
	 Vykouknu	 z	 okna.	 Venku	 je	 ještě	
tma,	ale	na	bílém	sněhovém	podkladě	
se	 krajina	 odráží	málem	 jako	 ve	 dne.	
S	obavou	pohlédnu	 k	 obloze.	Vypadá	
to,	 že	 sněžilo	 celou	 noc	 a	 sněží	
vytrvale	 dál.	 To	 asi	 nebude	 příjemná	
cesta.	Ale	 autíčko	 naskočí	 po	 prvním	
otočení	 klíčkem.	 Motor	 si	 tiše	 přede,	
proud	 vzduchu	 míří	 na	 čelní	 sklo.	
Stejně	 se	 ale	 člověk	 neobejde	 bez	
škrabky.	 A	 lopaty,	 samozřejmě,	 jenže	
dnes	 nebude	 potřeba,	 těch	 slabých	
dvacet	centimetrů	prašanu	kola	hladce	
prohrábnou.	A	 už	 jsem	 na	 hlavní	 síd-
lištní	 komunikaci.	 Zatím	 je	 to	 dobré.	
Však	 taky	 kolem	páté	 byl	 slyšet	 pluh.	
S	 povděkem	 si	 vzpomenu	 na	 chlapy	
z	 technických	 služeb.	 Zaplaťpámbu,	
že	je	tu	máme.	V	Praze	už	by	v	takové	
chvíli	 vyhlašovali	 kalamitu	 a	 primátor	
svolával	 krizový	 štáb	 na	 kolabující	
dopravu.	 V	 Tanvaldě	 ovšem	 ne.	 Tady	
na	 to	 stačí	 pár	 šikovných	 chlapů	
s	 pořádnou	 technikou.	 	 Autíčko	 jede,	
jako	by	se	nechumelilo.	Kéž	by	 to	 tak	
vypadalo	celou	cestu.
	 Takových	sněhových	dnů	sice	 letos	
ještě	mnoho	nebylo,	ale	co	není,	může	
být.	Snížek	 je	hezká	věc,	děti	a	 lyžaři	
z	 něj	mají	 radost	 a	 hoteliérům	přináší	
zisky,	ovšem	na	silnici	nic	příjemného.	
A	 ledovka	 či	 sněhová	 břečka,	 to	 je	
ještě	horší.	Určitě	si	jich	i	letos	užijeme	

do	 sytosti,	 na	 to	 vemte	 jed.	 Stojí	 to	
sice	 každoročně	 městskou	 kasu	 dost	

peněz,	 ale	 taková	 investice	 se	 doza-
jista	 vyplatí.	A	Pražáci,	 zoufale	 telefo-
nující,	zda	se	v	této	kalamitě	dostanou	
na	dovolenou	k	nám	na	hory,	pak	valí	
oči,	 protože	 televizí	 omílaná	 kalamita	
se	 tu	 prostě	 nekoná.	 Ovšem	 dá	 to	
práci,	moře	práce.

 
A	 nesmíme	
samozřejmě	
zapomenout	 ani	
na	 naše	 stálé	
pomocníky,	 kteří	
jsou	 zaměstnáni	
ve	 veřejně	 pro-
spěšných	pracích.	
Ať	už	je	to	na	jaře,	
v	létě,	na	podzim,	
při	 údržbě	
zeleně	 a	 uklí-
zení	 odpadků	
po	 některých	
z	 nás,	 jimž	 pořá-
dek	 není	 vlastní,	
a	v	zimě	pak	pře-
vážně	 na	 úklidu	
sněhu	z	chodníků.	
Jak	je	to	příjemné,	
když	 se	 nemu-
síme	 coby	 chodci	
proplétat	na	silnici	
mezi	 auty,	 že?		
Momentálně	 zde	
k	 užitku	 města	
pracuje	 16	 osob,	
které	 jsou	 tu	 již	
od	 září.	 Další	
cyklus	 veřejně	

prospěšných	prací	pak	bude,	doufejme,	
opět	od	září	letošního	roku.	Je	to	dobrá	

věc	 a	 v	 Tanvaldě	 bychom	 uvítali	 její	
pokračování,	což	však	nezávisí	pouze	
na	vůli	města.
	 Veřejná	 služba,	 což	 jest	 bezplatná	
povinnost	 pracovat	 při	 pobírání	 soci-
álních	 dávek,	 se	 v	 Tanvaldě	 rovněž	
osvědčila.	Ve	veřejné	službě	se	v	 loň-
ském	 roce	 vystřídalo	 140	 lidí.	 Každý	
den	vyráželo	na	úklid	města	v	průměru	
kolem	deseti	 z	 nich	 a	 s	 většinou	 pra-
covníků	panovala	spokojenost,	ovšem	
ke	konci	listopadu	loňského	roku		byla	
tato	 služba	 rozhodnutím	 ústavního	
soudu	prakticky	zlikvidována	a	 již	o	ni	
není	ze	strany	nezaměstnaných	zájem,	
takže	objem	 těchto	prací	byl	přesunut	
jednak	 na	 kmenové	 zaměstnance	
technických	služeb,	 jednak	na	veřejně	
prospěšné	práce.
	 Třetí	 typ	 prací,	 tzv.	 obecně	 pro-
spěšné	práce,	což	jsou	práce	nařízené	
rozsudkem	 soudu	 namísto	 odnětí	
svobody,	 byly	 pro	 změnu	 decimovány	
amnestií	prezidenta	republiky	a	mnohé	
obce	 na	 to	 žehrají,	 že	 nebudou	moci	
udržovat	veřejný	pořádek,	nikoliv	však	
Tanvald.	 U	 nás	 se	 tyto	 práce	 nevy-
užívaly,	 takže	 amnestie	 na	 pořádek	
ve	městě	vliv	nemá.
	 Zima	 je	 tedy	 v	 plném	 proudu,	 ale	
Tanvald	 je	 na	 ni	 připraven.	 Ostatně,	
všichni	 jsme	 si	 na	 to	 zvykli	 a	 pova-
žujeme	 to	 za	 samozřejmost,	 a	 tak	 to	
i	 berme	 nadále.	 Je	 to	 prostě	 služba	
občanům	 a	 o	 to	 jde.	 Aby	 se	 lidé	
v	Tanvaldě	cítili	dobře.

Václav	Hošek

Vydává	MěÚ	Tanvald	
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11. 3. Proběhnou 
pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.
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Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve	velké	zasedací	místnosti	radnice	
se	uskuteční	ve	středu	13.	února	

od	16	hod	jednání	zastupitelů	města.

www.tanvald.cz Zima je v plném proudu, Tanvald je na ni ale připraven

Vážení	 a	 milí	 čtenáři	
Tanvaldského	 zpra-
vodaje,	 dovolte	 mi	
popřát	 vám	 hodně	
štěstí	 po	 celý	 rok	 2013	
a	 spoustu	 zajímavých	
článků	 a	 příběhů	
v	Tanvaldském	zpravodaji.	Jako	šéfre-
daktorka	bych	se	s	vámi,	spolu	s	tímto	
číslem,	chtěla	co	nejsrdečněji	rozloučit	
a	zároveň	popřát	své	nástupkyni	Lence	
Hájkové	 mnoho	 zdaru	 a	 zajímavých	
událostí	v	Tanvaldě.	
Bylo	 mi	 potěšením	 vás	 informovat	
o	dění	ve	městě	i	v	jeho	okolí	a	doufám,	
že	 nadcházející	 roky	 budou	 plné	
výhradně	pozitivních	zpráv.	Ráda	jsem	
se	 s	 vámi	 	 setkávala	 v	 tanvaldském	
infocentru,	 kde	 redakce	Tanvaldského	
zpravodaje	nadále	zůstává,	i	na	kultur-
ních	akcích	města.	Od	února	se	zde	již	
nepotkáme,	ale	pokud	někdy	vyrazíte	
na	 Vysočinu,	 možná	 mě	 tam	 někde	
uvidíte.

Veronika	Hošková

Autobus do Fóra 
vyjede i v únoru

Na	autobus,	který	vás	zdarma	zaveze	
za	 nákupy	 do	 obchodního	 centra	
Fórum,	 se	 můžete	 těšit	 i	 v	 únoru	
a	v	březnu.	23.	února	a	23.	března	si	
pro	 vás	 autobus	 zajede	 na	 tanvald-
ský	 terminál,	 na	 stanoviště	 č.	 1,	 a	 to	
v	 10.25	 hodin.	 Zpět	 od	 Fóra	 autobus	
vyjede	v	16.20	hodin. -red-
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	 Medvěd	se	sněhulákem	procházející	
se	ruku	v	ruce	městem	a	v	patách	jim	
jdou	 muchomůrky	 v	 životní	 velikosti.	
Nesmysl?	 Ale	 vůbec	 ne!	 To	 je	 jen	
zlomek	z	taškařic,	na	které	se	můžete	
těšit	 během	 únorové	 masopustní	
obchůzky	 Tanvaldem.	 K	 vidění	 budou	
tradiční	 i	 nevšední	 masky,	 jejichž	

řady	můžete	 rozšířit	 také	o	svou	
maličkost.				
	 K	městům,	která	se	rozhodla	
nenechat	 zaniknout	 prastarou	
tradici	masopustu,	patří	i	Tanvald.	
12.	února	se	všichni	Tanvalďané	
mohou	 těšit	 na	 veselý	 průvod	
masek.	 Ten	 se	 na	 svou	 hravou	
pouť	vydá	ve	14	hodin	od	místní	
radnice	a	bude	pokračovat	okolo	
pošty	 k	 infocentru	 a	 odtud	 dále	
Krkonošskou	 ulicí	 k	 vlakovému	
nádraží.	 Svou	 účastí	 tuto	 tradici	
může	 podpořit	 každý.	 I	 kdyby	
jenom	jako	divák.	„Nachystejte	si	
písně,	 ozvučte	 se	 nástroji,	 trum-
petkami,	 bubínky,	 pokličkami,	
kastrůlky,	řehtačkami	nebo	jinými	
„rámusidly“	 a	 vyrazte	 s	 námi,“	
zve	všechny	Klub	českých	turistů	
Tanvald,	který	tuto	akci	organizuje	
za	finanční	podpory	města.
	 Masopust	 je	 období	 dobrého	
jídla	(samozřejmě	až	po	předchá-

zejícím	 půstu),	 pití	 a	 hlavně	 bujarých	
oslav.	 Proto	 ani	 v	 Tanvaldě	 nebude	
chybět	nějaká	ta	dobrota,	či	lok	lahod-
ného	moku	na	zahřátí.	Nu,	nechme	se	
překvapit	a	hlavně	–	přijďte	se	všichni	
podívat.

-hoš-	

Oblíbená	 recesistická	 akce	 Lety	
na	 saních	 se	 opět	 vrací	 do	 Plavů.	
Posádky	 na	 speciálně	 postavených	
sněhových	 plavidlech	 budou	 o	 přízeň	
poroty	 soutěžit	 9.	 února	 od	 13.30	
hodin.	 Prezentace	 závodníků	 začíná	
již	 v	 10.30	 hodin	 a	 ve	 12	 hodin	 si	
na	 všechny	 posádky	 posvítí	 porota.	

Určitě	 se	 můžeme	 těšit	 na	 nevšední	
podívanou.	 Vždyť	 v	 minulosti	 zde	
závodila	 třeba	 chaloupka	 na	 kuří	
nožce,	včelí	úl,	zdravotnické	středisko	
a	spoustu	dalších	nezapomenutelných	
jezdců.

-hoš-		

	 Vcházíme	 do	 známé	 tanvaldské	
myší	 díry	 a	 všude	 ticho	 po	 pěšině.	
Najdeme	 to	 vůbec?	 Ovšem	 jakmile	

vyjdeme	 z	 podchodu	 a	 zabočíme	
doprava,	 je	 nám	 jasné,	 že	 cesta	 je	
správná.	Ano,	jsme	u	cíle,		první	ročník	
Vánočního	 svařáku	 je	 tu.	 Přístupová	

cesta	 lemovaná	 zapálenými	 svíčkami	
a	loučemi,	na	place	železné	koše	s	ohni	

pro	 zahřátí	 zkřehlých	 údů.	 A	 stovky	
diváků.	 Konečným	odhadem	 tuto	 akci	
navštívilo	 zhruba	 300	 návštěvníků.	

Počáteční	obava,	že	si	lidé	na	novinku	
nezvyknou	 a	 nenajdou	 k	 ní	 cestu,	 se	
ukázala	lichou.	
	 Na	 provizorním	 pódiu	 vtipně	 vytvo-
řeném	z	návěsu	kamionu	zapůjčeného	
panem	 Knechtlem	 se	 vystřídali	 malí	
zpěváčci	 z	 mateřské	 školy	 Šumburk	
s	paní	Pecháčkovou,	ti	větší	ze	„zušky“	
s	paní	Vajdíkovou,	mladí	lyžaři	od	dvo-
jice	 Černá	 –	 Tůmová	 a	 muzikanti	
z	 Jizerských	 hor	 Koldovský	 a	 spol.	
Kultura	 tedy	 zkrátka	 nepřišla	 a	 mráz	
a	sněžení	pranic	nevadily,	neboť	hlavy	
zpěváčků	 a	 hudební	 nástroje	 muzi-
kantů	byly	před	nečasem	dobře	skryty.	
A	nějaký	ten	falešný	tón	či	hlas	nepadá	
na	váhu.
	 Za	poslechu	vánočních	koled	prochá-

zíme	areálem	a	čicháme…čicháme….
ejhle,	jelení	gulášek,	nebo	snad	srnčí?	
Trio	 tanvaldských	 basketbalistů	 se	
směje	od	ucha	k	uchu	a	naběračkou	už	
nalévá	do	misky.	Mám	s	sebou	mistra	
kuchařského	a	ten	nad	dobrou	kuchyní	
nešetří	 chválou.	Ovšem	kde	si	v	klidu	
pochutnat?	 Nehledáme	 dlouho.	 Hned	
vedle	stojí	vytápěný	stan	se	stoly	i	lavi-
cemi.	Báječný	nápad.	Je	tu	teplo,	ruka-
vice	 a	 čepice	 dolů,	 bundy	 rozepnout.	
To	 je	 hned	 lepší,	 než	 dlabat	 gulášek	
někde	v	mrazu	na	rohu	a	vestoje.
	 Po	 degustaci	 pokračujeme	
v	obhlídce.	V	dalším	stánku	voní	svařák	
(toho	se	vypilo	celkem	140	litrů	a	bylo	
to	 jen	 tak	 tak),	 pro	 žíznivce	 tu	 mají	
točené	 pivo.	 A	 bramboráčky.	 Škoda,	
že	 se	 nám	 už	 do	 žaludku	 nevejdou.	
A	taky	nějaké	ty	vánoční	dárkové	před-
měty	 z	 dílny	 zdravotně	 postižených.	
Člověk	 tak	udělá	dvojí	 radost,	 výrobci	
i	obdarovanému.

