tratí ............................................ 113.000 Kč
z toho příspěvek na pořádání  KP v běhu na lyžích .........  

  .......................................................................1.000 Kč
příspěvek na pořádání  KP v přespolním běhu ..1.000 Kč
příspěvek na pořádání  Muchovman 2013 .........4.000 Kč
příspěvek na pořádání  Handidesetiboj 2013 .....2.000 Kč
příspěvek na pořádání regionálního turnaje v minigolfu I .
  .......................................................................1.000 Kč
příspěvek na pořádání regionálního turnaje v minigolfu II 
  .......................................................................1.000 Kč
příspěvek na pořádání basketbalovéto turnaje v rámci 
Tanvaldských slavností .......................................3.000 Kč
Občanské sdružení  mateřské a dětské centrum MAJÁK 
Tanvald v celkové výši   ...................................  61.000 Kč
z toho příspěvek na pořádání akce Cesta lesem 
pohádek ............................................................ 6.000, Kč
příspěvek na letní příměstské tábory ............... 5.000, Kč
Občanské sdružení zdravotně postižených Tanvald ........
  .....................................................................40.000 Kč
Trialsport Tanvald v AČR  
příspěvek na pořádání ME mládeže, juniorů a žen a ME 
jednotlivců.........................................................25.000 Kč
Tenisový klub Tanvald o.s. včetně příspěvku na údržbu 
plochy pro veřejné bruslení v celkové výši .......20.000 Kč
z toho příspěvek na pořádání oblastního přeboru dorostu
  .......................................................................3.000 Kč
Regionální sportovní klub Tanvaldsko ..............20.000 Kč
2/ poskytnout příspěvky na činnost a vybrané akce 
v roce 2013 z rozpočtové kapitoly Příspěvky neziskovým 
organizacím takto:
Klub českých turistů Tanvald včetně příspěvku na údržbu 
objektu TOM č.p. 491 
v celkové výši ...................................................18.000 Kč
z toho příspěvek na pořádání akce Masopust ....3.000 Kč
DH-FR racing Tanvald včetně příspěvku na údržbu 
freeriderové trati .................................................5.000 Kč
z toho  příspěvek na pořádání akce Bobovka DH-Free 
Ride Cup.............................................................2.000 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
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 2013
  .......................................................................1.000 Kč
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s.
  .......................................................................3.000 Kč
Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. .............8.000 Kč
ČMMJ, Okresní myslivecký spolek - na akci Chovatelská 
přehlídka trofejí zvěře .........................................1.000 Kč
Jizerský klub lyžařů Desná ...............................10.000 Kč
Street Fighting Methods o.s. Desná ...................3.000 Kč
3/ neposkytnout příspěvky z rozpočtové kapitoly 
Příspěvky neziskovým organizacím takto:
Jizerská o.p.s. na údržbu lyžařských tratí Jizerské 
magistrály .........................................................20.000 Kč
TJ SEBA Tanvald v celkové výši .......................24.000 Kč
z toho 
příspěvek na pořádání PBT běh na lyžích I  .......1.500 Kč
příspěvek na pořádání PBT běh na lyžích II  ......1.500 Kč
příspěvek na pořádání PBT slalom ....................3.000 Kč
příspěvek na pořádání PBT běh do vrchu .............500 Kč
příspěvek na pořádání PBT cyklocros ...................500 Kč
příspěvek na pořádání PBT maratón, přespolní běh ........  
  ..........................................................................500 Kč
příspěvek na pořádání PBT přespolní běh ............500 Kč
příspěvek na pořádání PBT atletický trojboj .......1.000 Kč
příspěvek na pořádání Handi stolní tenis ...........1.500 Kč
příspěvek na pořádání Handi nohejbal ...............1.500 Kč
příspěvek na pořádání Handi basketbal .............1.500 Kč
příspěvek na pořádání Zálužka cup v basketbalu ............
  .......................................................................5.000 Kč
příspěvek na pořádání Skicross .........................5.000 Kč

• RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
s poskytnutím bezúročné půjčky Mikroregionu Tanvaldsko 
ve výši 110.026 Kč na předfinancování projektu 
„Optimalizace a propagace cyklotras česko-polského 
cyklistického areálu“ s tím, že k vrácení této částky dojde 
do 30. 6. 2014 a schválit rozpočtové opatření č. 2/2013:
VÝDAJE
Ostatní výdaje – celkem  ............................. + 110.026 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku minulých let..................
  ................................................................... 110.026 Kč
• RM rozhodla  poskytnout v rámci dobrých 
partnerských vztahů a za účelem  propagace města 
Tanvald v partnerském městě Wittichenau finanční dar 
ve výši 300 EUR „Karnevalovému spolku ve Wittichenau“. 
Finanční prostředky budou uvolněny z rozpočtové 
kapitoly Propagace města.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 3/2013 
spočívající v uvolnění finančních prostředků z rozpočtové 
rezervy na projektovou dokumentaci podélného parkování 
na silnici I/10 a na technické posouzení a rozpočty opravy 
mostů:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem 
Silnice a místní komunikace – celkem...........+ 53.000 Kč
Rozpočtová rezerva........................................- 53.000 Kč
• 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 
27. 1. 2013;
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 27. 1. 2013.
• RM souhlasí s pokácením 1 ks dubu nacházejícího 
se v ul. Pod Špičákem, Tanvald, na pozemkové parcele 
č. 1926/2, katastrální území Tanvald, dle předloženého 
návrhu odboru rozvoje a KV. 
Z důvodu výstavby parkoviště v ul. Radniční rozhodla 
rada města souhlasit s pokácením 8 ks břízy a 4 ks jívy 
nacházejících se na pozemkové parcele č. 375/104, 

