
 Takto se jmenovala další beseda, 
kterou si pro nás připravil Senior klub 
Tanvald, za podpory města. Jako vždy 

se stal místem konání Dům pro seniory 
Šumburk nad Desnou 593.  Všichni 
jsme se sešli opět v úterý a to 19. 2. 
od 15. hodin. 
 Tentokrát byla beseda s paní Slávkou 
Hubačíkovou, lidovou vypravěčkou 

z Vysokého nad Jizerou.  Tato paní 
je i známou spisovatelkou. Napsala 
například: Kale i kyselo aneb Do sejkor 

jako když střelí, teatrum mundi Slávky 
Hubačíkové. A další knížku o svém dět-
ství má rozepsanou, ale bohužel ještě 
shání sponzory.
 Toto téma lidi, tak zaujalo, že jsme 
se sešli téměř v dvojnásobném počtu 

než minulý měsíc při 
Hrátkách s pamětí, 
i přes nepřízeň 
počasí. 
 Paní Hubačíková 
nám nejprve začala 
vyprávět o svém 
životě, o rodičích 
a prarodičích, 
a o svém dětství. 
Všechny pobavilo 
její vyprávění o robo-
tických vysavačích, 
když řekla o mamin-
kách „ona pustí 

tu pixlu po místnosti…“.  Srovnávala 
život teď a dřív. Ke konci programu 
jsme si poslechli dvě poudačky. Obě 
byly od pana Prokopa Háska, z knížky 
Florianovy úsměvy. První se jmenovala 
Telemark a vyprávěla o jízdě na ski. 
Druhá měla název jako stejnojmenná 
knížka od Juliuse Verna, Cesta kolem 
světa za osmdesát dní.
 Myslím, že její poutavé vyprávění 
všechny nadchlo. Určitě jsem nebyla 
jediná, komu bylo líto, že společná 
hodinka musí končit. Všichni dou-
fáme, že nás paní Hubačíková ještě 
někdy navštíví a bude ve vyprávění 
pokračovat.

 Další pokračování úterních besed 
bude 23. dubna s názvem Povídání 
nejen o zdraví s MUDr. Slavotínkovou.

-haj-

Poslední studentský ples v tanvaldské 
sportovní hale se odehrál 22. 2. 2013, 
tentokráte v režii studentů 4. ročníku 
gymnázia. A patřil opět k těm vydaře-
ným. O hudební doprovod se tradičně 
postarala kapela Koneckonců, celým 
večerem provázel moderátor Jan 
Žíla. K divácky atraktivním náleželo 
určitě vystoupení bubenického sesku-
pení Aries. Následovala „light show“ 
skupiny Fire Flowers. Jako tradičně 
nechyběla bohatá tombola a dražba 
dortu. Výtěžek z této dražby (8000 Kč) 
studenti věnovali na charitativní účely. 
Za to jim patří velký dík! -IN-

Vydává MěÚ Tanvald 
XXXI. ROČNÍK
Cena: 7 Kč

4

15. 4. Proběhnou 
pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti.
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Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti radnice 
se uskuteční ve středu 17. dubna 

od 16 hod jednání zastupitelů města.

Tak jako na podzim loňského roku bude 
v sobotu dne 18. 5. 2013  ve městě 
proveden svoz nebezpečného odpadu. 
Bližší informace jako např. seznam 
stanovišť, časová rozmezí sběru, 
druhy nebezpečného odpadu budou 
zveřejněny v květnovém TZ, na TIKu 
a na webových stránkách města.