	 A	přichází	zlatý	hřeb	večera,	vypou-
štění	 lampionů	štěstí.	Počasí	 je	pro	to	
jako	 stvořené	 a	 bezpečnostní	 dozor	
dává	 k	 akci	 svolení,	 neboť	 nebezpečí	
založení	požáru	dnes	opravdu	nehrozí.	
První	lampion	se	už	vznáší	k	nebi,	ale	

má	 smůlu,	 neboť	 boční	 vítr	 ho	 žene	
do	 bezlistých	 korun	 stromů	 na	 úpatí	
železničního	náspu.	Ovšem	stačí	pár-
krát	 zatřást	 a	 lampion	 je	 vysvobozen	
a	 míří	 vzhůru.	 Ostatní	 lampiony	 pak	
po	 zkušenosti	 startérů	 s	 větrem	 letí	
tak	 jak	mají.	Po	několika	minutách	se	
z	nich	již	stávají	drobné	barevné	tečky	
na	 obloze.	 Komu	 asi	 přinesou	 štěstí?	
Potřebovali	bychom	ho	nejspíš	všichni.
	 První	 Vánoční	 svařák	 se	 tedy	
vydařil.	 Pro	 sportovce	 TJ	 SEBA	 to	
byl	 premiérový	 počin	 tohoto	 charak-
teru.	 Po	 sportovních	 akcích,	 plesech	
a	 zábavách,	 s	 nimiž	 mají	 dlouholeté	
zkušenosti,	 bylo	 cílem	 zorganizovat	
vánoční	veselici	pro	naše	občany	vlast-
ními	 silami,	 a	 to	 se	 podařilo.	 Lyžaři,	
basketbalisté,	 volejbalisté,	 hasiči,	
handi	 sportovci,	 reprezentanti	 domu	
dětí	a	mládeže,	 ti	všichni	se	na	zdaru	
akce	 zasloužili.	 Jmenovitě	 pak	Michal	
Kubín,	 majitel	 areálu	 4soft	 s.r.o.,	 kde	
se	 tato	 akce	 konala,	 dále	 pak	 Pavel	
a	 Jana	 Tůmovi,	 Zdena	 Synovcová,	
Petr	 a	 Helena	 Beranovi,	 Pavel	 Sixta	
a	 samozřejmě,	 kdo	 jiný,	 Milan	 Kozák	
a	 Vláďa	 Vyhnálek,	 	 tvůrci	 myšlenky	
a	 hlavní	 organizátoři.	 Ale	 poděkování	
patří	 také	 všem	 účinkujícím	 	 a	 celé	
řadě	 dalších	 lidí,	 kteří	 se	 do	 těchto	
řádků	již	nevejdou.	Novou	předvánoční	
akci	 ocenila	 a	 finančně	 podpořila	
i	Rada	města	a	s	další	podporou	počítá	
i	 do	 budoucna.	 Není	 nadto,	 když	 se	
lidé	i	v	době	přetrvávající	krize	mohou	
setkávat	a	v	pospolitosti	dobře	bavit.
	 Tak	tedy	za	rok	nashledanou	na	stej-
ném	místě	a	s	dobrou	náladou	na	snad	
již	tradiční	Vánoční	svařák. -vho-

V Plavech se chystají lety na saních

Lampiony svítily na temném nebi

Rej masek se prožene i přes Tanvald

(Foto: Antonín Bělonožník)

(Foto: L. Elicerová)

(Foto: L. Elicerová)

(Foto: L. Elicerová)
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Volby v našem městě

Na střeše číhala smrt

První	 kolo	 prezidentské	 volby	 se	 v	 Tanvaldě	 uskutečnilo	 v	 pátek	 11.	 ledna	
a	v	sobotu	12.	ledna.	Volební	účast	byla	50,30	%.

Výsledky voleb prezidenta České republiky v Tanvaldě

1 Miloš	Zeman 23,74	% 639	hlasů
2 Jan	Fischer 18,09	% 487	hlasů
3 Karel	Schwarzenberg 17,72	% 477	hlasů
4 Jiří	Dienstbier 16,38	% 441	hlasů
5 Vladimír	Franz 8,88	% 239	hlasů
6 Přemysl	Sobotka 5,13	% 138	hlasů
7 Taťana	Fischerová 3,94	% 106	hlasů
8 Jana	Bobošíková 3,16	% 85	hlasů
9 Zuzana	Roithová 2,97	% 80	hlasů

Druhé	kolo	volby	prezidenta	republiky	proběhlo	v	pátek	dne	25.	ledna	a	v	sobo-
tu	dne	26.	ledna.	V	druhém	kole	byl	prezidentem	zvolen	Miloš	Zeman	a	získal	
54,80	%	hlasů	celostátně	a	za	Tanvald	59,16	%. -haj-

Upozornění pro 
majitele psů 

	 V	minulých	 dnech	 došlo	 k	 pokou-
sání	 občana	 na	 Šumburku	 volně	
pobíhajícím	psem.	
	 Stížnosti	 občanů	 města	 na	 volně	
pobíhající	psy	se	stále	opakují.	Volně	
pobíhající	 psi	 ohrožují	 nejen	 děti,	
ale	 i	 dospělé.	 Stížnosti	 na	 psy	 jsou	
i	od	uživatelů	cyklostezek,	turistických	
cest	 a	 běžeckých	 tratí	 v	 okrajových	
částech	 Tanvaldu.	 Město	 Tanvald	
důrazně	 vyzývá	 majitele	 psů,	 aby	
bezpodmínečně	 dodržovali	 platnou	
obecně	závaznou	vyhlášku.	Vyhláška	
jasně	stanovuje,	že	na	veřejných	pro-
stranstvích	 je	 zakázán	 volný	 pohyb	
psů	a	doprovázející	osoba	je	povinna	
vždy	vést	psa	na	vodítku.	Pes	by	také	
měl	 být	 označen	 identifikační	 znám-
kou.	Pouze	na	vymezených	prostran-
stvích	 uvedených	 ve	 vyhlášce	 se	
mohou	 psi	 volně	 pohybovat,	 avšak	
výhradně	 pod	 trvalým	 dozorem	
doprovázející	osoby.	Není	myslitelné,	
aby	 majitel	 psa	 z	 bytu,	 domu	 nebo	
rekreační	 chaty	 „vypustil“	 psa	 bez	
dozoru. -MěU	Tanvald-

Nezvýší se ani 
poplatky za odpady
	 Poplatky	 za	 provoz	 systému	
shromažďování,	 sběru,	 přepravy,	
třídění,	 využívání	 a	 odstraňování	
komunálních	 odpadů	 pro	 rok	 2013	
zůstávají	ve	stávající	výši	500	Kč.
	 Zastupitelstvo	města	při	rozhodo-
vání	 přihlédlo	 k	 nepříznivé	 ekono-
mické	 a	 sociální	 situaci	 ve	 městě,	
pramenící	 hlavně	 z	 nezaměstna-
nosti.	Pozitivně	se	vyvíjí	sběr
velkoobjemového	 odpadu,	 nebez-
pečného	odpadu,	tříděného	odpadu	
a	 elektrospotřebičů	 a	 daří	 se	 sní-
žovat	 náklady	 na	 likvidaci	 těchto	
odpadů	v	Tanvaldě.

-MěU	Tanvald-

	 V	hospodě	náhle	nastalo	ticho,	že	
by	špendlík	padnout	na	podlahu	bylo	
slyšet.	Tanvald	opět	v	centru	pozor-
nosti	hlavní	zpravodajské	relace	TV.	
Co	 se	 probůh	 zase	 děje?	 Kamera	
zabírá	 obrovský	 ledový	 kvádr	
a	vedle	něj	krvavou	skvrnu.	I	kdyby	
nebyl	 slyšet	 hlas	 reportéra,	
každému	 je	okamžitě	 jasné,	
co	se	stalo.	A	už	 je	 tu	první	
komentář	štamgastů:

„A	 technické	 služby	 mají	
průser!“	Mají	nebo	nemají?

	 Případ,	který	se	stal	těsně	
před	Vánoci,	ale	až	po	uzá-
věrce	 lednového	 čísla	 TZ,	
zmiňujeme	 nejen	 proto,	 že	
se	 dosud	 vyšetřuje	 a	 jeho	
následky	 jsou	 vážné,	 nýbrž	
především	proto,	že	se	může	
stát	 komukoliv	 z	 nás,	 ať	 už	
jako	potencionální	oběti	nebo	
pachateli.	 Zrekapitulujme	 si,	
co	 se	 vlastně	 stalo.	 Starší	
paní	 procházela	 právě	
Krkonošskou	 ulicí,	 když	 tu	
se	 náhle	 utrhl	 ze	 střechy	
domu	ledový	rampouch	zvící	
balvanu.	 Náhoda,	 smůla,	
osud,	těžko	říct.	Smůla	však	
každopádně.	 Nešťastná	
paní	 byla	 vážně	 zraněna	
a	 okamžitě	 hospitalizována	
ve	 specializovaném	 zdra-
votnickém	 zařízení,	 kde	 se	
léčí	dosud.	Kdo	za	 to	může,	 to	 teď	
vyšetřuje	 jablonecká	 kriminálka,	
jedno	 je	 však	 jasné,	 nikoliv	 tech-
nické	služby,	nýbrž	majitel	domu	je	
povinen	 zabezpečit	 svůj	 majetek	
tak,	 aby	 nikomu	 nezpůsobil	 škodu	
nebo	újmu	na	zdraví.	Slyšíte	dobře,	
majitel.	 Ať	 už	 si	 poradí	 tak	 či	 tak,	
je	 to	 jen	 a	 jen	 jeho	 zodpovědnost.	
Stokrát	můžeme	chápat,	že	odstra-
ňování	 ledu	 ze	 střech	 je	 obtížné,	
pro	majitele	 vlastními	 silami	 leckdy	

nemožné	 a	 objednat	 si	 firmu	
z	hodiny	na	hodinu	také	nemusí	být	
jednoduché.	Zodpovědnosti	se	však	
nezbaví.	 Ani	 tím,	 že	 před	 objekt	
umístí	 tyče	a	cedulku	„Pozor,	padá	
led“.	 Toto	 je	 třeba	 mít	 na	 paměti,	
neboť	 nešťastnou	 souhrou	

okolností	 se	 může	 stát,	 že	 jinak	
naprosto	 slušný	 člověk	 se	 dostane	
do	 konfliktu	 se	 zákonem,	 kdy	 mu	
za	 těžké	 ublížení	 z	 nedbalosti	
mohou	 hrozit	 až	 dva	 roky	 odnětí	
svobody.	 A	 na	 amnestii	 prezidenta	
v	budoucnu	spoléhat	nelze.
	 To	 je	 tedy	 jedna	 stránka	 věci,	
riziko	 podnikání,	 riziko	 správy	
nemovitosti.	 Druhou	 stránkou	 pak	
je	 riziko	 poranění,	 nebo	 dokonce	
smrti	 chodce,	 což	 se	 může	 stát	

komukoliv,	 kdo	 se	 jenom	 nevozí	
v	bouráku.	A	nebuďte	si	jisti	tím,	že	
když	se	to	stalo	starší	paní,	která	se	
možná	již	hůře	pohybovala,	že	vám,	
pokud	je	vám	dvacet,	třicet	 let,	 jste	
mladí,	 pružní,	 máte	 postřeh,	 se	 to	
stát	nemůže.	Může,	opravdu	může.	

Vaše	 šance	 uniknout,	
popřípadě	 vyváznout	
s	 lehčím	 zraněním,	 jsou	
možná	výrazně	vyšší	než	
u	 staršího	 člověka,	 ale	
bez	rizika	není	nikdo.	Jak	
takovému	 riziku	 předchá-
zet?	 Samozřejmě	 bedlivě	
sledovat	 okolí,	 zejména	
když	začíná	tát.	A	vyhýbat	
se	nebezpečným	místům.	
Pokud	je	to	ovšem	možné.	
Dobrým	 vodítkem	 jsou	
i	 ty	 již	 zmiňované	 tyče	
u	domu	a	varovné	cedulky.	
Majitel	 se	 tím	 sice	 viny	
nezbavuje,	ale	je	to	dobré	
upozornění.	 Pozor,	 tady	
je	 nebezpečno	 a	 mohli	
byste	přijít	k	úrazu.	Člověk	
připravený,	 pozorný,	 má	
v	 každém	 případě	 větší	
šanci	 vyhnout	 se	 zimním	
nástrahám.
	 Co	 dodat	
na	 závěr?	 Tento	 tan-
valdský	 případ	 budiž	
varováním.	 Dlouho	 se	 tu	
nic	 podobného	 nestalo,	

ale	 to	 neznamená,	 že	 se	
to	 nestane	 zase	 dlouhou	 řadu	 let.	
Život	není	statistika.	Městská	policie	
pravidelně	 obchází	 riziková	 místa	
a	 varuje	 majitele	 domů,	 ale	 stejně	
je	 to	na	nás,	 lidech.	Přejme	si,	aby	
se	 ona	 nešťastná	 paní	 brzy	 a	 bez	
následků	 uzdravila.	 Bez	 následků	
pro	své	zdraví	a	také	pokud	možno	
s	co	nejmenšími	následky	pro	maji-
tele	dotyčného	domu,	kde	k	události	
došlo.

Václav	Hošek

Město zrušilo 
poplatky za lázeňský 

a rekreační pobyt
	 Zatímco	 v	 některých	 městech	
České	republiky	se	poplatky	za	lázeň-
ský	 a	 rekreační	 pobyt	 stále	 zvyšují,	
v	Tanvaldě	se	letos	vůbec	platit	nebu-
dou.	Město	Tanvald	vyšlo	cestovnímu	
ruchu	 vstříc	 a	 od	 1.	 ledna	 letošního	
roku	 tyto	 poplatky	 včetně	 místních	
poplatků	z	ubytovací	kapacity	zrušilo.
	 Na	 základě	 požadavků	 českých	
měst	 a	 obcí	 se	 přitom	 u	 poplatků	
za	 lázeňský	 a	 rekreační	 pobyt	
od	loňského	roku	zvedla	horní	sazba,	
a	 to	 z	 15	 na	 30	 korun.	 Návštěvníci	
Tanvaldu	 ale	 za	 přespání	 v	 místních	
penzionech	 či	 hotelích	 na	 poplatcích	
městu	nezaplatí	ani	korunu	navíc.		
	 „Město	tím	podpořilo	nejen	cestovní	
ruch	ve	městě,	ale	i	podnikatele,	kteří	
zde	 nabízejí	 ubytování.	 Za	 vybrané	
poplatky	se	obvykle	 financuje	úprava	
prostranství	 apod.	 Přesto	 ale,	 že	 se	
poplatky	 vybírat	 nebudou,	 nebude	
to	 na	 úkor	 těchto	 služeb,	 které	 bude	
město	 nadále	 vykonávat,“	 uvedl	
místostarosta	 Města	 Tanvald	 Josef	
Průcha.