katastrální území Tanvald a 1 ks břízy a 2 ks javoru 
nacházejících se na pozemkové parcele č. 375/134, 
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 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. Jedná se o velmi 
frekventovanou část komunikace, která zajišťuje příjezd 
k firmě Detoa Albrechtice s.r.o. a zejména v zimním 
období k lyžařskému areálu Tanvaldský Špičák a dále 
do Bedřichova a Liberce. Nelogické je, že část této 
silnice od křižovatky se silnicí I/14, navazující silnice 
III/29044 a část silnice III/29022, jsou chemickým 
posypem udržovány. Bez chemické údržby tak zůstává 
meziúsek v délce cca 2,3 km. Bez chemického posypu 
nelze v zimním období udržet tuto část komunikace 
bezpečně sjízdnou (vyjeté koleje). V minulosti, kdy nebyla 
prováděna zimní údržba chemickým posypem, byla tato 
část silnice velmi špatně průjezdná, některé dny při 
větším spadu sněhu i neprůjezdná. Silnice je využívána 
i pravidelnou autobusovou dopravou.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Zadání 
Změny č. 1 Územního plánu Tanvald.
• RM doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
vyhodnocení a hospodaření Fondu na zlepšení úrovně 
bydlení v roce 2012 a vyhlásit v souladu s Pravidly Fondu 
na zlepšení úrovně bydlení výběrové řízení na získání 
půjčky z tohoto fondu na rok 2013 s možností podání 
žádosti do 25. 3. 2013.
• RM schvaluje program zasedání zastupitelstva města, 
které se uskuteční dne 13. 2. 2013 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. Schválení Zadání Změny č.1 Územního plánu Tanvald
8. Vyhodnocení činnosti a hospodaření „Fondu 
na zlepšení úrovně bydlení“ za rok 2012 a vyhlášení 
výběrového řízení na získání půjčky z tohoto fondu na rok 

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 9. 1. 2013

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 23. 1. 2013

Zápis včetně usnesení ze zasedání Zastupitelstva 
města Tanvald konaného dne 13.2.2013

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 6. 2. 2013 

• RM přidělila byt č. 39, vel. 1+3, Větrná 558, Tanvald 
na dobu určitou do 30. 6. 2013. 
• RM přidělila byt č. 14, vel. 1+2, Protifašistických 
bojovníků 595, Tanvald, část Šumburk nad Desnou 
na dobu určitou do 30. 6. 2013.
• RM vydává záměr na prodej bytu č. 2, Radniční 519, 
Tanvald a žádost pana M. Záruby o koupi tohoto bytu  
postupuje k rozhodnutí  zastupitelstvu města.
• 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. 2013 do 31. 12. 2013 
za denní paušální úhradu ve výši 50 Kč a pověřuje 
vedoucí sociálního odboru MěÚ Tanvald Mgr. Vladimíru 
Tomšovou organizačním zajištěním.
• RM doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
odstoupení pana Ing. Truchlého od koupě pozemkové 
parcely č. 679/1 o výměře 2595 m2, katastrální území 
Šumburk nad Desnou.
• RM rozhodla pronajmout lesní pozemky:
1/ pozemkovou parcelu č. 342/6 (lesní pozemek) 
o výměře 236 m2;
2/ pozemkovou parcelu č. 342/7 (lesní pozemek) 
o výměře 13 m2;
3/ pozemkovou parcelu č. 601/1 (lesní pozemek) 
o výměře 35124 m2;
4/ pozemkovou parcelu č. 899/45 (lesní pozemek) 
o výměře 5922 m2;
5/ pozemkovou parcelu č. 1425/45 (lesní pozemek) 
o výměře 251 m2;
6/ pozemkovou parcelu č. 1427/29 (lesní pozemek) 
o výměře 1484 m2;
7/ pozemkovou parcelu č. 1759/1 (lesní pozemek)  
o výměře 249 m2;
8/ pozemkovou parcelu č. 2121/5 (lesní pozemek) 
o výměře 2224 m2;
9/ pozemkovou parcelu č. 323/2 (lesní pozemek) 
o výměře 673 m2;
10/ pozemkovou parcelu č. 327/4 (lesní pozemek) 
o výměře 535 m2;
vše katastrální území Šumburk nad Desnou
společnosti TABYS s.r.o., se sídlem Protifašistických 
bojovníků 183, Tanvald, část Šumburk nad Desnou 
za účelem hospodaření – provozování zemědělské 
výroby podle zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění 
zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 89/2012:
PŘÍJMY

ÚČELOVÉ DOTACE
na projekt Mas. ZŠ a OA  „Cesty v Jizerských horách“
  .....................................................................20.000 Kč                                          
VÝDAJE
ŠKOLSTVÍ – celkem
Základní školy – celkem
Masarykova základní škola a Obchodní akademie 
– celkem
účelový příspěvek na projekt „Cesty v Jizerských horách“ 
  .....................................................................20.000 Kč
• RM schvaluje nové znění Příloh č. 1 a č. 2 ke Smlouvě 
o obstarávání správy nemovitostí a výkonu dalších práv 
a povinností ze dne 22.12.2008 dle předložených návrhů.
• RM souhlasí s bezúplatnou zápůjčkou vozidla CAS 
Škoda ASC 25 RTHP, rok výroby 1967, reg.zn. JN 79-21 
od občanského sdružení Sboru dobrovolných hasičů 
Horní Tanvald, které má toto vozidlo v majetku.  Vozidlo 
CAS bude provozovat město Tanvald a užívat ho bude 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Horní Tanvald 
zřízená městem Tanvald.
• RM rozhodla poskytnout příspěvek v celkové výši 
54.000 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 takto:
1/ o částku 13.500 Kč Gymnáziu Tanvald při pořádání 
maturitního plesu 4. ročníku dne 22. února 2013;
2/ o částku 13.500 Kč Gymnáziu Tanvald při pořádání 
maturitního plesu oktávy dne 8. února 2013;
3/ o částku 13.500 Kč Obchodní akademii Tanvald při 
pořádání maturitního plesu 4. ročníku dne 25. ledna 2013;
4/ o částku 13.500 Kč TJ SEBA Tanvald při pořádání X. 
Tanvaldského sportovního plesu dne 15. února 2013. 
• RM rozhodla poskytnout TJ SEBA Tanvald příspěvek 
ve výši 4.000 Kč na pořádání kulturní akce „Vánoční 
svařák“, která se uskutečnila dne 21. 12. 2012 
a konstatuje, že podpoří konání této akce i v letošním 
roce.
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 1/2013:
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY - celkem
příspěvek TJ SEBA Tanvald  na akci „Vánoční svařák“
  .......................................................................4.000 Kč
Rozpočtová rezerva..........................................- 4.000 Kč
• RM souhlasí s pokácením 2 ks jasanů nacházejících 
se v ul. Pod Špičákem, Tanvald, na pozemkové parcele 
č. 1926/2, katastrální území Tanvald, dle předloženého 
návrhu odboru rozvoje a KV. 