www.tanvald.cz Masopust, tradice, zvyky a život na horách

Zakončení sezóny studentských plesů

 Zveme zájemce z řad žáků 5. tříd 
a jejich rodiče na Den otevřených dveří 
v našich sportovních třídách. Budete 
moci zhlédnout výuku tělesné výchovy 
i ostatních předmětů, ukázky celoroč-
ních  aktivit našich sportovních tříd, rádi 
zodpovíme vaše dotazy.
Datum konání: čtvrtek 11. dubna 2013
Program: 
9.00 - hodina TV ve sportovní třídě
9.50 - ukázky vyučovacích hodin, 
    práce žáků v odborných učebnách
11.00 - promítání ukázek 
    sportovních aktivit ST
Zároveň Vás zveme na talentové 
zkoušky zájemců z řad žáků do spor-
tovních tříd, které se uskuteční ve čtvr-
tek 16. května  2013 od 8.30 hod. v ZŠ 
Tanvald, Sportovní.

Těšíme se na Vás!!
Ředitelství ZŠ Sportovní

Den otevřených dveří 
ve sportovních třídách ZŠ 

Sportovní, Tanvald
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Tento mladý spisovatel v pátek 
15. března navštívil naši městskou 
knihovnu a připravil si pro místní 
školáky 2 besedy. První besedy se 
účastnili žáci první a druhé třídy a na té 
druhé byli třeťáci a čtvrťáci.

 Děti s mladým autorem besedovaly 
o jeho dvou knížkách, Dobrodružství 

kapříka Metlíka a Dobrodružství kapříka 
Metlíka 2. Hlavními hrdiny knížek jsouk 
kapři Metlik, Šupinka a Břéťa. Děti si 
je prohlížely na autorových obrázcích. 
Pro školáky byla velká zábava určovat, 
který kapřík je který. O knížce toho 
více prozrazovat nebudu, protože 
bližší informace jsou na webu  
www.kaprikmetlik.cz.

 Celá beseda se nesla v duchu 
přátelské spolupráce autora a dětí.  
Myslím si, že všechny překvapilo, 
jak autor děti zaujal a vtáhl do děje.  
Samozřejmě beseda nebyla jen o poví-
dání si s autorem, ale také si všichni 
poslechli ukázky z knížek.

 Program byl zhruba hodinový 
s následnou diskusí.  Všechny nej-
více zajímalo, kdy přišel ten nápad 
napsat tyto knížky. Dozvěděli jsme 
se, že příběh a některá jména 
vymyslela sestra Vanda. Sám autor 
začal s psaním v 16 letech a napsání 
prvních dvou knížek mu zabralo šest 
let.  Samozřejmě děti také zajímalo, 

kolik které rybičce je. Podle čeho autor 
ilustroval knížky, jestli podle fantazie 
nebo obrázku. Zajímavé bylo také, že 
neoblíbenější knížku měl O kocouru 
Mikešovi. Dalších zajímavých otázek 
a odpovědí bylo mnoho. Mně nejvíce 
zaujalo, že autor plánuje napsat osm 
dílů této knížky, protože o Harrym 
Potterovi bylo dílů sedm a tento příběh 
je o stupínek lepší. Pokud budete chtít 

sami posoudit, tak knížky jsou k půj-
čení v Městské knihovně Tanvald, také 
si je můžete koupit v knihkupectví nebo 
objednat přes internet.

 Navázáním na toto zajímavé 
besedování bude výstavka v Městské 
knihovně Tanvald, na které budou 
vystaveny obrázky motivované touto 
besedou.

-haj-

 Sice nám teprve začíná duben, ale 
jaro už se určitě brzy přihlásí o slovo. 
Ideální období vyrazit někam na výlet, 
anebo jen na procházku. Navíc už to 
budou tři roky, co můžeme využívat 
vícejazyčných turistických tabulí, jejíž 
realizace byla dokončena na podzim 
roku 2010 za finanční podpory 
Evropské unie v rámci Fondu malých 
projektů v Euroregionu Nisa, program  
Ziel 3/Cíl 3. Máme nainstalováno 9 tabulí 
zaměřených na historické a turistické 
zajímavosti v Tanvaldě. Texty jsou 
v českém, polském, ale i německém 