-hoš-

Poděkování
Děkujeme	 panu	 Maturovi	 za	 pietní	
rozloučení	s	naším	drahým	tatínkem	p.
Ladislavem	 Vlhou.	 Děkujeme	 všem	
přátelům	a	známým	za	projevy
soustrasti.	Děkujeme	též	pracovníkům	
Technických	služeb	Města	Tanvald
a	 v	 neposlední	 řadě	 p.	 Richardu	
Seidlovi.

Rodina	Vlhova

Ilustrační foto
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Byty, SEBA a co dál?
	 V	 druhé	 polovině	 70.	 let	 minulého	
století	stálo	mnoho	mladých	rodin	před	
otázkou,	 kde	 budou	 bydlet.	 Jednou	
z	 mála	 možností	 jak	 na	 Jablonecku	
rychle	získat	byt,	bylo	zaměstnání	v	n.p.	
SEBA	v	Tanvaldě,	ke	kterému	byl	nabí-
zen	 i	 podnikový	 byt.	 Sám	 jsem	 touto	
zkušeností	prošel	a	v	roce	1978	jsme	se	
stěhovali	do	Tanvaldu	do	podnikového	
bytu	1+2	na	sídlišti	Výšina.		V	té	době	
byl	Tanvald	jednou	z	československých	
„textilních	 velmocí“.	 SEBA	 Tanvald	
tehdy	 měla	 ve	 všech	 svých	 závodech	
kolem	 4	 000	 zaměstnanců	 a	 byla	
známá	v	celé	zemi.	V	té	době	probíhala	
výstavba	horní	části	sídliště.	Převážně	
se	stavěly	byty	podnikové	a	družstevní.	
Získat	 podnikový	byt	 v	 tehdy	nedávno	
postavených	 „věžácích	 „F,	 G,	 H“	 byla	
skvělá	věc.	Zaměstnanci,	kteří	potřebo-
vali	větší	byt,	 toužili	po	bydlení	v	nové	
„čtrnáctce“	 (čp.	 562-567	 U	 Lesíka),	
jak	se	říkávalo	s	„dřevěnými	balkony“a	
s	výhledem	směrem	na	Smržovku.	Byty	
v	 tomto	 domě	 byly	 a	 určitě	 ještě	 jsou	
jedny	z	nejhezčích	na	sídlišti	Výšina.	
	 Výstavba	sídliště	Výšina	pokračovala	
dále	i	v	80.	letech.	Tak	mohly	být	uspo-
kojovány	 především	 bytové	 potřeby	
zaměstnanců	všech	závodů	n.p.	SEBA	
na	Tanvaldsku,	zaměstnanců		ELITEXU	
a	Jabloneckých	skláren.	Na	Tanvaldsku	
byl	 nedostatek	 pracovních	 sil	 a	 díky	
nabídce	 bytů	 se	 dařilo	 dělat	 nábor	
lidí	 na	 volná	 pracovní	 místa	 prakticky	
v	celé	republice.	Na	přelomu	70.	a	80.	
let	 začaly	 do	 SEBY	 přicházet	 v	 rámci	
mezinárodní	pomoci	učit	se	a	pracovat	
v	jednotlivých	závodech	dokonce	i	sku-

piny	Vietnamců	a	Kubánců.	Pro	ně	bylo	
třeba	 zajistit	 odpovídající	 ubytování	
v	 tehdejších	 sebáckých	 internátech.	
V	Tanvaldě	 to	 bylo	 zejména	 v	 „novém	
internátu“	na	sídlišti,	pak	i	v	upravených	
a	 vším	 potřebným	 vybavených	 bytech	
v	panelových	domech,	ve	vchodu	star-
šího	nízkého	paneláku	čp.	532	naproti	
bývalé	prádelně	a	v	nově	postaveném	
věžáku	 čp.	 559	 u	 bývalého	 skoku.	
Správu	 a	 údržbu	 asi	 800	 podnikových	
bytů	 v	 Tanvaldě	 měl	 na	 starost	 odbor	
hospodářské	 správy	 n.p.	 SEBA.	
V	 rámci	 občanské	 vybavenosti	 byla	
v	 horní	 části	 sídliště	 postavena	
nová	 škola	 se	 sportovní	 halou,	 další	
samoobsluha	 potravin	 a	 tzv.	 středisko	
služeb,	 kde	byla	původně	 i	 restaurace	
a	 bufet	 s	 výrobnou	 polotovarů,	 různé	
provozovny	služeb,	obchody	a	městské	
kulturní	středisko.
	 Převážná	 část	 obyvatel	 sídliště	 byli	
mladší	lidé	s	dětmi,	kteří	měli	v	Tanvaldě	
a	 blízkém	 okolí	 profesní	 perspektivu	
a	jistotu	stálého	zaměstnání.	Po	bytech	
v	Tanvaldě	byla	poptávka.
Většina	 dříve	 nájemních,	 podnikových	
bytů	se	po	zdařilé	privatizaci	v	polovině	
devadesátých	let	minulého	století	stala	
byty	ve	vlastnictví	uživatelů.	Už	v	roce	
1995	 tak	v	Tanvaldě	změnilo	vlastníka	
1000	 bytů,	 které	 ještě	 k	 31.	 3.	 1995	
byly	 ve	 vlastnictví	 města,	 do	 kterého	
většina	z	nich	přešla	v	rámci	privatizace	
podniku	 SEBA.	 V	 současné	 době	 se	
hodně	 lidí	v	Tanvaldě	nachází	v	nepří-
liš	 dobré	 sociální	 situaci.	 V	 Tanvaldě	
a	 blízkém	 okolí	 je	 nedostatek	 pracov-
ních	 příležitostí.	Hlavně	mladí	 lidé	 	 se	

z	 Tanvaldu	 stěhují	 za	 prací	 jinam,	 ze	
škol	 se	 do	Tanvaldu	 až	 na	 výjimky	 již	
nevracejí.	 Do	 Tanvaldu	 se	 lidé	 stěhují	
jen	 minimálně,	 protože	 tu	 není	 práce	
a	 tudíž	ani	důvod	proč	se	 tady	usadit.	
Existuje	trh	s	byty	a	nabídka	bytů	převa-
žuje	 poptávku.	Volné	byty	 jsou	 špatně	
prodejné	 nebo	 neprodejné	 a	 je	 i	 stále	
těžší	 je	 slušně	 pronajmout.	 V	 mnoha	
případech	 je	 řešením	pro	majitele	 vol-
ných	bytů	v	osobním	vlastnictví	prona-
jmout	byt	sociálně	slabším	obyvatelům,	
nezaměstnaným	a	pobírajícím	sociální	
dávky	 včetně	 peněz	 na	 bydlení,	 kteří	
do	 Tanvaldu	 přicházejí	 s	 vidinou	 tu	
nějakou	 dobu	 pobýt.	 To	 sebou	 přináší	
všeobecně	 známé	 negativní	 jevy.	
Internát	 na	 sídlišti	 je	 již	 několik	 let	
prázdný,	 opuštěný,	 chátrá	 a	 u	 lidí	
na	 sídlišti	 vyvolává	 obavy,	 že	 bude	
obsazen	nepřizpůsobivými	obyvateli.		
Rozvoj	 Tanvaldu	 byl	 historicky	 vždy	
spjat	 s	 textilním	 průmyslem	 a	 s	 lidmi,	
kteří	 ho	 se	 zápalem	 pro	 věc	 budovali	
a	udržovali	a	které	zaměstnával.	
	 Nebýt	 tady	 v	 minulosti	 textilek,	
Tanvald	by	s	velkou	pravděpodobností	
nebyl	tím,	čím	dnes	je.	Pokud	se	dařilo	
textilkám,	lidé	měli	práci	a	dařilo	se	jim	
slušně.	Textil	v	Tanvaldě	skončil,	SEBA	
je	 v	 insolvenci.	 Nezbývá	 nic	 jiného	
než	doufat	v	nějaký	nový	impuls,	který	
pomůže	obnovit	zaměstnanost,	zastaví	
odliv	 zejména	 mladých	 lidí,	 přinese	
městu	celkové	oživení	a	vrátí	Tanvaldu	
zašlou	slávu.

R.Seidel

KIK se má otevřít do konce roku

ČSOB s instalací bankomatu čeká na souhlas majitele

Tradiční vítání nového roku na Štěpánce

	 Chytrý	 nákup	 oblečení,	 takovým	
sloganem	 láká	 největší	 německý	 dis-
kont	 s	 oděvy,	 KIK	 své	 potencionální	
zákazníky.	 Koncem	 roku	 2013	 by	 se	
měl	otevřít	také	v	Tanvaldě.
	 Prodejna	 s	 textilem,	 dárkovým	
zbožím	 či	 hračkami	 se	 měla	 začít	
stavět	 už	 v	 loňském	 roce.	 Výstavba	
na	prostranství	mezi	Penny	marketem	
a	Lidlem	ale	dosud	nezačala.	 „Projekt	
bychom	měli	zrealizovat	do	konce	roku	

2013.	V	 roce	2012	 jsme	dali	přednost	
jiným	 projektům	 po	 České	 republice,“	
informovala	 Helena	 Plešmídová	 ze	
společnosti	JTH	Group,	a.s.,	která	má	
realizaci	marketu	na	starosti.
	 V	 současnosti	 probíhá	 výbě-
rové	 řízení	 na	 dodavatele	 stavby.		
“Přepokládané	 datum	 otevření	
prodejny	 je	 4.	 čtvrtletí	 2013,”	 uvedla	
Zuzana	 Procházková	 ze	 společnosti	
KiK	textil	a	Non-Food	spol.	s	r.o.

	 KIK	 je	mezi	českými	 řetězci	s	 texti-
lem	poměrným	nováčkem.	Na	český	trh	
poprvé	vstoupil	v	roce	2007.	Zaměřuje	
se	především	na	rodiny	s	dětmi	a	jeho	
hlavním	 tahákem	 je	 nízká	 cena.	
Mottem	 marketu	 je,	 aby	 zde	 jejich	
zákazníci	 získali	 dobrý	 a	 přitom	 levný	
textil.	Název	KIK	je	zkratka	německého	
„Kunde	 ist	 König“,	 neboli	 přeneseně	
„Zákazník,	náš	pán“. -hoš-

Desítky	lidí,	kteří	mají	svůj	účet	u	České	
obchodní	 banky,	 nedočkavě	 čekají,	
kdy	 se	 ve	 městě	 opět	 objeví	 „jejich“	
bankomat.	 Ten	 ze	 svého	 původního	
místa	na	Penny	v	létě	zmizel	a	měl	by	
být	 opět	 nainstalován	 na	 jiném	místě.	

ČSOB	 aktivně	 jedná	 o	 umístění	 ban-
komatu	na	budově	marketu	Billa.	Jestli	
tu	však	opravdu	bude,	zatím	není	sto-
procentní.	„Aktuálně	s	instalací	čekáme	
na	souhlas	majitele	budovy.	Billa,	která	
je	tu	v	nájmu,	nám	souhlas	dala.	Nyní	

ovšem	 ještě	čekáme	na	souhlas	maji-
tele.	 Jinak	 jsme	připraveni	 instalovat,“	
uvedla	 tisková	 mluvčí	 ČSOB	 Pavla	
Hábová.	 Termín,	 kdy	 se	 lidé	 banko-
matu	dočkají	ČSOB	v	 tuto	chvíli	 ještě	
není	schopná	sdělit. -hoš-

Lupič řádil na Výšině
Ve	 středu	 9.ledna	 kolem	 19.hodiny	
přepadl	 maskovaný	 ozbrojený	 lupič	
sázkovou	kancelář	Tipsport	v	Radniční	
ulici.	 Pokud	 jste	 viděli	 v	 tuto	 dobu	
ometat	 se	 kolem	 herny	 nějaké	 pode-

zřelé	 individuum,	 neváhejte	 o	 tom	
informovat	 Policii	 ČR	 na	 lince	 158,	
případně	podejte	informaci	na	služebně	
městské	policie.	Dotyčný	výtečník	totiž	
může	být	nebezpečný	a	v	budoucnu	by	
mohl	 nadělat	 ještě	 více	 škody,	 nedej	
bože	aby	někoho	zranil.		Čím	dříve	ho	
bude	mít	policie	za	katrem,	tím	lépe	pro	
Tanvald.

Kterak loupežník amatér úhony došel
K	 pokusu	 vloupání	 do	 prodejny	
v	 Krkonošské	 ulici	 vyjížděli	 strážníci	
městské	 policie	 posíleni	 o	 psovoda	
z	PČR	se	psem.	Pachatel	rozbil	skleně-
nou	výplň	dveří,	ale	byl	vyplašen	majite-
lem	a	z	místa	činu	uprchl.	Během	krátké	
chvíle	však	byl	dopaden	u	fontány,	kde	
se	mezitím	 ještě	 stačil	 poprat	 s	 přítel-
kyní.	Stopy	krve	na	oděvu	coby	násle-
dek	 práce	 se	 sklem	 a	 zjištění,	 že	 se	
jedná	o	známou	firmu,	nedávno	propuš-
těnou	na	amnestii,	strážníky	neomylně	
přesvědčily,	 že	 před	 sebou	 mají	 toho	
pravého.	 Muž	 se	 záhy	 k	 činu	 přiznal	
a	putoval	do	vazby	do	rukou	Policie	ČR.

Volně pobíhající pes narušil průběh 
voleb
Cestou	 od	 volební	 urny	 byl	
na	 Šumburku	 napaden	 místní	 občan.	
Nejednalo	se	však	o	akt	politické	msty,	
neboť	 útočníkem	 byl	 volně	 pobíhající	
pes,	 kterému	 na	 volbách	 nejspíš	 pra-
málo	záleželo.	Majitel	psa	byl	záhy	nato	
zjištěn	a	bude	mít	kvůli	tomu	opletačky.	
Kromě	 pokuty	 do	 výše	 1000	Kč	 totiž	
může	sáhnout	do	kapsy	hlouběji,	jelikož	
napadený	občan	musel	vyhledat	lékař-
ské	ošetření.

-vho-

Okénko městské policie
725 095 123   -  483 394 575

Přepadená herna Tip sport na Výšině. 
Foto: -vho-

Klub	českých	turistů	Tanvald	uspořádal	
tradiční	 Novoroční	 výstup	 na	 roz-
hlednu	 Štěpánka.	 Počasí	 výstupu	
několik	 posledních	 let	 nepřálo,	 ale	
letos	na	Nový	 rok	byl	konečně	výhled	
z	 rozhledny	 téměř	 dokonalý.	 Spousta	
výletníků	 přišla	 pod	 věž	 popřát	 si	
s	 kamarády	 k	 novému	 roku,	 dát	 si	
na	 zahřátí	 trochu	 čaje,	 grogu	 nebo	
oblíbený	 svařák.	 Přes	 800	 účastníků	
si	 také	odnášelo	domů	pěkný	grafický	

diplom	 a	 ti,	 kteří	 si	 po	 silvestrovské	
noci	 přivstali	 také	 pamětní	 odznak.	
První	nedočkavci	přišli	již	v	půl	desáté	
ráno	a	poslední	přicházeli	za	setmění.	
Novoroční	 výstup	 se	 vydařil	 a	 turisté	
úspěšně	vykročili	do	nového	roku.	Lze	
si	 jen	 přát,	 abychom	 se	 po	 celý	 rok	
potkávali	 na	 dalších	 akcích,	 pořáda-
ných	aktivním	Klubem	českých	 turistů	
v	Tanvaldě.