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.

2013
9. Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místním 
poplatku ze psů

10. Náměty, připomínky, diskuze
11. Závěr

Je k nahlédnutí na webu Města Tanvald www.tanvald.cz.
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 Sledujeme nyní pravou stranu silnice 
do Velkých Hamrů.
 Především proti Titaniku, Turnhalle 
a Staré škole byla veliká ovocná 
a okrasná zahrada, která patřila 
k vile Bálovka. Do níže položené 
zahrady vedlo široké schodiště, 
které zůstalo zachováno i přes 
radikální změny celého prostoru, 
dodnes. Zahrada se bezprostředně 
dotýkala silnice do Velkých Hamrů 
a byla zpřístupněna obyvatelům 
továrních domů po roce 1945. 
V létě byla využívána, zejména 
staršími obyvateli továrních 
domů, pro příjemné posezení 
a odpočinek.
 První stavbou po pravé straně 
silnice proti Starému úřadu byl 
dům, spíše chalupa č.p. 87. 
Číslování by mohlo, ale nemuselo 
vypovídat o tom, že tato chalupa byla 
postavena ještě dříve než Stará škola, 
už před druhou světovou válkou. Až 
do demolice v 50. letech tu bydlela 
rodina Pavlíčkových. Chalupa těsně 
sousedila s udržovaným panským 
zahradnictvím, s řadami pařenišť 
a velikým skleníkem s teplomilnými 
rostlinami. Stavení bylo strženo, když 
muselo ustoupit přestavbě křižovatky 
a celého prostoru mezi továrními domy 
a vilou Bálovka. Brzy poté bylo zrušeno 
i zahradnictví.
 Třetím objektem byl tzv. Četnický 
dům. Dům měl dva oddělené vchody 
s jedním popisným číslem 299. 
Na fotografiích z konce 19. století už 
tento dům stojí. Název byl odvozen 
od původního sídla c. a k. četnické 

stanice. Svým vnitřním standardem 
patřil patrně mezi nejlépe vybavené 
tovární domy a nájemníky byli po zru-
šení četnické stanice vesměs jenom 
úředníci německé národnosti. Svému 

účelu slouží Četnický dům dodnes. 
K tomuto domu patřila i zahrada, která 
ležela na levé straně silnice a na břehu 
Kamenice.
 Čtvrtým domem na této straně , také 
spíše velkou dřevěnou chalupou byl 
tzv. Fleischerhaus, č.p. 195. V domě 
nepochybně sídlil už v první polovině 
19. století řezník.  Ani tady jsem se 
nikdy nesetkal s použitím českého 
ekvivalentu, a to ani po roce 1945. 
Jako obytný dům s několika byty sloužil 
již na konci 19. století. Dům byl stržen 
v souvislosti s přestavbou křižovatky 
v 60. letech, a pro celkovou zchátralost. 
Poskytoval bídné a velmi primitivní byd-
lení továrním dělníkům. Životní poměry 
v tomto domě byly doslova skandální. 
V době, kterou popisuji, v domě byd-
lelo šest rodin s mnoha dětmi a byla 

to skutečně krabice živých. Splašky 
se vylévaly do jakéhosi trativodu pod 
okna jednoho z nájemníků. Voda byla 
u koryta vzdáleného od domu cca 60 
metrů a suchý záchod v dřevěné boudě 

byl mimo dům, na vyvýšeném 
terénu.
 Pátým domem v pořadí od kři-
žovatky s hlavní ulicí měl přezdívku 
Buřany. Měl dva oddělené vchody 
a dvě popisná čísla 346 a 347. Byl 
umístěn poměrně vysoko nad sil-
nicí až těsně na hranici lesa. Původ 
tohoto názvu neznám, snad se sem 
na začátku 20. století přestěhovali 
textilní dělníci z tehdy zrušené 
textilky v Buřanech u Jablonce nad 
Jizerou. Buřany se hodně odlišují 
svojí architekturou od ostatních 
továrních domů. Odbytné místnosti 

byly hodně veliké, s vysokými stropy 
a s velikými okny.
 Konečně posledním továrním 
bytovým domem na této straně je tzv. 
Dlouhák. Jednalo se o pět stejných 
a stavebně propojených dvoupodlaž-
ních domů s popisnými čísly 94, 259, 
260, 261 a 262. Proč jeden z těchto 
domů má odlišné číslo popisné, se mně 
nepodařilo vypátrat. Nejen Dlouhák, 
ale i Buřany jsou zachyceny na starých 
fotografiích z konce 19. století. Název 
nevyžadoval žádnou fantazii, jde sku-
tečně o dlouhou stavbu. S německým 
ekvivalentním označením Dlouhák 
jsem se setkával jenom zřídka. Dům – 
domy jsou situovány poměrně vysoko 
nad silnici do Velkých Hamrů a svému 
účelu slouží dodnes. Jan Šálek

Pokračování příště

 Vážení hudební přátelé,
dovoluji si Vás jménem festivalového 
výboru THJ pozvat na 57. ročník 
Tanvaldského hudebního jara, který 
bude slavnostně zahájen v pátek 
5. dubna 2013 v kině Jas. Jak se již stalo 
hezkou tradicí, budete moci od 18.30 
hod. zhlédnout výstavu dětských prací, 
které vzešly z každoroční soutěže 
pořádané Domem dětí a mládeže Ulita 
Tanvald, tentokrát na téma „Tajemný 
svět skřítků, víl a čarodějnic“. Vernisáž 
obohatí jako vždy hudební a taneční 
vystoupení nejlepších žáků Základní 
umělecké školy Tanvald.
 Obojí je vždy ojedinělým zážitkem, 
protože výkony dětí ve všech 
představovaných oborech jsou 
pozoruhodné.
 Od 19.00 hod. začne zahajovací 
koncert, pro který jsme vybrali 
Tanvalďanům již známý vokální soubor 
Gentlemen Singers. Jistě si mnozí 
z Vás připomenou koncert v r. 2007 
v šumburském kostele.
Tento soubor byl založen v r. 2003 
a během své krátké historie se 
zařadil k nejvýznamnějším českým 
seskupením žádaným u nás 
i v zahraničí. Všichni členové souboru 
působili v chlapeckém pěveckém sboru 
Boni pueri v Hradci Králové. Soubor 
má osm členů v klasickém mužském 
ladění: kontratenor, tenor, baryton 
a bas. Repertoár souboru zahrnuje 