jazyce. První tabule je Město Tanvald, 
druhá je Tanvaldský vyhlídkový 
okruh, další upozorňuje na Šumburk, 
jiná zase vypráví o Žďáru, zajímavosti 
si můžeme přečíst i na tabuli Zubačka 
nebo CHKO Jizerské hory,  zajímavá 
je i o Špičáku, předposlední je 
o Terezince a devátá tabule upozorňuje 
na první zkušební vysílání ČT.
 Myslím si, že nikdo nepohrdne jarní 
procházkou. Navíc se můžete i spoustu 
zajímavostí dozvědět, takže doporučuji 
vyrazit ven a užívat si jara.

-haj-

 Netradičně pojatou oslavu 
MDŽ uspořádali v Country clubu 
na Popelnicích. Vynikající trio Ilona 
Křivancová (kytara a zpěv), Zdeněk 
Kazda (basová kytara) a šéfdirigent 
a univerzální muzikant Standa Jiroš, 
jinými slovy skupina Alabama, a s nimi 

houf věrných posluchačů a příležitost-
ných takyzpěváků, ti všichni se sešli 
v tradiční hospůdce na konci Tanvaldu. 
Zda skutečně slavili Mezinárodní 
den žen anebo blížící se jaro, to není 
jisté, ovšem slavit bylo opravdu co. 
Do Country clubu totiž ve stejný čas 
dorazila i skupina historických tanvald-
ských lyžníků v čele s Petrem Rykrem. 
Ano, tím Petrem Rykrem, jenž na nás 
obvykle shlíží z vysokého posedu 

na obřím kole z dob CK mocnářství. 
Tentokrát však historické kolo vyměnil 
za historické lyže, neboť počasí dosud 
není příznivo odvážným cyklistům, zato 
však přeje odvážným lyžařům. A lyže to 
byly tuze pěkné. Jasanky, ceny nedo-
zírné, s vázáním na péro, na nichž lze 
běhat, skákat, sjíždět, co jen si zama-
nete a na co si troufnete. A tanvaldští 
lyžnici si troufají dost. Na závodech 
v polském Orle vybojovali totiž posty 
nejvyšší a do Tanvaldu přivezli zlatý 
(skoro) pohár. A že přímo v hospůdce 
jej naplnili až po okraj šampaňským, 
o tom netřeba pochybovat. Nechť tedy 
žijí odvážní a zdatní páni v placatých 
čepicích a pumpkách, nechť jim 
nakroucené kníry v mrazu neomrznou, 
nechť jim na bicyklu rovnováha přeje a, 
samozřejmě, nechť jim elegantní dámy 
s paraplíčky v rukou dále milostivě 
kynou podél prašných cest.
 Tak co říkáte? Nepůjdete si taky 
někdy zazpívat do Country klubu 
na Popelnicích? S báječnou Alabamou 
až do kuropění? A příště možná přijde 
i .…kouzelník?
Ale ne, žádný kouzelník, Jára Cimrman 

přece, náš velký a nepřemožitelný, 
zbožňovaný a nezapomenutelný. 
A možná už tam i byl. Snad zamas-
kován pod placatou čepicí, snad jen 
na vysokém kole či na lyžích projel 
okolo. Kdož ví.

-vho-

Jan Opatřil, besedoval v naší knihovně

Tanvaldští lyžníci zvítězili a slavili s Alabamou

Turistická sezóna na dosah
Tanvaldští lyžníci se ohřívají po závodě u krbu, 

zleva Milan Štěpánek a Petr Rykr.

Popelnická country dvojka Kristýna a Honza 
nad svými hosty vypadají spokojeně.

„Mistr Alabama“ Standa Jiroš připíjí z poháru 
na zdraví tanvaldským lyžníkům.