Josef	Průcha

Lidové zvyky tanvaldským 
seniorům  přiblíží  vypra-
věčka Slávka Hubačíková
O	 tom,	 jak	 slavily	 masopust	 naše	
„prabáby“	povypráví	v	úterý	19.	února	
skvělá	 herečka	 a	 vypravěčka	 Slávka	
Hubačíková.	 Povídání	 o	 lidových	
zvycích	 bude	 součástí	 tanvaldského	
Klubu	seniorů	v	Penzionu	pro	seniory,	
č.p.	593.	Arcibába	Marie	Kubátové	(jak	
se	 Slávce	 Hubačíkové	 přezdívá)	 se	
svýma	„kerkonošskejma	poudačkama“	
páně	 Buchara,	 Háska	 a	 samo	 sebou	
i	 Marie	 Kubátové,	 projezdila	 doslova	
celou	republiku.	S	tradicemi	a	kouzlem	
starých	časů	v	tomto	svérázném	nářečí	
seznámí	 také	 tanvaldské	 seniory.	
Začátek	programu	je	v	15	hodin. -hoš-
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	 Nově	 udržovaný	 běžecký	 okruh,	
s	 připojením	 na	 Jizerskou	magistrálu,	
nabízí	sousední	Smržovka.	Smržovský	
běžecký	okruh	 je	umístěn	do	prostorů	
louky	za	smržovským	kostelem.		Areál	
nabídne	 celkem	 tři	 kilometry	 strojově	
udržovaných	 běžeckých	 stop	 propo-
jených	s	areálem	Nová	Ves	-	Nisanka	
(cca	 6	km)	 a	 areálem	 Lučany	 nad	

Nisou	–	u	fotbalového	hřiště	(cca	8	km).	
S	 úpravou	 „přivaděče“	 na	 Jizerskou	
magistrálu	 vznikne	 dalších	 cca	 15	km	
běžeckých	stop.	Nadmořská	výška	tratí	
je	od	600	m.n.m.
	 Přístup	 k	 běžeckému	 lyžařskému	
areálu	a	případné	parkování	je	možné	
u	 benzinové	 pumpy	 ve	 Smržovce	 –	
bývalý	areál	ZD,	u	penzionu	U	Potůčku,	

u	 smržovského	 kostela	 a	 z	 křižovatky	
v	Jablonecké	ulici	směrem	k	vodojemu.	
Kontakt a bližší informace:
Ivo	 Rašín,	 tel.:	 602	 235	 802,	 e-mail:	
rasin@sskolemb.cz,	 Penzion	
U	 Potůčku,	 Hřbitovní	 219,	 468	 51	
Smržovka
Mgr.	Marek	Hotovec,	tel.:	602	420	158,	
e-mail:	marek.hotovec@smrzovka.cz

	 Samka	„U	Kochánků“,	„U	Potockých“,	
„	Maja“,	-	všechny	tyto	vžité	názvy	patří	
jediné	 prodejně,	 samoobsluze	 kousek	
před	 	 nádražím	ČD,	 nyní	 nese	 název	
H+G	Market.
	 Jestlipak	 nám	 ta	 prodejna	 pře-
žije	 konkurenci	 a	 zůstane	 nám,	
říkali	 si	 občané	 	 především	 	 ze	
Šumburku,	 	 když	 v	 Tanvaldě	 	 krátce	
po	sobě	vznikly	hned	3	markety.	Přežila	
a	slouží	ke	spokojenosti	obyvatel	nejen	
šumburských,	ale	i	blízkého	okolí.
	 A	 kdo	 prodejnu	 vlastní	 a	 stará	 se	
o	 spokojenost	 zákazníků?	 Vyptávali	
jsme	se	přímo	její	majitelky	Bc.	Nguyen	

Thi	Thu	Huyen	(Hana).

Odkud pochází vaše rodina?
Naše	rodina	pochází	z	Vietnamu.
Můžete porovnat život ve Vietnamu 
a tady v Čechách?
V	 podstatě	 se	 moc	 neliší.	 Tady	
i	ve	Vietnamu	se	musí	pracovat	stejně.
Proč jste se rozhodla založit obchod 
právě zde? Myslím v Tanvaldě.
Tanvald	jsem	si	vybrala	z	toho	důvodu,	
že	v	této	oblasti	bydlí	celá	naše	rodina	
již	dlouhá	léta.
Jste s něčím nespokojená?
Není	moc,	s	čím	bych	byla	nespokojená.
Máte zkušenosti s obchodováním 

i v jiných zemích?
Nemám	 žádné	 zkušenosti	 s	 jinými	
zeměmi.
Kolik lidí ve vašem obchodě 
pracuje?
V	obchodě	pravidelně	pracují	 2	 lidé	–	
majitelé	(včetně	mě)	plus	3	pracovníci,	
kteří	práci	mají	 formou	brigády,	kterou	
nemají	pravidelně.	Celkem	tedy	5	lidí!
Máte nějaké plány do budoucna?
Plán	 do	 budoucna	 je	 takový,	 že	 se	
budeme	 snažit	 čím	dál	 více	 přizpůso-
bovat	se	svým	zákazníkům,	vylepšovat	
a	rozšiřovat	naše	služby	a	tvořit	pro	ně	
příjemné	prostředí!

Děkuji	paní	Haně	za	odpovědi	a	za	čas,	
který	otázkám	musela	věnovat!

-haj-		-ali-

	 Zkvalitnění	 služeb	 a	 podporu	 turi-
smu	v	regionu	by	mělo	přinést	založení	
Sdružení	 cestovního	 ruchu	 Jizerské	
hory.	 Unikátní	 projekt	 inspirovaný	
Rakouskem	 spojil	 dohromady	 jizer-
skohorské	 obce,	 ubytovatele	 a	 další	
podnikatele	v	cestovním	ruchu.	Jedním	
z	 prvních	 kroků	 nově	 vzniklého	 sdru-
žení	 je	takzvaná	karta	hosta	–	Jizerky	

CARD.	 Tu	mohou	 turisté,	 ale	 i	 místní	
obyvatelé,	 získat	 třeba	 v	 tanvaldském	
infocentru	a	čerpat	díky	ní	slevy	na	řadu	
služeb	a	různých	aktivit	v	regionu.		
	 Občanské	 sdružení	 založila	 obec	
Albrechtice	v	Jizerských	horách,	město	
Tanvald,	 Bedřichov	 a	 společnost	 Ski	
Bižu,	s.r.o..	„Cílem	sdružení	je	propojit	
veřejnou	 a	 soukromou	 sféru	 a	 spo-
lečně	podporovat	cestovní	ruch	v	celé	

oblasti	a	vytvářet	tak	ideální	podmínky	
pro	návštěvníky	Jizerských	hor,“	uvedl	
Pavel	Bažant,	 jednatel	společnosti	Ski	
Bižu.
	 Turistů	nejen	v	regionu,	ale	 i	v	celé	
republice	 ubývá.	 Propojení	 veřejného	
sektoru	 a	 soukromé	 sféry	 i	 jednotná	
propagace,	 by	 tento	 jev	mohly	 zasta-
vit.	 „Podpora	 cestovního	 ruchu	 je	 pro	
náš	 region	 klíčová.	 Založení	 tohoto	
sdružení	 jsme	 proto	 velice	 uvítali	
a	 také	do	něj	vstoupili.	Nečekáme,	že	
se	 okamžitě	 zvýší	 počet	 turistů,	 kteří	
k	nám	přijedou,	ale	v	tuto	chvíli	chceme	
alespoň	udržet	současný	stav.	Důležité	
je	nezaspat	a	být	schopni	konkurovat.	
Myslím,	 že	 založení	 tohoto	 sdružení	
je	 významným	 krokem	 ke	 zkvalitnění	
služeb	pro	návštěvníky,“	uvedl	starosta	
Tanvaldu	Petr	Polák.
	 Sdružení	se	zatím	zaměřuje	přede-
vším	na	 rozvoj	aktivit	 v	zimní	sezoně,	
časem	 ale	 přijde	 na	 řadu	 i	 rozšíření	
činností	 v	 letním	 období.	 Díky	 spolu-
práci	teď	sdružení	všem	návštěvníkům	
Jizerských	 hor	 i	 jejich	 obyvatelům	
nabízí	 slevovou	 kartu	 Jizerky	 CARD.	
Ta	 svým	 majitelům	 umožňuje	 čerpat	
výrazné	slevy	v	rámci	regionu.	Uplatnit	
ji	 lze	 třeba	 ve	 skiareálech	 Tanvadský	
Špičák,	 Severák	 a	 Bedřichov,	
na	 bobové	 dráze	 v	 Janově,	 v	 liberec-
kém	 dinoparku,	 IQ	 parku	 nebo	 v	 pla-
veckém	bazénu	v	Jablonci	nad	Nisou.		
Více	informací	o	kartě	a	poskytovaných	
službách	naleznete	třeba	na	webových	
stránkách:	 www.jizerske-hory.cz	 nebo	
se	můžete	přijít	zeptat	do	tanvaldského	
infocentra.	 Hosté,	 ubytovaní	 v	 pen-
zionu,	 který	 je	 členem	 sdružení,	 tuto	
kartu	 získají	 zdarma.	 V	 informačních	
centrech	v	Tanvaldě,	Bedřichově	nebo	

v	Albrechticích,	 je	 k	 zakoupení	 za	 90	
korun.	 Balíček	 slev	 platí	 do	 konce	
dubna	 nebo	 do	 doby	 jeho	 vyčerpání.	

Poté	bude	možné	na	 kartu	 nabít	 letní	
baliček.		
	 Kromě	karty	hosta	se	sdružení	věnuje	
také	podpoře	skibusů,	vysílání	panora-
matické	 a	 webových	 kamer	 v	 souvis-
losti	s	co	nejaktuálnějšími	informacemi	
z	 Jizerek,	 provozu	 a	 správě	 infor-
mačního	 portálu	 www.jizerske-hory.
cz,	 podpoře	 při	 úpravě	 tratí	 Jizerské	
magistrály	 a	 letnímu	 provozu	 lanovky	
na	 Špičák.	 Očekává	 se	 také	 nárůst	
zapojených	 obcí.	 	 „Předpokládáme,	
že	 do	 sdružení	 se	 zapojí	 i	 další	 obce	
–	 Kořenov,	 Smržovka,	 Jiřetín	 pod	
Bukovou,	 Lučany	 atd,“	 doplnil	 Petr	
Bažant	ze	společnosti	Ski	Bižu.
	 Sdružení	cestovního	ruchu	Jizerské	
hory	 své	 návštěvníky	 láká	 na	 17	 kilo-
metrů	 sjezdovek,	 přes	 180	 kilometrů	
běžeckých	tratí	v	rámci	Jizerské	magis-
trály	 nebo	 třeba	 do	muzea	dřevěných	
hraček	v	Albrechticích.

-hoš-

Udržet turisty v regionu by mělo nově vzniklé 
Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory

Odstraňme 
problémy 

s tříděním odpadů, 
bud

,
me odpovědní

Karta Jizerky CARD přinese svým 
nositelům řadu zajímavých slev.

Tanvaldský Špičák patří k největším 
zimním lákadlům Tanvaldska.

	 Že	 třídění	 odpadů	 v	Tanvaldě	 stále	
ještě	 není	 na	 potřebné	 úrovni,	 to	 je	
pravidelně	 vidět	 kolem	 našich	 kon-
tejnerů.	 Připomínáme,	 že	 žluté	 pytle,	
které	 je	možno	 si	 zdarma	 vyzvednout	
na	radnici,	odboru	rozvoje	a	komunál-
ních	 věcí	 v	 přízemí,	 slouží	 výhradně	
pro	 směsné	 plasty,	 jako	 jsou	 např.
láhve	od	mycích	a	čistících	prostředků,	
vymyté,	 čisté	 kelímky	 od	 jogurtů,	
margarínů,	 pomazánkových	 másel,	
zmrzlin,	sýrů	apod.,	dále	čisté	igelitové	
pytlíky	nebo	folie,	a	různé	jiné	plastové	
obaly.	 Do	 červených	 pytlů,	 které	 je	
možno	 si	 vyzvednout	 rovněž	 zdarma,	
patří	pouze	obaly	tzv.	tetrapaky,	v	praxi	
se	 jedná	zejména	o	krabice	od	mléka	
a	džusů,	avšak	do	pytle	by	měly	přijít	
vymyté.	V	žádném	případě	žluté	nebo	
červené	 pytle	 neslouží	 ke	 shromaž-
ďování	 směsného	 odpadu	 a	 neod-
kládají	 se	 takto	 naplněné	 k	 nádobám	
na	 směsný	 odpad,	 což	 se	 bohužel	
v	 Tanvaldě	 již	 v	 několika	 případech	
stalo.	 Naplněné	 žluté	 a	 červené	 pytle	
mají	své	místo	u	kontejnerů	na	tříděný	
odpad	 (žlutých,	 zelených,	 modrých).	
Svoz	provádějí	technické	služby	každý	
sudý	 čtvrtek,	 takže	 nezapomeňte,	
sudá	středa	je	tím	správným	dnem	pro	
umístění	pytlů	na	stanoviště	tříděného	
odpadu.	Prosíme	všechny	občany,	aby	
do	žlutých	kontejnerů	na	tříděný	odpad	
vhazovali	pouze	PET	láhve!
	 Dalším	poznatkem	 je,	 že	 se	 leckdy	
ještě	 u	 kontejnerů	 povalují	 staré	 tele-
vize,	 starý	 nábytek,	 velké	 elektrospo-
třebiče	nebo	matrace.	Pro	 individuelní	
svoz	 takového	 velkoobjemového	
odpadu	město	Tanvald	zřídilo	kontaktní	
linku	na	čísle	483	369	554.	Technické	
služby	takový	odpad	odvezou	z	každé	
domácnosti	 v	 Tanvaldě	 operativně	
po	 dohodě	 a	 není	 třeba	 hyzdit	 okolí	
a	 vytvářet	 černé	 skládky.	 Znovu	 při-
pomínáme,	využijte	služeb,	které	Vám	
město	a	jeho	technické	služby	v	rámci	
nezvýšeného	 poplatku	 za	 likvidaci	
odpadů	 nabízí.	 Pomozme	 společně	
zlepšit	 životní	prostředí	ve	všech	čás-
tech	města,	buďme	odpovědní.