období od renesance až po moderní 
hudbu. 
 Soubor pravidelně hostuje 
na významných festivalech po celé 
Evropě a natáčí hudební pořady pro 
rozhlas i televizi. Koncertoval např. 
v Rusku, Tunisku nebo USA.
K nám přijede s programem „Od Bacha 
po Beatles“.
 Druhý koncert se uskuteční v pátek 
26. dubna 2013 a bude podle nás 
velmi zajímavý. Frederyk Chopin 
napsal pouze dva koncerty pro klavír 
a orchestr, a to č. 1 - e moll a č. 2 - f 
moll.
Vzhledem k tomu, že není vždycky 
možné „vozit s sebou orchestr“, 
rozhodl se klavírista Jan Simon, že to 
zkusí se smyčcovým kvartetem. Tento 
nápad oceňují hlavně menší koncertní 
sály. Jan Simon a Heroldovo kvarteto 
tak umožní hudebnímu obecenstvu 
vyslechnout oba nádherné koncerty 
i ve stísněných podmínkách.
 Klavírista Jan Simon je statutárním 
sólistou Symfonického orchestru 
Českého rozhlasu. Slavil úspěchy 
i v zahraničí, stal se laureátem 
soutěže královny Alžběty v Bruselu 
a Pražského jara, je držitelem ceny 
Cannes Classical Award 95. Hostuje 
u mnoha jiných předních evropských 
symfonických orchestrů. Oba koncerty 
jsou zaznamenány na CD z r. 2009 
firmou Supraphon, kde ho doprovází 

Pražská komorní filharmonie pod 
taktovkou Jiřího Bělohlávka.
 Heroldovo kvarteto bylo 
založeno v r. 1998. Hrálo v Evropě, 
Americe,  Asii (Japonsko). V r. 2005 
absolvovalo mimořádně úspěšné 
koncertní turné v Austrálii, jehož 
součástí byl přímý přenos jejich 
vystoupení pro rozhlasovou stanici 
ABC.  Vysokým vyznamenáním bylo 
pozvání do londýnské Wigmore Hall, 
nejprestižnější evropské síně v oblasti 
komorní hudby. Kritika vyzvedává 
zvláště čistou intonaci, perfektní 
rytmickou souhru a dokonalou 
hráčskou techniku.
 V dubnovém čísle Tanvaldského 
zpravodaje najdete podrobnosti 
o závěrečném koncertě THJ, který se 
uskuteční v pátek 10. května 2013 
v kostele sv. Františka z Assisi 
a na kterém vystoupí Orchestr Atlantis 
pod vedením Vítězslava Podrazila 
s violoncellistou Janem Páleníčkem.
 Všichni umělci, kteří k nám přijedou, 
vyprodávají sály ve světě. Doufejme, 
že ani sál tanvaldského kina nezůstane 
prázdný. Přijďte, abyste se mohli 
potěšit krásnou hudbou.
 Na Vaši návštěvu se s celým 
festivalovým výborem těší

Mgr. Libuše Vedralová, 
předsedkyně festivalového výboru THJ

Společenská rubrika, zajímavosti

Jiří Matura
Stanislav Jůna

Zdeňka Kovářová
Bohuslava Maťátková

Otakar Vedral
Ondřej Vološin

Ladislav Buchar
Karel Míl

Zdeňka Barilová
Miloslava Hábová

Jiří Hák
Hana Lubasová

Jaroslava Lufinková
Emilie Lánská

Hana Podzimková
Zdenka Votrubová

V březnu 2013
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 ! )
Pokud si někdo nepřeje dárkový 
balíček, ať to sdělí A. Liškové, 
telefon: 728 421 550, event. 

jiné člence KPOZ.

Pozvánka na Tanvaldské hudební jaro

2. díl: Tovární bytové domy v Tanvaldu

Pohled na Tanvald od Velkých Hamrů

 Každý člověk je jiný, a proto kaž-
dému udělá radost něco jiného. Někdo 
je rád uveden v Tanvaldském zpravo-
daji (TZ) a jiný ne, tak jsme se rozhodli 
opět uvést informace, které se týkají 
jubilantů.
 V TZ je uváděn jubilant, při dovršení 
sedmdesáti let, dále při každých půlku-
latinách a kulatinách.
 K sedmdesátinám obdrží jubilant 
gratulaci. Při pětasedmdesátých naro-
zeninách obdrží dárkový balíček, další 
při osmdesátinách, a poté každý další 
rok. -red-

Významná výročí

Odvoz a likvidace 
fekálií

Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890
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Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
23. 3. 2013 – VELIKONOČNÍ JARMARK 
NA BĚLIŠTI v Železném Brodě:
Odjezd vlakem v 8.25 hod. z hl.nádr., s sebou svačinu, ev. kapesné. 
Návrat v 15.28 hod. tamtéž.

28. - 29. 3. 2013 – VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY V MAJÁKU:
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.

28. 3. – Procházka jarní přírodou, řezání vrbového proutí

29. 3. – Velikonoční dílna - pletení pomlázek a jiných výrobků, velik.dekorace
Přihlášky zasílejte do 25. 3. 2013 na e-mail: mdc.majak@gmail.com
nebo osobně v Maják

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

Chystáme na duben: 
22. - 28. 4. Jarní burza oblečení
Sledujte www.mdcmajak.estranky.cz
DOTACE A PŘÍPĚVKY POSKYTLI:
Krajský úřad Libereckého kraje
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
Nadace EURONISA
MPSV a Úřad práce Jablonec nad Nisou

Mateřské a dětské centrum Maják
Akce DDM Tanvald na březen 2013:
Program na jarní prázdniny:
Pondělí 4. 3. - návštěva 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 5. 3. - od 9:00 do 13:00 výtvarné dílny v Ulitě. Budeme vyrábět jarní  
dekorace, dárečky pro maminku nebo babičku k MDŽ a péct sladké dobroty. 
Cena: 80 Kč.