Foto: Petr Hromada
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Karel Kasper trenér tanvaldských lyžařů
 Znám ho jako trenéra lyžování už 
přes padesát let. Ano, už půl století 
se tento svěží muž, trenér tanvald-
ských lyžařů běžců oddílu TJ SEBA 
Tanvald, věnuje sportu. Mohl by si už 
užívat jen odpočinku, protože dovršil 
důchodový věk, zůstává ale trenérem 
i nadále, jen za symbolickou odměnu.
Netoužil po žádném rozhovoru 
pro noviny, říkal: Jsem starý, pište 
o mladších ...
Ale nakonec si přece dal říct 
a povyprávěl. 
Co tě přivedlo k lyžování?
V padesátých létech jsme začínali 
ve škole u Zdeňka Hájka, tam jsou 
začátky všeho a jemu taky za hodně 
vděčím.
Naše sportovní aktivity byly vše-
stranné, čutali jsme, lítali s hokejkou, 
házeli diskem… To bylo v době, kdy 
jsem jako hlavní sport bral hokej, hrál 
jsem za TJ Jiskra Tanvald soutěže 
za Liberecký kraj. Lyže byly jako 
bokovka, tehdy se nerozlišovaly 
sjezdy, běhy, dokonce jsme i skákali. 
Jezdili jsme do Vítkovic, kde byl tehdy 
ředitelem školy Čestmír Kožíšek 
(později občan Tanvaldu, jeho vnuci 
jsou členy reprezentačního družstva  
ČR). Tam jsme také dostávali dobrou 
školu! Také jsem hodně hrál fotbal tou 
dobou.
Jak to pokračovalo?
 Šel jsem na vojnu a jako hoke-
jový talent jsem nastoupil do Dukly 
Vimperk, kde jsem hrál druhou ligu 
za civilní klub Šumavan Vimperk.
Jednou jsem na vojně s kamarády 
Pepou Röslerem a Jardou Jeníkem 
běžel svůj první  dospělácký závod  
a vyhráli jsme štafetu v krajském 
přeboru. Díky tomu jsme byli vysíláni 
jako dobrý průměr na závody po celé 
republice. Umísťovali jsme se větši-
nou v první polovině, tedy dobrý! 
A co po vojně?
V roce 1962 jsem se vrátil z vojny, 
roku 1964 oženil. 
Přišel za mnou Jindra Synovec, trenér 
lyžařů TJ Seba s prosbou, abych 
pomohl s dětmi. Byl jsem zaměstnán 
v n.p. Totex jako vyučený nástrojař 
a přitom začal pracovat ve svém 
volnu jako dobrovolný pomocný 
trenér. Protože pro výkon této činnosti 
bylo podmínkou mít 3. stupeň trenér-
ské třídy, což představovalo školení 
a zkoušky, šel jsem do toho. Později 
jsem si udělal 2. třídu, což obnášelo 
týdenní školení v létě a týdenní 
v zimě a opět zkoušky, absolvoval 
jsem i toto. Moje žena mi fandila 
a podporovala mne, i když sama příliš 
aktivní sportovkyní nebyla. TJ Seba 
měla dobré výsledky, Tanvald měl 
školu se  sportovní třídou vysloveně 
lyžařskou, takže se podařilo získat 
prostředky na otevření tréninkového 
střediska mládeže. Vedoucím tohoto 
TSM byl Miroslav Strnádek. A já, 
abych mohl pokračovat v trenérské 
činnosti, musel jsem mít 1. trenérskou 
třídu, což představovalo studium 
na FTVS Praha.  Od roku 1969 až 
do roku 1973 jsem dálkově studoval,  

spolu se skupinou lyžařů takových 
jmen jako např. Hubač, Raška, Ciller 
a další. V době studia jsem jezdil 
na různé stáže, hlavně do Vysokých 
Tater, kde jsem se seznámil s Láďou 
Ryglem a přemluvil ho k tréninku v TJ 
Seba Tanvald, takže od r. 1972 tré-
noval tanvaldské běžce.  Sdruženáře 