-red-

U sousedů vznikl nový běžecký okruh

Oblíbená Maja z pohledu majitelky
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•	 RM	 rozhodla	 nevydávat	 záměr	 na	 prodej	 bytu	 č.	 9,	
vel.	1+3,	U	Lesíka	565,	Tanvald	a	ponechat	tento	byt	pro	
potřeby	města	v	souvislosti	s	možným	nástupem	nového	
stomatologa.	
•	 RM	 přidělila	 byt	 č.	 30,	 garsoniéra,	 Vítězná	 593,	
Tanvald,	 část	 Šumburk	 nad	 Desnou	 na	 dobu	 určitou	
do	30.	6.	2013.	
•	 RM	 přidělila	 byt	 č.	 31	 garsoniéra,	 Vítězná	 593,	
Tanvald,	 část	 Šumburk	 nad	 Desnou	 na	 dobu	 určitou	
do	30.	6.	2013.
•	 RM	 rozhodla	 zrušit	 výpověď	 Smlouvy	 o	 nájmu	
nebytových	 prostor	 umístěných	 v	 objektu	 č.p.	 336,	 ul.	
Protifašistických	 bojovníků,	 Tanvald,	 část	 Šumburk	 nad	
Desnou.	
•	 RM	 rozhodla	 pronajmout	 stanoviště	 autobusů	 PAD	
na	 zastávkách	 Tanvald,	 centrum	 a	 Tanvald,	 Terminál	
dopravy	 u	 žst.	 od	 1.	 1.	 2013	 společnosti	 BusLine	
a.s.	 	 se	 sídlem	Na	Rovinkách	 211,	 Semily	 za	 nájemné	
1.200	Kč	za	jedno	stanoviště	a	kalendářní	rok		a	schválit	
uzavření	 Smlouvy	 o	 pronájmu	 stanovišť	 autobusů	 	 dle	
předloženého	návrhu.	
•	 RM	 souhlasí	 s	 uzavřením	 Dodatku	 č.	 1	 k	 dohodě	
o	 užívání	 nebytových	 prostor	 mezi	 městem	 Tanvald	
a	občanským	sdružením	D.R.A.K.	o.s.	se	sídlem	Oblačná	
450/1,	Liberec	dle	předloženého	návrhu.	
•	 RM	 souhlasí	 s	 tím,	 že	 manželé	 Kasperovi	 budou	
od	1.	1.	2013	platit	nájemné	za	pronajatou	část	pozemkové	
parcely	 č.	 322/4,	 katastrální	 území	 Tanvald	 na	 základě		
dodatku	k	nájemní	smlouvě	ze	dne	29.	9.	2009	takto:
-	za	část	pozemkové	parcely	č.	322/4,	katastrální	území	
Tanvald	o	výměře	516	m2	užívanou	jako	zahrada	nájemné	
6	Kč/m2/rok;
-	za	část	pozemkové	parcely	č.	322/4,	katastrální	území	
Tanvald	o	výměře	291	m2		pronajatou	za	účelem	sekání	
trávy		nájemné	0,40	Kč/m2/rok.	
•	 RM	rozhodla	provést	rozpočtové	opatření	č.	80/2012:
Příjmy	
Účelové	dotace
na	zajištění	výkonu	agendy	sociálně	právní	ochrany	dětí
  ..................................................................+	32.438	Kč
Výdaje
VNITŘNÍ	SPRÁVA	–	celkem
Vnitřní	správa	(radnice)	-	celkem
provozní	 výdaje	 hrazené	 z	 dotace	 na	 zajištění	 výkonu	
agendy	sociálních	služeb ..............................+	32.438	Kč
*RM	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	 č.	 81/2012	
spočívající	 v	 pokrytí	 výdajů	 na	 pohřbení	 zemřelých,	
jejichž	 pohřeb	 je	 město	 ze	 zákona	 povinno	 zajistit	
přijatými	 náhradami	 od	 ministerstva	 pro	 místní	 rozvoj	
nebo	od	pozůstalých:
Příjmy	
PŘÍJMY	Z	ČINNOSTI	ROZPOČTOVÝCH	ZAŘÍZENÍ
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem
Pohřebnictví	-	celkem ..................................+	200.000	Kč
Výdaje
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem

Pohřebnictví	-	celkem ..................................+	200.000	Kč
•	 RM	rozhodla	provést	rozpočtové	opatření	č.	82/2012:
Příjmy	
Účelové	dotace	
na	volby	do	senátu	a	zastupitelstev	krajů ..+15.447,42	Kč
Výdaje
Volby	do	senátu	a	zastupitelstev	krajů ....	+	15.447,42	Kč
•	 RM	rozhodla	provést	rozpočtové	opatření	č.	83/2012:
Výdaje
DOPRAVA	–	celkem
Zprovoznění	terminálu	a	dovybavení .............-	35.000	Kč
Nebytové	hospodářství	–	celkem	
Stánek	terminál	dopravy	–	celkem	 ..................35.000	Kč
•	 RM	rozhodla	provést	rozpočtové	opatření	č.	84/2012:
Výdaje
KULTURA	-	celkem
Knihovna	-	celkem	
Knihy,	předplatné	tisku ....................................+	6.000	Kč
Kulturní	kancelář	–	výdaje	na	kulturní	činnost	–	celkem	
Divadelní	a	ostatní	představení	pořádaná	v	kině
  ..................................................................+	20.000	Kč
Kino	–	celkem	
provozní	výdaje ..............................................-	26.000	Kč
•	 RM	rozhodla	provést	 rozpočtové	opatření	č.	85/2012	
spočívající	 v	 zapojení	 přijatého	 pojistného	 plnění	
za	pojistnou	událost	na	autokempu	do	rozpočtu:
Příjmy	
příjmy	z	činnosti	rozpočtových	zařízení
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	-	celkem
Motokrosový	areál	-	celkem	..........................+	11.800	Kč		
VÝDAJE
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	-	celkem	
Víceúčelové	sportovní	zařízení	(motokros)	-	celkem
  ..................................................................+	11.800	Kč
•	 RM	rozhodla	provést	rozpočtové	opatření	č.	86/2012:
PŘÍJMY
PŘÍJMY	KAPITÁLOVÉ	-	z	prodeje	investičního	majetku
  ..................................................................+	92.000	Kč
Výdaje
POZEMKY	–	celkem ......................................+	58.000	Kč
BYTOVÉ	HOSPODÁŘSTVÍ	–	celkem	
Výdaje	související	s	prodejem	bytů ...............+	34.000	Kč
•	 RM	rozhodla	provést	rozpočtové	opatření	č.	87/2012:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ	DOTACE
na	veřejně	prospěšné	práce	od	úřadu	práce ..772.639	Kč
Výdaje
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	-	celkem
Komunální	služby	–	středisko	TS	Žďár	–	celkem	
personální	výdaje	na	VPP	–	platy	–	dotace ....579.172	Kč
personální	výdaje	na	VPP	–	sociální	pojištění	-	dotace
  ...................................................................142.099	Kč
personální	výdaje	na	VPP	–	zdravotní	pojištění	-	dotace	
  .....................................................................51.368	Kč

I.
ZM	 bere	 na	 vědomí	 činnost	 rady	 města	 v	 období	
od	7.11.2012	do	5.12.2012.

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

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

IV.
ZM	 schvaluje	 rozpočet	 města	 na	 rok	 2013	 dle	
předloženého	návrhu	s	následujícími	změnami:
PŘÍJMY
TRANSFERY
na	výkon	státní	správy ..................................-	252.600	Kč
VÝDAJE
rozpočtová	rezerva .......................................-	252.600	Kč

V.

K	majetkoprávním	záležitostem	ZM:
1/	 na	 základě	 zveřejněného	 záměru	 rozhodlo	 prodat	
byt	 č.	 9,	 vel.	 1+3,	 U	 Lesíka	 563,	 Tanvald	 včetně	
spoluvlastnického	 	 podílu	 	 697/69835	 	 na	 	 společných		
částech		budovy		č.p.	562	-	567	a		stavebních	parcelách	
č.	1209,	1210,	1211,	1212,	1213	a	1214,	vše	katastrální	
území	Tanvald	 panu	Aleši	Hudcovi	 za	 nabídnutou	 cenu	
350.100	Kč.	
2/	bere	na	vědomí,	že	k	zveřejněnému	záměru	na	prodej	
bytu	 č.	 2,	Radniční	519,	Tanvald	nepřišla	 žádná	žádost	
o	koupi	tohoto	bytu	a	rozhodlo	již	tento	byt	pro	nezájem	
o	koupi	nenabízet	k	prodeji	a	byt	pronajmout.
3/	bere	na	vědomí,	že	k	zveřejněnému	záměru	na	prodej	
bytu	 č.	 39,	 Větrná	 558,	 Tanvald	 nepřišla	 žádná	 žádost	
o	koupi	tohoto	bytu	a	rozhodlo	již	tento	byt	pro	nezájem	
o	koupi	nenabízet	k	prodeji	a	byt	pronajmout.
4/	bere	na	vědomí,	že	k	zveřejněnému	záměru	na	prodej	
bytu	 č.	 2,	Radniční	525,	Tanvald	nepřišla	 žádná	žádost	
o	 koupi	 tohoto	 bytu	 a	 vydává	 nový	 záměr	 na	 prodej	
na	prodej	bytu	č.	2,	vel.	1+3,	Radniční	525,	Tanvald	včetně	
spoluvlastnického	 podílu	 665/20241	 na	 společných	
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 5. 12. 2012

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 
konaného dne 12. 12. 2012

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 19. 12. 2012

•	 RM	 v	 působnosti	 valné	 hromady	 TABYS	 s.r.o.	
schvaluje	obchody	společnosti	přesahující	částku	ve	výši	
100.000	Kč:
-	 výměna	 stoupaček	 vody	 a	 odpadů	 v	 č.p.	 552,	 ul.	
Palackého	ve	výši	600	tis.	Kč
výmalba	 společných	 prostor	 v	 č.p.	 552,	 ul.	 Palackého	
ve	výši	200	tis.	Kč
výměna	výtahů	v	č.p.	559,	ul.,	Větrná	ve	výši	2.100	tis.	Kč
výmalba	společných	prostor	v	č.p.	559,	ul.,	Větrná	ve	výši	
200	tis.	Kč
výměna	oken	v	č.p.	461-2,	ul.	Mánesova	ve	výši	800	tis.	
Kč
pořízení	 satelitního	 příjmu	 v	 č.p.	 568,	 ul.	 Smetanova	
ve	výši	100	tis.	Kč
oprava	střechy	v	č.p.	593,	ul.	Vítězná	ve	výši	350	tis.	Kč
•	 RM	 v	 působnosti	 valné	 hromady	 TABYS	 s.r.o.	
schvaluje	 v	 souladu	 s	 čl.	 III.,	 odst.	 2	 Smlouvy	
o	 individuálních	 pracovních	 a	 mzdových	 podmínkách,	
uzavřené	 s	 ředitelem	 společnosti	 TABYS	 s.r.o.	 Tanvald	
p.	Zdeňkem	Pěničkou	dne	22.	12.	2008,	vyplacení	zálohy	
na	odměnu	řediteli	společnosti	ve	výši	20	800	Kč	za	rok	
2012.	
•	 RM	doporučuje	zastupitelstvu	města	schválit	rozpočet	
města	na	rok	2013	dle	předloženého	návrhu.	
•	 RM	 projednala	 žádost	 společnosti	 TERMIL	 s.r.o.,	
se	 sídlem	 V	 Nivách	 2244/5,	 Jablonec	 nad	 Nisou	
o	 prodej	 pozemkových	 parcel	 č.	 171/4,	 171/5	 a	 2003,	
vše	 katastrální	 území	 Tanvald	 a	 rozhodnutí	 v	 této	 věci	
postupuje	zastupitelstvu	města.	
•	 RM	vydává	záměr	na	prodej	části	pozemkové	parcely	
č.	 2248/1	 (trvalý	 travní	 porost)	 o	 výměře	 cca	 1000	m2,  
katastrální	 území	 Šumburk	 nad	 Desnou	 Tělovýchovné	
jednotě	 Jiskra	 Tanvald,	 se	 sídlem	 Smetanova	 512,	
Tanvald,	část	Šumburk	nad	Desnou	za	účelem	narovnání	
majetkoprávních	vztahů.	
•	 RM	 rozhodla	 v	 souladu	 se	 Smlouvou	 o	 nájmu	
pozemků	spol.	TABYS	s.r.o.	a	na	základě	předloženého	
výsledku	 hospodaření	 schválit	 nájemné	 za	 rok	 2012	
ve	výši	510.200,--	Kč.	
•	 RM	vydává	záměr	na	pronájem	lesních	pozemků:
1/	 pozemkové	 parcely	 č.	 342/6	 (lesní	 pozemek)		
o	výměře	236	m2;
2/	 pozemkové	 parcely	 č.	 342/7	 (lesní	 pozemek)		
o	výměře	13	m2;
3/	 pozemkové	 parcely	 č.	 601/1	 (lesní	 pozemek)		
o	výměře	35124	m2;
4/	 pozemkové	 parcely	 č.	 899/45	 (lesní	 pozemek)		
o	výměře	5922	m2;
5/	 pozemkové	 parcely	 č.	 1425/45	 (lesní	 pozemek)	
o	výměře	251	m2;
6/	 pozemkové	 parcely	 č.	 1427/29	 (lesní	 pozemek)		
o	výměře	1484	m2;
7/	 pozemkové	 parcely	 č.	 1759/1	 (lesní	 pozemek)		
o	výměře	249	m2;
8/	 pozemkové	 parcely	 č.	 2121/5	 (lesní	 pozemek)		
o	výměře	2224	m2;
9/	 pozemkové	 parcely	 č.	 323/2	 (lesní	 pozemek)		
o	výměře	673	m2;
10/	 pozemkové	 parcely	 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	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.	12.	2012	do	31.	3.	2013	za	nájemné	ve	výši	500	Kč/