Středa 6. 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 7. 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 8. 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. 
Tyto akce jsou určeny pouze dětem školního věku. Po předchozí domluvě je 
možno přistoupit na trase. S sebou je třeba mít kartičku ZP nebo její kopii, 
svačinu a pití, do DDM přezůvky.

Úterý 5. 3. a 12. 3. od 17:00 hodin - Keramika pro dospělé - 5. 3. modelo-
vání, 12. 3. glazování vypálených výrobků. Cena: 120,-Kč + odkoupení výrobků 
dle váhy.

Pondělí 18.3. od 17:00 hodin - Velikonoční perníčky - akce pro děti školního 
věku. Cena: 50 Kč. Pečení a zdobení perníčků s velikonočními motivy barev-
nou polevou. S sebou krabičku na pečivo!

Pátek 22. 3. 17:00 - 20:00 - Jarní vitráže  - akce pro dospělé, výroba vitráží 
s jarními motivy technikou tiffany nebo malbou na hedvábí. Je možné si vyrobit 
obě vitráže. Cena: nevratná záloha 100 Kč při přihlášení + doplatek dle počtu 
vyhotovených výrobků.

Středa 27.3. od 16:00 hodin - Velikonoční ošatky – akce pro děti i dospělé. 
Výroba ošatek z přírodního i barevného pedigu. 
Cena: 130 Kč/dítě, 230 Kč/dospělý.

Velikonoční prázdniny:
Čtvrtek 28.3. od 9:00 do 13:00 - Velikonoční dílny v Ulitě – pečení jidášů, 
zdobení perníčků, výroba velikonočních dekorací a kraslic. S sebou krabičku 
na výrobky, svačinu, pití a přezůvky. Cena: 100 Kč

POZOR!!! 
24. - 31. 8. 2013 pořádáme pro děti od 8 do 16 let letní pobytový tábor u řeky 
Berounky.
Cena 3 300 Kč zahrnuje: ubytování v penzionu, celodenní stravování (5x denně) 
+ nějaké pamlsky, pitný režim, veškerou dopravu, vstupy, odměny za soutěže. 
Program: návštěva turistických zajímavostí, známé i neznámé táborové hry, 
lanové překážky, zumba, soutěže, vodní turistika. Přihlašujte se co nejdříve, 
nejpozději do 18. 4. 2013.
Přihlášky s platbou přijímáme v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě, tel.č. 
483 394 301.

 Březen 2013 v Městské knihovně Tanvald
Přijímáme přihlášky na akci: „Noc s Andersenem“, 
která se bude konat 5. 4. 2013. 
Přihlásit se mohou naši čtenáři ve věku 7-10 let. 
Neváhejte, počet je omezen. 
Uzávěrka přihlášek je 27. 3. 2013.

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. Moravcové Jarmily. 
• Žáci 2. a 3. tříd ZŠ se seznámí s příhodami kapříka Metlíka, které pro ně 
napsal mladý spisovatel Jan Opatřil.
• Vyhlašujeme amnestii pro čtenáře, kteří mají doma knihy velmi, velmi dlouho. 
Nebojte se a přijďte.
• V tomto měsíci bude pro nově přihlášené čtenáře zhotovení průkazky zdarma.

Výstavní sálek  4.3. – 28.3.2013
„Gabčino pletení z papíru“ - jste-li zvědaví, co vše lze touto technikou 
vytvořit,přijďte si prohlédnout výstavu paní Gabriely Patrmanové z Desné. 
Vystavené výrobky si budete moci zakoupit, nebo ji pomocí zanechaných 
kontaktů oslovit, aby Vám vyrobila TO, co si budete přát.

Městská knihovna Tanvald

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní akce v kině Jas Járy Cimr-
mana Tanvald:
14. 3. ČT v 18 hodin 
Divadelní představení známé pohádky: 
„S čerty nejsou žerty!“
Podle scénáře Jiřího Justa a Hynka 
Bočana. Hraje divadelní soubor Vojan 
Desná - Mladá haluz. 
Vstupné 30 Kč.

28. 3. ČT v 19,30 hodin
Divadelní představení komedie 
Jiří Just: MANŽELSKÉ  ŠTĚSTÍ
Hlavní hrdinka této svěží komedie, Vile-
mína Gruntorádová, přijde jako hospo-
dyně z agentury Manželské štěstí udě-
lat pořádek do moderní rodiny. Rázná 
žena s prořízlou pusou, která čmouhy 
umývá slivovicí, koberce čistí hovězí 
žlučí a umí uvařit pořádnou dršťkovou. 
Okamžitě ale vycítí, že v tomto manžel-

ství není něco v pořádku a začne dávat 
rozklíženou dvojici dohromady.
Manželské štěstí vychází z témat ob-
líbeného televizního seriálu a knihy 
od Ivy Hüttnerové „Domácí štěstí“. 
Pro Ivu Hüttnerovou je to po letech 
nová zajímavá role, která v mnohém 

připomíná nezapomenutelného strýce 
Pepina v dramatizaci Hrabalovových 
Postřižin v Rubínu.
Hrají: Iva Hüttnerová, 
Michaela Dolinová, David Suchařípa
Režie: Ondřej Kepka
Hudba: Miki Jelínek
Scéna a kostýmy: Nikola Tempír
Technická spolupráce: Petr Mrázek,
Roman Douda, Luděk Pankrác, 
Robert Matoušek
Vstupné: 230, 200 Kč
Předprodej v pokladně kina nebo mož-
nost rezervace na odkazu 
www.tanvald.cz nebo www.disdata.cz. 