trénoval Jirka Zacpal a Jirka Žanta 
a já jsem byl přijat jako trenér z povo-
lání v TSM TJ Seba Tanvald.
O malých oddílech se často 
hovoří jako o líhni talentů.  Platí to 
i o Tanvaldu?
Určitě ano, vždyť už době mých 
začátků profesionálního trenéra  
měl Tanvald silné zastoupení v žen-
ském lyžování, úspěšné byly Jana 
Strnádková, Věra Brhlíková, Zdena 
Vacková, Zdena Janovská, které 
získaly několik republikových titulů 
v jednotlivcích i štafetách. V sedm-
desátých letech vznikl při TSM oddíl 
biatlonu pod vedením Jardy Vávry, 
někteří běžci přešli do tohoto oddílu, 
jako např. Jiřina Adamičková, repre-
zentantka ČR. 
Pak přišla další éra úspěšných lyžařů, 
později členů reprezentačního druž-
stva ČR, jako např. Pepa Bryscejn, 
Martin Rösler, Honza Rykr, Dana 
Koldovská. V osmdesátých letech to 
bylo tak silné lyžařské zastoupení, že 
při Krkonošské sedmdesátce postavil 
Tanvald 3 družstva a naše děvčata 
byla druhá za tehdejšími vítězkami 
z NDR.
V devadesátých letech se zrušilo 
TSM, talentovaní lyžaři odešli 
do oddílů v Jablonci nad Nisou 
a Jilemnici.
Po nějaké době poklidu až úpadku 
přišla nová generace a dorostenci 
Šírek, Bešťák, Bartůněk, Preuslerová, 
Kuncová, Sixtová, Marousková obsa-
zovali v poslední době přední místa 
na Mistrovství ČR. 
A současnost a budoucnost?
Porovnám-li zájem dětí dnes a dříve, 
musím konstatovat, že dřív byly děti 
celkově aktivnější, také si více všeho 
vážily. Dnes dávají před pohybovými 
aktivitami přednost počítačům, spor-
tování je většinou až tak moc nebere. 

Významným problémem přímo 
našeho oboru je, že zde neexistuje 
profesionální tréninkové středisko 
mládeže, t.zn., že TJ Seba oddíl běž-
kařů trénuje děti, které po dovršení 
věku žákovské kategorie přecházejí 
do jiných škol, do sportovních gym-
názií v Jablonci nad Nisou, kde pak 
jezdí za SKI KLUB Jablonec nebo 
do Jilemnice, kde jezdí za místní 
lyžařský oddíl. 
Ale je tu zase další generace, např. 
Matoušek, Sixta, Elicerová, Belda, 
Břečka a další (vlastně už od mateř-
ských škol až do dokončení ZŠ), 
kterým se věnují manželé Beranovi, 
Vláďa Vyhnálek, bývalí reprezentanti 
Martin Rösler a Irena Tomšová-
Balášová, kteří rozšířili řady trenérů. 
TJ Seba nyní také spolupracuje 
s trenéry jiných oddílů - Pepou 
Koldovským a Pepou Břečkou, což 
znamená společné soustředění, tré-
ninky a závody a to přispívá k větší 
konkurenci a motivaci pro tanvaldské 
lyžaře. 
Cítíte podporu vaší činnosti?
Musím říci, že ano. Vždyť Vláďa 
Vyhnálků je zastupitelem města 
a starosta Petr Polák zná dobře naši 
činnost, jeho děti kdysi taky prošly 
naším tréninkem! Pro zachování 
a rozvoj jakékoliv sportovní činnosti 
je  pomoc města nezastupitelná!
Plusem pro náš oddíl je, že dis-
ponujeme mechanizací na úpravu 
tratí, i když je už staršího data 
a do budoucna se musí počítat s její 
obnovou. Tréninkové tratě však 
neslouží pouze pro lyžaře našeho 
oddílu, jsou k dispozici pro všechny 
zájemce z řad obyvatel.
Také velkým příspěvkem pro naše 
činnosti je pomoc velké části rodičů, 
kteří projevují zájem, zajišťují rozvoz 
na tréninky a závody apod.
A co ty sám, stále tě práce s mládeží 
baví?
Moje činnost mě zcela naplňuje. 
V těžkém životním období dlouho-
dobé nemoci mé ženy mne právě 
tato činnost pomáhala udržet v psy-
chické rovnováze.  Nebýt této práce, 
neumím si představit, jak bych se 
tehdy vyrovnal se všemi problémy.
Těším se vždy na trenérskou práci 
s dalšími lyžařskými nadšenci, žiji 
tím. 
Sport, stejně jako jiná činnost, vyža-
duje nejen talent, ale také hodně úsilí, 
aby se dosáhlo dobrých výsledků. 
Proto přeji všem našim běžcům, aby 
jim vydrželo nadšení, píle a hlavně 
zdraví. I když se jim nepodaří být 
pokaždé „na bedně“, vyhrávají už tím, 
že sportují, dělají to pro sebe! 
Děkuji za rozhovor, přeji zdraví 
a trpělivost do dalších trenérských 
let a hodně radosti z úspěchů tvých 
svěřenců. -ali-