měsíc.	
•	 RM	doporučuje	zastupitelstvu	města	schválit	Dohodu	
o	 ukončení	 Smlouvy	 o	 obstarávání	 správy	 nemovitostí	
č.p.	595	a	596	dle	předloženého	návrhu.	
•	 RM	rozhodla	provést	rozpočtové	opatření	č.	75/2012:
VÝDAJE
MÍSTNÍ	HOSPODÁŘSTVÍ	-	celkem
Rekultivace	skládky	Honvart	-	celkem	-	8.000	Kč
Dopravní	značení	svislé	a	vodorovné	-	celkem ...+8.000	Kč
•	 RM	rozhodla	provést	 rozpočtové	opatření	č.	76/2012	
spočívající	v	pokrytí	zvýšených	výdajů	na	opravy	čekáren	
přijatým	pojistným	plněním:
PŘÍJMY
PŘÍJMY	Z	ČINNOSTI	ROZPOČTOVÝCH	ZAŘÍZENÍ
DOPRAVA ...........................................................9.160	Kč
VÝDAJE
DOPRAVA	-	celkem
opravy	čekáren ................................................+	9.160	Kč
•	 RM	rozhodla	provést	rozpočtové	opatření	č.	77/2012:
VÝDAJE
KULTURA	–	celkem
Slavnosti	u	památníku .....................................+	3.600	Kč
Rozpočtová	rezerva..........................................-	3.600	Kč
Rada	 města	 rozhodla	 provést	 rozpočtové	 opatření	 č.	
78/2012:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ	DOTACE	
na	činnost	odborného	lesního	hospodáře ......116.854	Kč
VÝDAJE
ŽIVOTNÍ	PROSTŘEDÍ	–	výkon	státní	správy	–	celkem
činnost	odborného	lesního	hospodáře ...............116.854	Kč
•	 RM	 doporučuje	 zastupitelstvu	 města	 schválit	
rozpočtové	opatření	č.	79/2012:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ	DOTACE
na	„Terminál	dopravy	Tanvald	–	Šumburk	nad	Desnou“ ...
-	6.416.014,73	Kč
	VÝDAJE
DOPRAVA	-	celkem
Terminál	 dopravy	 Tanvald	 -	 Šumburk	 nad	 Desnou	 –	
realizace .............................................-	12.954.913,60	Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod	z	fondu	rozvoje	a	rezerv		-6.538.898,87	Kč
•	 RM	po	projednání	 zprávy	 odboru	 rozvoje	 a	KV	bere	
na	vědomí	uzavření	lávky	přes	řeku	Kamenici	nad	jezem	
do	lokality	Popelnic
•	 RM	rozhodla	neposkytnout	finanční	podporu	Základní	
organizaci	 Českého	 svazu	 ochránců	 přírody	 Křižánky	
–	 Jičín,	 Stanice	 pro	 handicapované	 živočichy	 z	 volné	
přírody	v	Libštátě.	
•	 RM	 ukládá	 odboru	 rozvoje	 a	 KV	 zahájit	 práce	
související	 s	 prodloužením	 platnosti	 popř.	 vydáním	
rozhodnutí	 o	 využití	 území	 pro	 další	 provozování	
motokrosové	 trati	 v	Motocyklovém	 a	 sportovním	 areálu	
Tanvaldské	kotlina	–	autokemp	po	1.	7.	2013.	
•	 RM	rozhodla	schválit	s	účinností	od	1.	1.	2013	platový	
výměr	ředitelky	Základní	školy	Tanvald,	Sportovní	576	dle	
přílohy.	
•	 RM	 projednala	 návrh	 Mgr.	 Vyhnálka	 na	 změnu	
Jednacího	 řádu	 Zastupitelstva	 města	 Tanvald	
a	 vzhledem	 ke	 skutečnosti,	 že	 zastupitelstvo	 města	 již	
totožný	 návrh	 projednávalo,	 naposledy	 byl	 projednán	
na	zasedání	zastupitelstva	města	dne	5.	9.	2012	a	nebyl	
schválen,	 rozhodla	 nezařadit	 ho	 do	 programu	 zasedání	
zastupitelstva	města	dne	12.	12.	2012.	
•	 RM	 projednala	 návrh	 Ing.	 Kozáka	 na	 zařazení	 bodu	
jednání	 zastupitelstva	 města	 „Splnění	 usnesení	 ZM	
č.	XII	 ze	dne	20.	12.	2010“	a	 rozhodla	nezařadit	 	 tento	
bod	 do	 programu	 zasedání	 zastupitelstva	 města	 dne	
12.	12.	2012.
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částech	 budovy	 č.p.	 525-528	 Radniční	 ulice,	 Tanvald	
a	 stavebních	 parcelách	 č.	 748/1,	 748/2,	 748/3	 a	 748/4,	
katastrální	 území	 Tanvald	 dle	 schválených	 pravidel	
veřejné	 soutěže.	 Základní	 cena	 pro	 podání	 žádosti	 je	
400.000	Kč.	 Termín	 pro	 podání	 žádosti	 je	 nejpozději	
do	8.	2.	2013	do	11.00	hodin.
5/	 bere	 na	 vědomí,	 že	 k	 zveřejněnému	 záměru	
na	 prodej	 bytu	 č.	 35,	 Sportovní	 555,	 Tanvald	 nepřišla	
žádná	žádost	o	koupi	 tohoto	bytu	a	vydává	nový	záměr	
na	prodej	na	prodej	bytu	č.	35,	vel.	1+2,	Sportovní	555,	
Tanvald	 včetně	 spoluvlastnického	 podílu	 577/38820	
na	společných	částech	budovy	č.p.	555,	Sportovní	ulice,	
Tanvald	 a	 stavební	 parcele	 č.	 1047,	 katastrální	 území	
Tanvald	 	 dle	 schválených	 pravidel	 veřejné	 soutěže.	
Základní	cena	pro	podání	žádosti	 je	350.000	Kč.	Termín	
pro	podání	žádosti	 je	nejpozději	do	8.	2.	2013	do	11.00	
hodin.
6/	 schvaluje	 Dohodu	 o	 ukončení	 Smlouvy	 o	 obstarání	
správy	nemovitostí	č.p.	595	a	č.p.	596	dle	předloženého	
návrhu.
7/	 na	 základě	 zveřejněného	 záměru	 rozhodlo	 prodat	
stavební	 parcelu	 č.	 765	 o	 výměře	 20	 m2,	 katastrální	
území	 Tanvald	 společnosti	 Telefónica	 Czech	 Republic,	
a.s.	se	sídlem	Za	Brumlovkou	266/2,	Praha	4	za	účelem	
narovnání	majetkoprávních	vztahů	za	smluvní	cenu	
  ....................................................................11.400	Kč.	
8/	schvaluje	rozpočtové	opatření	č.	79/2012:
PŘÍJMY
ÚČELOVÉ	DOTACE
na	„Terminál	dopravy	Tanvald	-	Šumburk	nad	Desnou“
  .........................................................-	6.416.014,73	Kč
VÝDAJE
DOPRAVA	-	celkem	
Terminál	 dopravy	 Tanvald	 -	 Šumburk	 nad	 Desnou	 –	
realizace .............................................-	12.954.913,60	Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod	z	fondu	rozvoje	a	rezerv ...............-6.538.898,87	Kč
9/	 po	 projednání	 žádosti	 stavební	 společnosti	 TERMIL	
s.r.o.	 se	 sídlem	 v	 Nivách	 2244/5,	 Jablonec	 nad	 Nisou	
o	 prodej	 pozemkových	 parcel	 č.	 171/4,	 171/5	 a	 2003,	
vše	katastrální	území	Tanvald		projevuje	vůli	prodat	tyto	
pozemky	k	naplnění	záměru	uvedeného	v	žádosti.

VI.
ZM	vydává	Obecně	závaznou	vyhlášku	č.	4/2012,	kterou	
se	 stanoví	 systém	 shromažďování,	 sběru,	 přepravy,	
třídění,	 využívání	 a	 odstraňování	 komunálních	 odpadů	
dle	předloženého	návrhu.

VII.
ZM	vydává	Obecně	závaznou	vyhlášku	č.	6/2012,	kterou	
se	zrušuje	Obecně	závazná	vyhláška	č.	3/2010	o	místním	
poplatku	za	lázeňský	a	rekreační	pobyt	dle	předloženého	
návrhu.

VIII.
ZM	vydává	Obecně	závaznou	vyhlášku	č.	7/2012,	kterou	
se	zrušuje	Obecně	závazná	vyhláška	č.	4/2010	o	místním	
poplatku	z	ubytovací	kapacity	dle	předloženého	návrhu.

IX.
ZM	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	2013		p.	Petra	Poláka,	jako	
náhradníka	p.	Josefa	Průchu;
2.	na	valné	hromady	Teplárenství	Tanvald	s.r.o.	konané	
v	roce	2013	p.	Josefa	Průchu,	 jako	náhradníka	p.	Petra	
Poláka;
3.	 na	 valné	 hromady	 Nemocnice	 Tanvald	 s.r.o.	 konané	
v	roce	2013	p.	Petra	Poláka,	 jako	náhradníka	p.	Josefa	
Průchu;
4.	na	valné	hromady	BusLine	a.s.	Semily	konané	v	roce	
2013	p.	Petra	Poláka,			jako	náhradníka		p.	Josefa	Průchu.

X.
ZM	volí	přísedící	Okresního	soudu	v	Jablonci	nad	Nisou	
na	funkční	období	2012	–	2016:
1.	paní	Dagmar	Semeckou
2.	paní	Jaroslavu	Jakoubovou

XI.
ZM	 Tanvald	 souhlasí	 se	 zařazením	 správního	 území	
města	 Tanvald	 do	 území	 působnosti	 Integrované	
strategie	 území	 regionu	 Rozvoj	 Tanvaldska	 na	 období	
let	2014	–	2020	realizované	místní	akční	skupinou	MAS	
Rozvoj	Tanvaldska.

Pokračování na str. 7
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	 Milí	 ctitelé	 hodnotné	 kultury,	 jaro	
je	 ještě	 v	 nedohlednu,	 ale	 festivalový	
výbor	Tanvaldského	hudebního	jara	se	
již	 probouzí	 ze	 zimního	 spánku,	 aby	
pro	 Vás	 připravil	 nějakou	 tu	 hudební	
lahůdku.
	 V	loňském	roce	jsme	absolvovali	již	
10.	festival	s	dramaturgem	MgA	Janem	
Páleníčkem,	 členem	 Smetanova	
tria	 a	 mezinárodně	 uznávaným	
violoncellistou.	Po	letech	krize	THJ	se	
po	r.2003	začala	zvedat	úroveň	koncertů	
a	 návštěvnost	 se	 zněkolikanásobila.	
Myslím,	že	je	teď	právě	vhodná	chvíle	
na	 ohlédnutí	 se	 za	 uplynulými	 deseti	
festivaly,	 které	nastartovaly	novou	éru	
v	padesátišestileté	historii	THJ.
	 Od	roku	2003	do	roku	2012	jste	měli	
možnost	 navštívit	 34	 koncertů.	 Na	 5	
z	nich	se	představily	komorní	orchestry	
–	 např.	 Pražská	 komorní	 filharmonie,	
Mladoboleslavský	 komorní	 orchestr	
nebo	Orchestr	Atlantis.
Celkem	 vystoupilo	 30	 špičkových	
sólistů-	např.	Jiří	Stivín	(flétny),	Lubomír	
Brabec,	 Štěpán	 Rak	 (kytara),	 Jitka	
Čechová,	Ivan	Klánský,	Karel	Košárek	
(klavír),	Pavel	Šporcl,	Václav	Hudeček	
(housle),	 Jan	 Páleníček,	 Mikael	
Ericsson	 (violoncello),	 Pavel	 Černý,	
Jiřina	 Pokorná	 (varhany),	 Miroslav	
Kejmar	(trubka),	Zdena	Kloubová,	Ellie	
Valkenburg	/USA/	(soprán).
	 Dále	 se	nám	představily	 3	 komorní	
soubory	 –	 Smetanovo	 trio,	 Kvarteto	
Martinů	a	Ensemble	Martinů.

Nezapomenutelný	 zážitek	 v	 nás	
též	 zanechal	 dětský	 pěvecký	 sbor	
z	Jablonce	nad	Nisou	Iuventus	Gaude!
Hudební	 zážitky	 nám	 zpestřili	
i	 významní	 herci	 –	 Věra	 Galatíková,	
Radovan	Lukavský	a	Alfred	Strejček.
Ale	 nejen	 klasická	 hudba	 je	
prezentována	 na	 našem	 festivalu.	
Na	 9	 koncertech	 vystoupili	 sólisté	
i	 soubory,	 jejichž	 repertoár	 je	 vybírán	
napříč	 hudebními	 žánry.	 Měli	 jsme	
možnost	nahlédnout	 i	do	lidové	hudby	
nebo	 do	 jazzu.	 Vedle	 Hradišťanu,	
Linhy	 Singers,	 Gentelmen	 Singers	
se	 představili	 sólisté	 –	 např.	 Zuzana	
Lapčíková	 (cimbál),	 Emil	 Viklický	
(klavír)	nebo	Dan	Bárta	s	Robert	Balzar	
Triem.	 Jsou	 to	 žánry,	 kterých	 se	 lidé	
„méně	bojí“,	ale	které	jsou	srovnatelné	
s	kvalitou	tzv.	vážné	hudby.
	 V	 tomto	 duchu	 bude	 probíhat	 i	 57.	
ročník	 THJ.	 Obavy	 rozhodně	 nejsou	
na	místě,	chce	to	jednoduše	vyzkoušet	
a	prozkoumat,	co	je	na	té	vážné	hudbě	
tak	složitého.	Věřte	mi,	že	se	to	jen	tak	
jeví	 navenek,	 ale	 přestaneme-li	 v	 ní	
hledat	složitosti	a	necháme	 ji	na	sebe	
volně	 působit,	 tu	 krásu,	 která	 je	 v	 ní	
ukrytá,	objevíme	velmi	snadno.
	 V	 letošním	 ročníku	 se	 můžete	
těšit	 znovu	 na	 Gentlemen	 Singers.	
Lahůdkou	 bude	 druhý	 koncert,	
na	 kterém	 Jan	 Simon	 zahraje	 jediné	
dva	Chopinovy	klavírní	koncerty	e-moll	
a	 f-moll	 ovšem	 ne	 za	 doprovodu	
symfonického	orchestru	(ten	by	se	ani	

do	 kina	 nevešel),	 ale	 za	 doprovodu	
Pražákova	kvarteta.	V	kostele	nebude	
zážitek	 o	 nic	 menší.	 Zahraje	 komorní	
orchestr	 Atlantis	 s	 violoncellistou	
Janem	Páleníčkem.
Součástí	 prvního	 koncertu	 je	 vždy	
vernisáž	 výstavy	 výtvarných	 prací	
dětí,	 které	 uspěly	 v	 soutěži	 pořádané	
DDM	 Ulita	 Tanvald,	 a	 před	 každým	
koncertem	se	představují	úspěšní	žáci	
a	pěvecký	sbor	ZUŠ	Tanvald.
Podrobnější	 informace	 přinesou	 další	
vydání	Tanvaldského	zpravodaje.
Na	všechny	koncerty	jste	srdečně	zváni	
a	 budeme	 rádi,	 když	 Vám	 přinesou	
radost	a	potěšení!
Mgr.	 Libuše	 Vedralová,	 předsedkyně	
festivalového	 výboru	 Tanvaldského	
hudebního	jara