Připravujeme na duben v kině Jas 
Járy Cimrmana Tanvald:
4. 4. od 19 hodin 
Cestopisná přednáška o Tibetu. 
Přednáší paní Radka Tkáčiková

5. 4. od 19 hodin
1. koncert 57. ročníku Tanvaldského 
hudebního jara: 
Od Bacha po Beatles
Účinkuje mužský vokální soubor 
Gentlemen Singers

26. 4. od 19 hodin
2. koncert Tanvaldského hudebního 
jara: Smyčcové kvarteto a Chopin?
Hraje Heroldovo kvarteto a Jan Simon 
- klavír

18. 4. od 19 hodin
Nejúspěšnější česká travesti skupina 
HANKY PANKY s novým pořadem, 
“Na přání diváků“. Program nepořádá 
městská kulturní kancelář.
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 Paměť občas potrápí každého 
z nás, a proto Senior klub Tanvald při-
pravil besedu, jak pro veřejnost, tak pro 
seniory. Beseda nesla název Hrátky 
s pamětí, což přesně vystihovalo hodi-
nový program.
 Hrátkami s pamětí provázel pan 
Zdeněk Chour, pracovník v sociálních 
službách a člen České alzheimerovské 
společnosti. Pro naše seniory měl při-
pravené 3 testy. První spočíval v tom, 
že všem přítomným rozdal papíry 
se 105 začátky rčení, které museli 
doplňovat. Druhý a třetí test obnášel 
znalost známých osobností a význam 
měst, jako například Hořice – trubičky, 
Most – hnědé uhlí, F. Bílek – sochař, 

Harapes – baletní mistr).
 Myslím si, že kdekdo by měl pro-
blémy na vše si vzpomenout, což 
u našich seniorů neplatilo. Perfektní 
program potvrdily kladné reakce 
a hlavně hojný počet přítomných. 
Zájem o podobné akce byl tak velký, že 
se domluvil termín na 19. březen. 
 Jako ukázku jsem vybrala 5 z celko-
vých 150ti rčení, které si můžete sami 
doplnit. 1. Není kostelíčka … 2. Jedna 
vlaštovka … 3. Po bitvě je každý … 4. 
Víc hlav … 5. Ani kuře… 
 V každém případě to byl pro všechny 
vhodně strávený čas a už teď se všichni 
těší na další pokračování.

-haj- 

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

CROODSOVI 
Dobrodružná animovaná komedie vypráví 
příběh první pravěké rodiny na světě, která 
se jmenuje Croodsovi. Taťka Grug miluje 
a chrání svou rodinu. Řídí se svéráznou 
filozofií pro přežití „Strach je dobrý, změna 
špatná“, a drží se jí až do chvíle, kdy 
dojde k zničení jejich rodinné jeskyně, 
kde doposud spokojeně bydleli. Grug je 
nakonec nucen uznat, že lepší než zde jen 
přežívat, je začít znovu opravdu žít někde 
jinde. A tak Croodsovi podniknou cestu 
do neznáma, ohromující výlet do krajiny 
plné nejrůznějších, neuvěřitelných a někdy 
i pěkně nebezpečných stvoření. Jejich 
pohled na svět se díky tomu navždy změní. 
Croodsovi čeká velká zkouška, ale také 
největší dobrodružství jejich života.

Babovřesky
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou 
komedií ze života současné jihočeské 
vesnice Babovřesky, která s nadhledem 
a komediální nadsázkou, tak trochu 
v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se 
nedorozumění a souhry náhod, které 
pořádně zamotají hlavu jejím obyvatelům. 
V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist, 
intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž 
se někteří i najdou. Slovy režiséra: „Je to 
prostě film tak ‚trošku‘ ze života.“ Po smrti 
stoleté Trudy zůstanou na konci vesnice 
lukrativní pozemky se starým domem. 
To se hodí starostovi a jeho příbuznému, 
kteří mají na pozemky zálusk a chtějí zde 
vybudovat autobazar. Jenže pozůstalí 
Hálovi se synem Adamem, se rozhodnou, 
že se jim vila líbí a opraví ji, i když v ní 
prý straší. Podtitul „z dopisu venkovské 
drbny“ naznačuje, že na scénu vstoupí i místní zbožné ženy v čele s „univerzální“ 
klepnou Horáčkovou, která o všem ví, od všeho má klíče, všude byla dvakrát... 
a uzurpuje si právo do všeho zasahovat. A právě do této vesničky přichází nový 
farář. Zbožné ženy čekají váženého důstojného pána, ale z auta vyskočí mladý, 
sportovně vyhlížející asi třicetiletý mladík s dvojsmyslným jménem. Netuší, co 
tu na něj čeká, co všechno bude muset řešit a právě díky tomu se odehrává 
v Babovřeskách množství humorných situací. 

FILMOVÉ TIPY 

„S ČERTY NEJSOU ŽERTY“
Vážení a milí příznivci divadla!
Po úspěšných PUKO-VINÁCH (Sen 
noci svatojánské) přichází divadelní 
soubor VOJAN Desná – Mladá haluz 
s novou hrou. Tentokrát jde o „čisto-
krevnou“ pohádku, kterou mnozí z Vás 
znají z televizní obrazovky. 
Jde o hru „S ČERTY NEJSOU ŽERTY“!
Díky detektivním schopnostem 
a nezdolnému úsilí Lenky Ackermanové 
jsme získali od samotných scénáristů 
Hynka Bočana a Jiřího Justa  las-
kavé svolení k převedení televizního 
scénáře na divadelní prkna. Vedle 
upravování textu, šití kostýmů a ruč-
ního malování kulis jsme se museli 
vypořádat i s nedostatkem herců, 
neboť většina aktérů z PUKO-VIN se 
nám rozprchla na vysoké školy po celé 
republice. Naštěstí jsme vedle věr-
ných členů získali i několik šikovných 
nováčků a vypomohli nám i zkušení 
herci z jiných souborů, za což jim patří 
veliký dík. Tak vzniklo super obsazení, 
díky kterému se premiéra (7. 11. 2012)
dočkala bouřlivého potlesku od skvě-

lého publika.
Takže kdo jste tam nebyl, neváhejte, 
berte tužku a do kalendáře si zapište 
14. březen 2013 v Kině Jas Járy 
Cimrmana v Tanvaldě od 18 hodin. 
 A kdo viděl premiéru, tak určitě 
přijde zas, protože každé představení 
je vlastně originál a kromě toho máme 
teď peklo ještě peklovatější...
Přijďte se pobavit při známých hláš-
kách jako
„Máchale, spadlo ti to! Asi vítr, ne?“ 
nebo 
„Čert nikdy nespí!“
Za soubor se na Vás těší Vlaďka 
Koďousková