Během našeho rozhovoru přišla Karlovi 
zpráva: Jeho svěřenkyně Anička 
Sixtová právě získala při závodech 
na Moravě titul Mistryně ČR!  
Dobrá zpráva pro Tanvald!

 Občas dostávám dotazy, co bude 
město dělat s komunikací v ulici 
Nemocniční a Pod Špičákem, která je 
v hrozném stavu.
 V úvodu musím upozornit 
na skutečnost, že tato komunikace, 
silnice III. třídy, od křižovatky 
s Krkonošskou ulicí po křižovatku 
s ulicí Radniční u tenisových kurtů 
je v majetku Libereckého kraje 
a její údržbu tudíž provádí Krajská 
správa silnic (KSS). V roce 2007 
po dohodě s vedením Libereckého 
kraje a KSS nechalo město Tanvald 
vypracovat projekt na rekonstrukci této 
komunikace. V roce 2009 Liberecký 
kraj získal dotaci z EÚ a vypsal 
výběrové řízení na dodavatele této 
stavby, z důvodu odvolání některé 
z firem se však tato oprava realizovat 
nezačala. Proto jsme znovu začali 
jednat s Libereckým krajem, výsledkem 
čehož je skutečnost, že pokud se 
podaří zrealizovat a ukončit nové 
výběrové řízení, měla by se stavba 
zahájit v II. pololetí letošního roku 
a dokončit v roce 2014.
 Za tu dobu však, zejména po zimním 
období 2011/2012 a v průběhu 
současné zimy se silnice začala 
rozpadat. V loňském roce jsme se 
v jarních měsících obrátili na KSS 
se žádostí o provedení opravy 
této komunikace v co nejkratší 
době, protože velký provoz na této 
komunikaci a jízdy sanitek a vozidel 
pravidelné autobusové dopravy si 
to vyžadují. Nějaká oprava proběhla 
o prázdninách, ty úseky, které byly 
však jen zalepeny, vydržely necelého 
půl roku. V současné době je tak stav 
této silnice horší než byl vloni, dá se 
říci katastrofální. Proto jsem se již 
v únoru obrátil na vedení KSS, aby 
oprava byla provedena ihned, jakmile 
to klimatické podmínky dovolí, a to 
i přes to, že by se měla v letošním roce 
zahájit rekonstrukce. Bylo slíbeno, že 
se pokusí nejnutnější opravy udělat, 
že ale ze strany Libereckého kraje byla 
výrazným způsobem KSS krácena 
dotace na opravu silnic II. a III. třídy. 
Obdobná situace je i se silnicí z Horního 
Tanvaldu do Albrechtic a ve Ždáru.
 Chci proto upozornit všechny 
uživatele této komunikace, aby se se 
svými stížnostmi obraceli na Krajskou 
správu silnic Libereckého kraje (tel. 
č. 488 043 246). Vedení města dělá 
vše proto, aby se situace podstatně 
zlepšila. Věříme tomu, že současné 
vedení Libereckého kraje, které 
v minulých letech kritizovalo údržbu 
silnic a slibovalo v tomto směru 
zlepšení, dokáže, že tyto úseky silnic 
budou opravovány včas a efektivně, 
zkrátka takovým způsobem, aby oprava 
přežila déle, než několik měsíců.