Mgr.	Libuše	Vedralová

	 K	 napsání	 několika	 poznámek	
a	 vzpomínek	 k	 tomuto	 bývalému	
svéráznému	 továrnímu	 sídlišti,	 spíše	
seskupení	 velmi	 různorodých	 domů	
a	 chalup	 mě	 inspiroval	 rozhovor	
s	panem	Johnem	Bokem,	uveřejněném	
v	 červnovém	TZ,	 „Tanvald,	 to	 byl	 pro	
mě	zemský	 ráj	 to	na	pohled“.	S	 rodiči	
a	 sestrou	 jsem	 v	 tomto	 osobitém	
prostředí	 bydlel	 v	 letech	1940	–	1958	
a	moji	rodiče	tu	bydleli	až	do	své	smrti	
v	roce	1972.	To	už	ovšem	sídliště	vypa-
dalo	 jinak	 než	 v	 poválečných	 letech.	
Tak	 jako	 panu	 Bokovi,	 i	 mně	 mnohé	
zůstalo	 na	 ona	 léta	 trvale	 v	 paměti.	
Nebyla	to	však	léta	žádného	zemského	
ráje,	přesto	ale	na	ona	léta	klukovských	
her,	 dospívání,	 osvobození	 Rudou	
armádou	 v	 roce	 1945,	 sportování,	
učení	řemeslu,	prvních	lásek	a	posléze	
dojíždění	 do	 škol,	 vzpomínám	 rád	
a	 s	 velkou	 nostalgií.	 Ve	 svých	 vzpo-
mínkách	se	také	často	vracím	k	soužití	
s	 německými	 kamarády	 a	 sousedy,	
které	trvalo	do	roku	1946.	Přesto,	že	se	
stále	častěji	 vynořují	 vzpomínky	spíše	
pěkné	a	veselé,	musím	bez	jakéhokoliv	
ideologického	podbarvení	a	klišé	kon-
statovat,	že	 to	bylo	sídliště	především	
naplněné	bídou	a	těžkou	tovární	prací	
jeho	obyvatel,	převážně	v	tanvaldských	
textilkách	a	strojírně.	Byl	to	tehdy,	ještě	
dlouho	 po	 válce,	 skutečný	 „slums“,	
chudinská	 čtvrť,	 které	 byly	 známé	
do	konce	druhé	světové	války	a	možná	
i	déle,	prakticky	ve	všech	průmyslových	
zemích	světa.
	 Jak	ony	tovární	domy	po	obou	stra-
nách	silnice	na	Velké	Hamry,	po	válce	

byla	 přejmenovaná	 na	 Žákovu	 ulici,	
tehdy	 ještě	 několik	 let	 po	 roce	 1945,	
vypadaly?	Jednalo	se	celkem	o	9	domů	
a	každý	byl	znám	především	podle	vše-
obecně	používaného	názvu,	než	podle	
čísel	popisných.	U	domů,	které	dodnes	
zůstaly	 zachované,	 se	 ony	 přezdívky	
používají	dodnes.
	 Nejblíže	ke	křižovatce	s	hlavní	 tan-

valdskou	 ulicí,	 dnešní	 Krkonošskou,	
po	levé	straně	směrem	na	Velké	Hamry,	
stál	velký	obytný	dům	č.p.	443,	známý	
pod	názvem	Titanik.	Byl	postaven	sta-
vitelem	 Randákem	 ze	 Šumburku	 nad	
Desnou	v	roce	1927,	byl	tedy	ze	všech	
domů	nejnovější	a	pod	jediným	popis-
ným	 číslem	 měl	 tři	 oddělené	 vchody.	
Proč	 právě	 Titanik?	 Patrně	 proto,	 že	
jeho	 půdorys	 mohl	 u	 některých	 jeho	
obyvatel	 představovat	 onu	 obrovskou	
a	 nešťastnou	 loď.	 Konečně	 od	 poto-
pení	 této	 lodi,	 v	 roce	 výstavby	 domu,	
neuplynulo	ještě	mnoho	let.	Titanik	byl	
zbourán	 v	 roce	 2006,	 především,	 ale	
nejen	pro	svoji	nevhodnou	polohu.
	 Pro	další	dům	na	levé	straně	silnice	
byl	 a	 je	 používán	 název	 Turnhalle	

s	 popisným	 číslem	 425.	 Byl	 postaven	
v	polovině	1.	republiky	a	na	jeho	místě	
stála	 ještě	 v	 přízemí	 dřevěná	 tělo-
cvična.	 Patřil	 rozhodně	 mezi	 ty	 lepší	
tovární	 domy	 a	 není	 bez	 zajímavosti,	
že	pro	tento	dům	nikdy	nebyl	používán	
český	 název	 Tělocvična,	 ač	 v	 domě	
bydleli	Češi	i	Němci.	Jako	bytový	dům	
je	využíván	dodnes.
	 Třetí	 dům	 po	 levé	 straně	 silnice	
byl	 znám	 pod	 názvem	 Stará	 škola	
s	popisným	číslem	97.	Podle	dobových	
vyobrazení	z	doby	vzniku	tanvaldských	
textilních	 továren	 byl	 postaven	 před	
rokem	1850	a	později	 zvýšen	o	 jedno	
podlaží.	Už	od	začátku	druhé	poloviny	
19.	 století	 to	 byla	 první	 škola	 v	 této	
části	 Tanvaldu.	 Později,	 po	 výstavbě	
nové	 měšťanské	 školy,	 dnešního	
gymnázia,	byla	celá	budova	změněna	
na	bytový	dům.	Pravděpodobně	to	byl	
jeden	 z	 nejstarších	 domů	 v	 této	 části	
Tanvaldu.	 Stržen	 byl	 v	 roce	 2006,	
protože	 jeho	 rekonstrukce	 na	 byty	
nebyla	reálná.	Ze	dvou	bytů	v	přízemí	
byla	 v	 80.	 letech	 zřízena	 autobusová	
čekárna.
	 Čtvrtý	 dům	 na	 levé	 straně	 byl	
označen	 jako	 Starý	 úřad	 s	 číslem	
popisným	144.	Skutečně	 v	 něm	sídlil,	
až	do	výstavby	nové	tanvaldské	soudní	
budovy	na	hlavní	ulici,	 c.	a	k.	okresní	
soud	pro	soudní	okres	Tanvald,	včetně	
šatlav	a	temnice.	Po	přemístění	soudu	
do	 nové	 budovy	 byl	 dům	 změněn	
na	velmi	jednoduché	tovární	byty.	Dům	
je	 dodnes	 využíván	 ke	 komerčním	
účelům.
	 Pokračování	příště -Jan	Šálek-

Společenská rubrika, zajímavosti

Marie	Slavíková
Božena	Nováková
Helena	Svatová
Ema	Vávrová
Eva	Exnerová
Hana	Hlaváčová

Jaroslava	Pavlátová
Věra	Pipková

Jaromír Stejskal
Věra	Špidlenová

Ludmila	Wábnitzová
Jana	Dutá

Barbora	Fečová
Jiří	Holub
Otto	Šírek

V únoru 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.

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

Usnesení ze schůze Rady 
města Tanvald 

konané dne 19. 12. 2012

Desetileté ohlédnutí za THJ

Tovární bytové domy v Tanvaldu

•	 RM	rozhodla	provést	rozpočtové	opatření	č.	88/2012:
Příjmy	
Účelové	dotace
na	zajištění	kompatibility	agend	CRV ............+	15.000	Kč
Výdaje
vnitřní	správa	-	celkem
Vnitřní	správa	(radnice)	–	celkem
výdaje	na	počítačovou	síť,	HW,	SW	hrazené	z	dotace	MD	
ČR .................................................................+	15.000	Kč
•	 RM	 souhlasí,	 aby	 starosta	 města	 v	 době	
od	 19.	 12.	 2012	 do	 31.	 12.	 2012	 v	 případě	 potřeby	
provedl	 rozpočtová	opatření	a	předložil	 je	 	k	projednání	
a	 dodatečnému	 schválení	 na	 	 schůzi	 rady	 města	 dne	
9.	1.	2013.
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,	aby	se	město	podílelo	na	akci	Sportovec	
roku	2012	pořádanou	společností	VLTAVA-LABE-PRESS	
a.s.	částkou	ve	výši	6.000	Kč.	Finanční	prostředky	budou	
uvolněny	z	rozpočtové	kapitoly	Propagace	města.	
•	 RM	 souhlasí	 s	 provozováním	 autokempu	
v	 „Motocyklovém	 a	 sportovním	 areálu,	 autokempu	
Tanvaldská	 kotlina“	 v	 roce	 2013	 panem	 Stanislavem	
Pacákem	za	stejných	podmínek	jako	v	roce	2012.	
•	 RM	 rozhodla	 udělit	 souhlas	 s	 průjezdem	 rychlostní	
zkoušky	 automobilové	 soutěže	 RALLY	 BOHEMIA	
2013,	 kterou	 pořádá	 Autoklub	 Bohemia	 Sport	 v	 AČR,	
se	 sídlem	 Sosnová	 200,	 Česká	 Lípa,	 v	 ulicích	 Český	
Šumburk,	Českošumburská,	Vítězná		a	Popelnická,		dne	
13.	7.	2013.

Pokračování ze str. 6

Z tanvaldského gymnázia

Tanvald	 –	 Gymnázium	 Tanvald	 dne	
5.	 2.	 2013	 pořádá	 od	 15:30	 přijímací	
zkoušky	 nanečisto.	 Tento	 odpolední	
přípravný	 kurz	 je	 určen	 pro	 všechny	
potencionální	 zájemce	 o	 gymnaziální	
studium	 na	 nižším	 i	 vyšším	 stupni	
gymnázia.	 Zájemci	 si	 budou	 moci	
vyzkoušet	způsob	práce	při	přijímacím	
řízení	z	matematiky	a	českého	jazyka.	
Všechny	tímto	srdečně	zveme!

Stavba Titaniku
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Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
Akce MDC Maják v únoru 2013 
3. 2. 2013 – PROCHÁZKA DO KRMELCE	s	myslivcem:
Odchod	 v	 16.00	 hod.	 od	 Majáku,	 s	 sebou	 sušený	 chléb,	
pomerančová	 kůra	 aj.	 Děti,	 co	 půjdou	 samy,	 lze	 v	 MDC	 Maják	
vyzvedávat	mezi	17.30	-	18.00	hod.

16. 2. 2013 – VALENTÝNSKÉ ZÁVODY NA SNĚHU:
Závod	ve	sjezdu	na	čemkoliv	pro	nejmenší	a	 jejich	 rodiče.	Hodnocení	 jízdy	
a	závodního	stroje.		Začátek	v	15.30	hod.	vedle	MDC	Maják.	Na	malé	účastníky	
čekají	odměny	a	diplom.	Cena	30,-	Kč	při	registraci	10	min.	před	startem.

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 (4. - 10. 3. 2013):
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	20.2.2013	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 2012 podpořily a umožnily tak 
rodičům s nejen malými dětmi, aby se měli kde scházet. Díky Vám 
jsme v roce 2012 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., Česká spořitelna - pobočka Tanvald, Jablonec 
n.N.,Smržovka , BILLA s.r.o. - pobočka Tanvald,  MUDr. Jana Dionysiová 
- Desná, MUDr.Petr Michalík, MUDr.Ivana Šťastná, MUDr.Štěpán Gazda, 
Petr Adámek, Stanislav Pacák - Tanvald, ABEGU, a.s. ,Teplárenství 
Tanvald s.r.o., Alena Klimperová - švadlenka, TABYS Tanvaldská bytová 
společnost, M&M Pohřební služba, Lenka Marčíková, Zdeněk Vedral, 
Petr Vošvrda - truhlářství Desná, Julie Vošvrdová - cukrářka 

DOTACE  A  PŘÍSPĚVKY – 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.,  A-TOM 2101 Zálesák Tanvald a spousta dalších dobrovolníků. 
 
Pokud	jsem	na	někoho	zapomněla,	tak	se	omlouvám.

Renata	Nepimachová

Mateřské a dětské centrum Maják
V pátek 1. 2.	 na	pololetní	prázdniny	 jsme	pro	děti	připravili	„Zábavný den 
v Ulitě“	 od	 9.00	 do	 13.00.	 Děti	 budou	 tvořit	 ve	 výtvarné	 dílně,	 hrát	 různé	
zábavné	soutěže	a	hry.
V úterý 5. 2.	začíná	„Ulitka“	od	8.30	do	11.30	hodin	–	pravidelně	každé	úterý	
bude	probíhat	hravé	a	tvořivé	dopoledne		pro	děti	od	3	let.	Přijímáme	pouze	
děti	předem	přihlášené!	Bližší	informace	obdržíte	v	DDM.
V úterý 5. 2. a 12. 2. od	17.00	hodin	„Keramika pro dospělé“	-	5.	2.	mode-
lování,	12.	2.	glazování	vypálených	výrobků.
V sobotu 9. 2.	 akce	pro	 rodiče	s	dětmi	„Polární výprava“-	 start	 ve	14.00	
u	vchodu	do	Autocampu	na	Tanvaldské	Kotlině.	Na	skupinky	„polárníků“	čeká	
plnění	různých	úkolů	a	překonávání	překážek.	Je	nutné	mít	s	sebou	pro	děti	
saně!	Startovné:	20	Kč.

Vyhlašujeme	 výtvarnou	 soutěž	 pro	 děti	 a	mládež	 	 na	 téma	 „Tajemný svět 
skřítků, víl a čarodějnic“. 
Výtvarné	práce	budou	hodnoceny	dle	věkových	kategorií,	zúčastnit	se	mohou	
děti	od	předškolního	věku	po	středoškoláky.	Práce	musí	být	označeny	jménem	
autora,	třídou	(	u	MŠ	věkem)	a	školou,	kterou
navštěvuje.	Mohou	být	použity	různé	výtvarné	techniky	–	kresba,	malba,	koláž,	
tiffany,	keramika,	atd.
Uzávěrka soutěže je ve čtvrtek 14. března 2013.	Do	tohoto	termínu	ode-
vzdávejte	práce	v	DDM.
Autoři	vítězných	prací	získají	pěknou	cenu.

Blíží	se	jarní	prázdniny	4.	-	8.	3.	2013.	Podrobný	program	na	prázdniny	obdrží	
děti	ve	školách	a	v	DDM.
Pojedeme	 do	 Liberce	 do	 Dinoparku,	 do	 Babylonu	 (lunapark	 a	 IQ	 park),	
do	bazénu	v	Jablonci	n.N.	
a	v	domečku	se	pobavíme	výtvarným	tvořením	a	hrami.

Na	 všechny	 akce	 přijímáme	 přihlášky	 s	 platbou	 v	 Domě	 dětí	 a	 mládeže	
v	Tanvaldě,	tel.č.	483	394	301.

 Přijímáme přihlášky na Noc s Andersenem
Akce	 „Noc	 s	 Andersenem“	 se	 bude	 konat	
5.	 4.	 2013.	 Přihlásit	 se	 mohou	 naši	 čtenáři	
ve	věku	7-10	let.	Neváhejte,	počet	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.	Moravcové	Jarmily	
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	21.	2.	 2013	osobně	
v	Městské	knihovně	Tanvald.	

Městská knihovna Tanvald

Zdravý nemocný zavítal do Tanvaldu
	 Divadelní	 spolek	 J.	 K.	 Tyl	 Josefův	
Důl	 nám	 10.	 1.	 uvedl	 divadelní	 hru	
od	světoznámého	spisovatele	Molièra,	
Zdravý	 nemocný.	 Divadelní	 předsta-
vení	 se	 uskutečnilo	 v	 	 Kině	 Jas	 Járy	
Cimrmana	Tanvald	od	19.00.
	 Režie,	 této	 veselohry	 o	 třech	 děj-
stvích,	 se	 ujal	 Karel	 Stuchlík	 a	 sám	
si	 zahrál	 lékárníka.	 Představení	
bylo	 velmi	 povedené	 a	 myslím	 si,	 že	
i	 herecké	 role	 byly	 perfektně	 zvlád-
nuté,	což	určitě	dokazuje	i	hojný	počet	
diváků.	 	 	 Obsazeni	 do	 hereckých	
rolí	 byli	 například	 Rudolf	 Musil,	 který	
sehrál	 chorobného	 hypochondra	
Argana.	 Jeho	 druhou	 ženu,	 která	
touží	jen	po	penězích,	si	zahrála	Hana	
Stuchlíková.	 Arganovy	 dcery	 hrály	 T.	
Hofericová	 a	 P.	 Drdová.	 	 Významnou	
roli	 měla	 i	 Denisa	 Svárovská,	 která	
hrála	Toinettu,	 služebnou,	 která	 nako-
nec	přivedla	Argana	k	rozumu.
	 Hlavní	 postavou	 je	 chorobný	
hypochondr	Argan,	 který	 veškeré	 své	
peníze	 vynakládá	 na	 placení	 doktorů.	