Hrátky s pamětí sklidily úspěch
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Pohár běžce Tanvaldu už má na pro-
gramu zimní disciplíny a v únoru přišel 
na řadu slalom. Zhruba čtyři stovky 
účastníků závodily na svahu u někdej-
šího skokanského můstku, počasí 
jim přitom přálo a nálada byla skvělá. 
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
Katka Lorencová, Martina Tůmová, 
Ota Kubín, Daniela Peštová, Damián 
Kadlec, Zuzka Štejfová, David 

Bartůněk, Lucka Tůmová, Šimon 
Janata, Eliška Borlová, Dominik 
Kadlec, Barbora Štejfová, Matouš 
Matoušek, Katka Elicerová a Ondra 
Sixta.
Mezi vítězi jsou tedy stará známá 
jména, ale objevují se i nové tváře. 
Tak tedy sportu zdar a tanvaldskému 
zvlášť.

-vho-

Nejmladší lyžaři závodili mezi brankamiJubilejní ples s překvapením

 Letošní sportovní ples byl již desá-
tým v řadě a každé jubileum, třebas 
malé, si žádá nějaké překvapení pro 
svoje věrné. Vyprodaná sportovní hala 
tentokrát zažila nespočet motýlků, 
černých, bílých, barevných, pod krkem, 

na klopě či na rameni, muže i krásné 
dámy nevyjímajíce. Pořadatelé z TJ 
SEBA Tanvald totiž letošní sportovní 
ples pojali jako „Motýlkový“. A každý 
motýlek byl slosovatelný a mohl svému 
majiteli přinést zajímavou výhru. 
Hlavní ceny věnovali CYKLO and SKI 
Pelc, Ledo Špidlen, MUDr. Očenáš, 
Radmila Pátíková, Pekařství Mašek, 
Pneuservis Tůma, Putzteufel, Reality 
Viktora, S-CARE, SIZ Kouble, SK Mobil 
a TENEO 3000, ovšem poděkování 
patří desítkám dalších, kteří se podíleli 
na hodnotné tombole.
 Další specialitou 10. plesu pak 

bylo vystoupení skupiny Trampolíny 
Patrman Liberec, která společenskou 
událost zimy okořenila parádními 
salty a výkruty a aby toho nebylo 
málo, jako každým rokem, i tentokrát, 
následovala ukázka tance krásných 
dívek. Letos v Tanvaldě zazářily břišní 
tanečnice ze skupiny MONA Liberec, 
známé televizním divákům ze soutěže 
Česko – Slovensko má talent 2012. 
Soutěž o Zlatou mušku pak nechyběla 
ani letos, i když v inovované podobě. 
Nestřílelo se tentokrát o dort, nýbrž 
o hlavní cenu 10 000 Kč. První vylo-
sovaný účastník svou šanci nevyužil, 
když zřejmě nervozita si vybrala svůj 
díl, zejména při třetím pokusu, kdy se 
mu tak rozklepaly ruce, že zcela minul 
koš. Šanci tedy dostal druhý vyloso-
vaný a tím byl pan Tomáš Ulvr z Desné, 
který svou šanci pevně chytil za pačesy 
a již druhým pokusem soutěž úspěšně 
zakončil, pochopitelně za jásotu svých 
přátel od stolu a mírného zklamání 
majitelů dalších losů, kteří si možná 
dělali sami zálusk na hlavní cenu. 
Jak je vidět, na sportovním plese se 
vyplatí trocha sportovní zdatnosti, a to 
doslova.
 Atmosféra byla letos opět skvělá, 
o čemž svědčí slova jednoho z praž-
ských účastníků, basketbalisty Sokola 
Kbely Jiřího Šťástky, který na ples 
dorazil hned s celou partou kamarádů, 
že tolik krásných dívek pohromadě, 
ladně vířících po parketě, prostě že 
něco takového se v Praze hned tak 
nevidí. Ale to už koneckonců říkal Jára 
Cimrman a pro nás to není žádnou 
novinkou.
 A já k tomu ještě na závěr dodávám, 
že letos po plese ani v těch alejích 
nebylo kdovíjak nablito. Alespoň já 
a můj pes jsme ráno do ničeho nešlá-
pli. Možná se Tanvalďákům konečně 
blýská na lepší časy. Co myslíte?

Václav Hošek

Motýlkoví návštěvníci si s chutí zatančili s Universal bandem. Foto: A. Bělonožník

Výherkyně tomoboly se vedle pivota Tomáše 
Pěničky TJ SEBA poněkud ztrácí, což ji ovšem 

neubírá na radosti. Foto: autor

Ředitel závodu Vyhnálek startuje nejmladší kategorii.

Pronajmu nebytové prostory 
cca 100 m2 v Tanvaldě na sídlišti.

Vhodné pro skladování nebo drobnou výrobu.

Tel: 777 676 788

 V posledním vydání Tanvaldského 
zpravodaje jsme se dočetli, že letos 
dojde k výstavbě dalšího obchodního 
centra v Tanvaldu. Potřebujeme jej 
však opravdu? Komu otevření prospěje 
a komu uškodí?
 V Tanvaldu existuje armáda neza-
městnaných, kteří budou vyhledávat 
i nadále to nejlevnější zboží. To už 
tady ale máme, díky zavedeným viet-
namským prodejnám. Ostatní kupující 
rozdělí svou kupní sílu mezi stávající 
prodejny obdobného sortimentu a pří-
ležitostnou návštěvu nákupních center 
ve větších městech. KIK svůj podíl také 
dostane a tím odčerpá z pokladen zave-
dených místních obchodníků to málo, 
co potřebují k živoření. Jedná se nejen 

o textil a obuv, ale i o domácí potřeby, 
drogerii, elektrozboží, hračky a papír-
nictví. Obáváme se, že občanům města 
KIK spíš ublíží, než pomůže. Může se 
to projevit v propuštění zaměstnanců 
zavedených prodejen, ukončení jejich 
činnosti a vzniku dalších „černých děr“ 
na hlavní tanvaldské třídě. Možná tam 
vzniknou další herny, ale pro koho?
 Všichni bychom přivítali spíše nové 
pracovní příležitosti s výrobním charak-
terem. Místa je tu dost a prácechtivých 
lidí také. Jde jen o pobídku. Návratnost 
by nebyla sice okamžitá jako při prodeji, 
ale mnohem prozíravější pro budouc-
nost města. Spokojeným a movitým 
občanům pak můžeme stavět další 
KIKy. Obchodníci z Tanvaldu

Opravdu potřebujeme KIK?
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Tanvald pod rouškou sněhu

Jak se žije tanvaldským hoteliérům 
Foto: A. Lišková Foto: A. Lišková

Podívejme se, jak se dnes žije našim 
podnikatelům v turistickém ruchu. Pan 
Michael Bezecný podniká v cestov-
ním ruchu již od roku 1991. Začal tedy 
prakticky hned po revoluci a je jedním 
z těch, kdož mohou směle říci ano, já 
o tomto oboru již něco vím. Už osmým 
rokem provozuje Penzion Panorama 
v takřka zapomenutém koutu mezi Ta-
nvaldem a Desnou, na východním cípu 
Žďáru. Je tu božský klid a zvuky města 
sem nedolétnou. Krásný výhled na Ji-
zerky a povlovný terén okolo, bezpečný 
pro děti. A za špatného počasí nabízí 
hostům vycáchání v krytém bazénku 3 

x 4 metry, s protiproudem, vyhřívaném 
solární energií.

Zajímalo mne, jak se naplní kapacita 
23 lůžek, aniž by člověk musel platit 
drahou inzerci, případně se musel dělit 
o zisk s nějakou cestovkou. Dnes, díky 
internetu, je to mnohem jednodušší než 
dříve. Ubytovací servery poskytují vel-
ké možnosti, i když, na druhou stranu, 
zase to obnáší mnohem větší konku-
renci. A hodně lidí se také rádo vrací. 
Pan Bezecný  odhaduje, že tak okolo 
50 % návštěvníků přijede znovu, za rok, 
za dva. A také o tom řeknou svým zná-

mým, což je ta nejlepší reklama pro 
hotel. Školy v přírodě a prázdninové 
tábory jsou rovněž vítány a každoročně 
se jich tu pár vystřídá. Více v zimě nežli 
v létě, ale tak je tomu v Jizerkách všu-
de. Dostupnost pro motoristy je dobrá. 
Místní komunikaci udržují technické 
služby sjízdnou za každého počasí 
a parkovacích míst je zde dostatek.

Takže takhle to žije v jednom z tanvald-
ských penzionů. Dá to hodně práce 
a starostí, ale na to jsou majitelé zvyklí. 
Pracuje zde celá rodina. Nejsou žádní 
magnáti a taky žádné horentní zisky 

neočekávají, ale tuhle práci si vybrali 
a baví je. A jejich děti? Nežehrají na to, 
že musejí odpoledne šlapat ze školy 
na Výšině přes kopec po svých?  Leč 
protestů není. Také si zvykly, a konec-
konců, v zdravém těle zdravý duch. 
Ono se jim to v životě neztratí.

Tak jak to jde, ptám se. Jde to, i když 
občas dře to, zní odpověď.

Tak ať žijí hoteliéři a ti tanvaldští zvlášť.
-vho-

Takto se zaplňují zdejší parkoviště během jarních prázdnin. 
Kam se asi poskládají až budou Velikonoce?

Rušno v místních marketechV Tanvaldě jsou na Velikonoce připraveni... 
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32 cm

Kovový zahradní domek
bezúdržbový, pozinkovaný plech, antracitová barva, jednoduchá montáž, vč. 
uzamykatelného kování, bez podlahy, rozměry jsou uvedeny včetně přesahů střechy

vel. 1, š 210 x h 122 x v 180 cm, dveřní otvor š 86 x v 155 cm, 2,10 m3 5.490,-
vel. 2, š 261 x h 182 x v 202 cm, dveřní otvor: š 105 x v 160 cm, 4,20 m3 7.490,-
vel. 3, š 321 x h 242 x v 212 cm, dveřní otvor: š 130 x v 160 cm, 7,77 m3 9.990,-

Kovový zahradní domekkk
bezúdržbový pozinkovaný plech antracitová barva jednoduchá montáž vč

od

5.490,-

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR 
ZA NEJLEPŠÍ CENY !LIBEREC

Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do 4. 4. 2013. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

1300 W

Elektrický vertikutátor
HVLA 1300-32, pro travní plochy do 350 m2, 
šířka záběru 32 cm, 1300 W, 18 ocelových 
prořezávacích nožů/ 18 pružin, nastavení 
hloubky řezu: 5 stupňů/ jednotlivě

Benzinový kultivátor
HMH 36 G, pro travní plochy 
do 200 m2, šířka záběru 34 cm, motor 
GGP RSCT 100 OHV, 4-taktní/ 100 cm3, 
výkon 1,56 kW/ 2,1 PS

2,1 PS

Benzinová sekačka s pojezdem
HB 51 R HW E, pro travní plochy do 1800 m2, 
šířka záběru 51 cm, výkon 2,5 kW/ 3,4 PS, 
pohon zadních kol, elektrostart, nastavení 
výšky střihu v 6-ti polohách, centrální 
60 – 90 mm, do vyprodání zásobyp

7.990,-

51 cm

s elektrostartem

4 funkce v 1 stroji

3,4 PS

y p j

2.250,-
ě ý , ,

5.490,-

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

3.990,-
EXTRA SILNÁ 

FÓLIE 180 g/ m2

5 % UV OCHRANA

rolovací okna

S tímto kupónem 
získáte při nákupu 
nad 400,- Kč
50 l zahradnického 
substrátu 
jako 
dárek 

ZDARMA!
Platnost 
kupónu
do 4. 4. 2013

73,-

Mulčovací kůra 80 lTrávníkové hnojivo 
s odpuzujícím účinkem 
proti krtkům 2,5 kg
vhodné pro všechny typy 
trávníků, potlačuje výskyt mechů

229,-

Trávníkové hnojivo 
EXPERT PLUS 10 kg
10 kg ≈ 330 m2, obsahuje 
železo a hořčík

198,-
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