Vyžaduje,	aby	se	celé	jeho	okolí	snažilo	
šetřit	 jeho	 zdraví	 a	 on	měl	maximální	
pohodlí.	Kvůli	 svému	pohodlí	 je	ocho-
ten	obětovat	i	štěstí	své	dcery	Angeliky,	
kterou	chce	provdat	za	lékaře.	Nicméně	
Angelika	 je	 zamilovaná	 do	 Kleanta.	
Zatím	 co	 Argan	 rozmýšlí	 svatbu,	 tak	
jeho	žena	Belina	kuje	pikle,	jak	přivést	
manžela	 o	 peníze.	 Jediné	 štěstí,	 že	
Argan	 má	 chytrou	 služebnou,	 která	
s	pomocí	Arganova	bratra	sehraje	diva-
délko.	Argan	díky	tomu	zjistí	co	je	zač	
jeho	 žena	 a	 povolí	 sňatek	 jeho	 dcery	
s	Kleantem,	za	podmínky,	že	Kleant	se	
stane	 lékařem.	 Děj	 končí	 Arganovou	
promocí	na	lékaře.
	 Zajímavostí	 divadelní	 hry	 Zdravý	
nemocný,	 je	 že	 to	 bylo	 poslední	 dílo	
od	Molièra,	 Jakmile	 dohrál	 její	 čtvrtou	
reprízu,	 omdlel	 a	 ještě	 tentýž	 večer	
zemřel.	
	 Doufám,	 že	 DS	 J.	 K.	 Tyl	 nám	
brzy	 připraví	 další	 takto	 povedené	
představení.

-haj-
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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

 7. 2. ČT 17 h.  Koncert ZUŠ Tanvald
Pololetní koncert žáků ZUŠ v Tanvaldě. Vstupné dobrovolné.

11. 2. PO 19 h. Cestopisná přednáška: Okruh Namibíí
Hlavní město Windhoek, národní 
park Etosha – klenot Afriky, 
odlehlý Koaokoveld a kmen 
Himbů, Damaraland a skalní rytiny 
původních Sanů, Swakopmund 
na pobřeží Atlantiku, Velrybí zátoka, 
Měsíční údolí, národní park Namib 
Naukluft - poušť a písečné duny. 
Přednáší Ing. Blanka Nedvědická. 
Vstupné: 50 Kč.

Připravujeme na březen:
14. 3. ČT od 10 h. a 18 h. Divadelní představení pohádky:  
S čerty nejsou žerty

Hraje Desenský soubor 
Vojan – Mladá haluz. 
Praha.
Vstupné:	30	Kč.

Další kulturní akce v kině Jas Tanvald

Nespoutaný Django
Kultovní	 režisér	
Quentin	 Tarantino	
natočil	 jižanské	
drama	 z	 období	
před	 vypuknutím	
Občanské	 války,	
jehož	 hlavním	 hrdi-
nou	je	otrok	Django.	
Ten	má	šanci	získat	díky	nájemnému	lovci	lidí	dr.	Schultzovi	svobodu,	pokud	se	
mu	povede	dopadnout	vraždící	bratry	Brittlovi.	Djangovi	se	tak	zároveň	naskytne	
příležitost	 najít	 ženu,	 kterou	 musel	 před	 lety	 nedobrovolně	 opustit.	 Ani	 jeden	
z	hlavních	hrdinů	však	netuší,	jak	blízko	jsou	nejnebezpečnějšímu	dobrodružství	
svého	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	 ves-
ničky	 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 
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Halový	 turnaj	 za	 účasti	 partnerských	
měst	 z	Německa	 a	Polska	 uspořádali	
fotbalisté	 Jiskry	Tanvald	 ve	spolupráci	
s	Městem	Tanvald	a	pod	záštitou	sená-
tora	Jaroslava	Zemana	a	starosty	Petra	
Poláka.	Celkovým	vítězem	se	stali	borci	
týmu	Detoa	Albrechtice	před	domácím	
Bajza	týmem	a	Malou	Skálou.

Pořadí:	 1.		DETOA	Albrechtice
	 	 2.		Bajza	tým	Tanvald
	 	 3.		Malá	Skála
	 	 4.		Lubomierz
	 	 5.		Tanvaldsko
	 	 6.		Wittichenau
	 	 7.		Baumit	ženy	B
	 	 8.		Baumit	ženy	A	

-vho-

Sport, inzerce

Mladí	 lyžaři	 TJ	 SEBA	 Tanvald	 hned	
po	 Novém	 roce	 vyrazili	 na	 závody	
Krajského	poháru	do	Benecka	a	neztra-
tili	se	tam.	Zlaté	medaile	přivezli	Dominik	
Břečka	a	Anička	Sixtová,	stříbro	Tereza	

Beranová	 a	 bronz	 Vojta	 Vyhnálek.	
Závodů	 se	 zúčastnilo	 17	 našich	 pod	
vedením	trenérů	Beranových,	Kaspera	
a	Tomšové.	Skvělá	reprezentace.

-vho-

Tanvaldští lyžaři opět na startu

Sportovci nezaháleli ani o Vánocích

Mezinárodní fotbal v Tanvaldě

Nohejbal,	 košíková,	 kopaná,	 to	 jsou	
disciplíny	tradičního	turnaje	No-Ko-Ko,	
který	 každoročně	 organizuje	 Karel	
Soldát	 ve	 sportovní	 hale	 na	 Výšině	

o	 vánočních	 svátcích.	 Hojná	 účast,	
kvalitní	 výkony	 a	 především	 setká-
vání	 sportovců	 Tanvaldska	 různých	
sportovních	 odvětví	 v	 duchu	 zdravé	
rivality,	ale	i	vzájemného	respektu.	Již	
8.	ročník	trojboje	vyhrál	znovu	domácí	
tým,	 tentokrát	 GREENS,	 předešlí	
vítězové	 Košíkáři	 tentokrát	 zůstali	
na	štítě.

Celkové	výsledky:
1.	GREENS	TANVALD
2.	FOTBALISTI	ALBRECHTICE
3.	DESKO	DESNÁ
4.	SOKOLOVNA	LUČANY
5.	ABB	JABLONEC
6.	KOŠÍKÁŘI	TANVALD

-vho-

Vítězný tým GREENS s pohárem. Foto: -red-

Hlavní organizátor a konferenciér 
Karel Soldát. Foto. -red-

Naši skokani na závodech v Harrachově
	 29.	 12	 se	 v	 Harrachově	 uskutečnil	
Republikový	závod	ve	skoku	na	lyžích	
dorostu,	juniorů,	mužů	a	žen.	Ve	stejný	
den	 taktéž	 závod	 dorostu,	 juniorů	
a	mužů	v	severské	kombinaci.	Na	startu	
nechybělo	
8	 závodníků	
z	oddílu		JKL	
Desná.
	 Z	 desen-
ských	
závodníků	se	
nejvíce	dařilo	
Markovi	
Štěpničkovi.	
Marek	
Štěpnička	
v	 dorostu	
vyhrál	 závod	
jak	 ve	 skoku	
na	 lyžích,tak	
v	 severské	
kombinaci,-
David	Zemek	
obsadil	 2.	místo	v	dorostu	v	 severské	
kombinaci,ve	 skoku	 na	 lyžích	 žen	
obsadila	 Barbora	 Blažková	 2	 místo,	
Zdena	Pešatová	3	místo,	když	si	vytvo-
řila	i	nový	osobní	rekord	ve	13	letech	87	
metrů	 !	Další	závodníci	našeho	oddílu	
se	pohybovali	kolem	8	až	10	místa.
Akce	v	únoru:
	 Oddíl	klasického	lyžování	JKL	Desná	
bude	dne	6.	2	tj.	středa	pořádat	krajské	

závody	ve	skoku	na	lyžích	a	severské	
kombinaci	 předžáků	 a	 předžaček	
na	můstku	K	8	ve	skokanském	areálu	
v	 Desné.	 Nejprve	 se	 uskuteční	 běh	
na	 lyžích	v	15	h	v	Tanvaldské	kotlině,	

v	 17	 h	 poté	
skok	na	lyžích	
v	Desné,	tímto	
zveme	 i	 nové	
adepty	 pro	
tyto	sporty.
	 Dne	 23.	
-	 24.	 2.	 2013	
bude	 oddíl	
pořádat	 MČR	
ve	 skoku	
na	 lyžích	
a	 severské	
kombi-
naci	žactva.
23.	2	v	sobotu	
v	 dopoledních	
hodinách	 se	
uskuteční	

skok	 na	 lyžích	 a	 skok	 do	 severské	
kombinace,	 odpoledne	 2.	 část	 sever-
ské	kombinace	běh.
	 V	 neděli	 24.	 2	 se	 uskuteční	 skok	
na	 lyžích	 a	 následné	 slavnostní	
vyhlášení.	Bližší	 informace	najdete	na	 
www.skokydesna.cz	 
Občerstvení	zajištěno.

Patrik	Chlum
vedoucí	trenér	oddílu

Nově otevřená prodejna
Pracovní oděvy 

 CANIS 
Od	4.	2.	2013	

Krkonošská 86	
Tanvald	

Nově otevřená 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.  

Na snímku senátor Zeman se starostou 
Polákem, hlavním organizátorem 
Soldátem a zahraničními hosty.
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A zima přišla do Tanvaldu

Foto: K. Hanzlík, strážce CHKO Jizerské hory

Foto: K. Hanzlík, strážce CHKO Jizerské hory

Foto: K. Hanzlík, strážce CHKO Jizerské hory Foto: K. Hanzlík, strážce CHKO Jizerské hory

Foto: K. Hanzlík, strážce CHKO Jizerské hory Foto: -vho-

Foto: K. Hanzlík, strážce CHKO Jizerské hory

Foto: K. Hanzlík, strážce CHKO Jizerské hory
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AKCE 4 + 1 ZDARMA !

Sleva 20 % na všechny laminátové podlahy   

Platí od 8. 2. do 7. 3. 2013.

Tato nabídka platí od 8. 2. do 7. 3. 2013 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. www.bauhaus.cz 

Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610, u Globusu 
Tel.: 489 204 111 • e-mail: info.806@bauhaus.cz

LIBEREC

Navštivte nás na adrese: 
Krkonošská 350 (POLIKLINIKA), Tanvald 468 41, tel. 777 912 585

•  velký výběr dioptrických obrub 
za jedinečné ceny

•  100 % kvalita
•  100 % zákaznický servis
•  opravy a úpravy brýlí na počkání

Předložením tohoto kuponu 
získáte 200 Kč slevu při zhotovení 
kompletních brýlí.

	 Ve	 čtvrtek	 13.	 12.	 2012	 proběhlo	
na	 ZŠ	 Sportovní	 576	 školní	 kolo	
McDONALD’S	 CUP	 v	 minifotbalu.	
Turnaj	pro	žáky	druhých	až	pátých	tříd	
připravil	 pan	 učitel	
Šír,	 při	 organizaci	
a	 „hlídání“	 dětí	 mu	
pomáhala	 p.	 uči-
telka	Ackermanová	
a	děvčata	z		9.	B.
Všechny	 třídy	
z	 prvního	 stupně	 (	
kromě	 prvňáčků)	
sestavily	 svoje	
družstva,	 nehrající	
spolužáci	 vytvořili	
na	 tribuně	 bouřli-
vou	atmosféru.	

V	kategorii	2.	-	3.	tříd	bylo	pořadí:	

1. 3.A
2. 2.A
3. 2.B

V	kategorii	4.	-	5.	tříd

1. 4.A
2.	 5.A
3. 5.B
4. 4.B

	 V	úterý	18.	12.	2012	se	parta	kluků	
z	9.A	(jmenovitě	Slávek	Bára	a	Honza	
Kouble)	domluvila	a	připravila	ve	spor-
tovní	hale	pro	ostatní	turnaj	ve	florbalu.	
Turnaje	se	zúčastnily	všechny	třídy	dru-
hého	stupně.	Hrálo	se	na	malém	hřišti,	

kde	 se	 proti	 sobě	 utkaly	 6.	 a	 7.	 třídy	
a	zároveň	8.	a	9.	třídy	na	velkém	hřišti.	
Systémem	 každý	 s	 každým	 nakonec	
v	 mladší	 kategorii	 zvítězilo	 družstvo	

7.A	 a	 ve	 starší	
kategorii	 pořáda-
jící	 družstvo	 9.A.	
Obě	 třídy	 si	 to	
proti	sobě	rozdaly	
ve	finálovém	klání	
a	i	přes	to,	že	9.A	
dlouho	prohrávala	
0:1,	 nakonec	 7.A	
zdolala	a	ve	finále	
zvítězila.	 Vítězné	
družstvo	 si	
za	 odměnu	
na	 závěr	 turnaje	
mohlo	 zahrát	

exhibici	 s	 ,,profesionálním	 týmem“	
složeným	 z	 učitelů	 naší	 školy.	 Není	
důležité,	kdo	nakonec	vyhrál,	ale	to,	že	
jsme	se	všichni	společně	pobavili.	
	 Den	 po	 školním	 florbalovém	 turnaji	
tedy	 19.12.	 2012	 se	 konalo	 opět	
u	 nás	 ve	 sportovní	 hale	 oblastní	 kolo	
ve	 florbalu	 –	 ORION	 FLORBAL	 CUP.	
Turnaje	 se	 zúčastnily	 celkem	 4	 druž-
stva	v	kategorii	starších	žáků,	domácí	
ZŠ	 Sportovní	 Tanvald,	 ZŠ	Desná,	 ZŠ	
Zásada	a	ZŠ	Velké	Hamry.	Dá	se	říci,	
že	 zápasy	 byly	 poměrně	 vyrovnané	
a	proto	i	celkové	vítězství	našich	kluků	
v	oblastním	kole	je	o	to	cennější.	Kluci	
ve	složení:	Bára	S.,	Kouble	J.,	Nigrin	L.,	
Pekař	L.,	Zaml	L.,	Kubovec	M.,	Maňas	
D.,	 Vacek	 V.,	 Novák	 M.,	 si	 vybojovali	
účast	v	okresním	finále.	Gratulujeme	!

Ivana	Müllerová,	Jan	Balcar

Fotbal a florbal na ZŠ Sportovní 