Petr Polák, starosta

Oprava silnic

 Pan František Bukvic děkuje 
panu doktoru Poláčkovi 

za odbornou a vzornou péči, 
díky které mu zachránil nohu. 

Děkuji!

Poděkování
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Nabídka služeb pro seniory 
a tělesně postižené z Tanvaldu

Studenti 
OA TanvaldJste seniorem bydlícím v Tanvaldu, 

a nemáte nikoho, kdo by Vám vypo-
mohl s nákupy či praním prádla?
Potřebujete dovézt oběd až do bytu?

Nyní máte možnost využít nabídky 
terénní pečovatelské služby z DPS, 
Vítězná 614,  Tanvald, část Šumburk 
nad Desnou

Uvedené služby si můžete objednat 
osobně v Domě s pečovatelskou 
službou, Vítězná 614, Tanvald, 

část Šumburk nad Desnou u pí. D. 
Tomešové, nebo telefonicky na čísle: 
483 394 260.

Tanvaldská nemocnice
 Tanvaldská nemocnice se začala 
stavět r. 1886. Stavbu vedl stavitel 
Karel Pekárek. 14. 10. 1889 byla 
stavba zkolaudována a v tento den 
také c.k. Okresním zastupitelstvem 
předána do užívání jako Nemocnice 
Františka Josefa I.
 Od tohoto data dodneška uplynulo 
hodně vody a občany Tanvaldu zajímá 
hlavně to, jak to s nemocnicí vypadá 
teď, v době, kdy dochází ve zdravotnic-
tví k tolika změnám.
 Roku 1992 měla nemocnice interní 
oddělení, chirurgické oddělení a kom-
plement (ambulanci  interní a chirur-
gickou, laboratoř, rentgen  a  nukleární 
medicínu.)
V roce 1998 po restrukturalizaci nemoc-
nice se snížil počet lůžek na interně 
i chirurgii a vzniklo oddělení následné 
péče (cca 30 lůžek).
 K nejvýznamnějším změnám 
v organizaci a stavu nemocnice došlo 
od roku 1999, kdy převzala nemocnici 
MEDITERRA, s.r.o., kde vlastní 66 %, 
34 % patří Městu Tanvald.
 V letech 2000 – 2003 proběhla totální 

rekonstrukce nemocnice v hodnotě  65 
milionů korun a vzniklo nové oddělení 
– Oddělení chronické intenzivní péče 
(OCHRIP) v počtu čtyř lůžek. 
 V roce 2007 byla ukončena činnost 
oddělení nukleární medicíny a finanční 
kapacita byla převedena na rozšíření 
péče OCHRIPu k celkovému počtu 
osmi lůžek.
Roku 2010 prošla nemocnice novou 
reorganizací. Počet lůžek na následné 
péči se snížil na 20, kapacita OCHRIPu 
stoupla na 13 lůžek, vzniklo nové 
oddělení DIOP (dlouhodobá intenzivní 
ošetřovatelská péče) o kapacitě osmi 
lůžek.
 V listopadu 2011 byla ukončena 
činnost chirurgického oddělení s jedna-
dvaceti lůžky.  
 V průběhu roku 2012 probíhala 
rekonstrukce a přestavba nemocnice.
 V současnosti má nemocnice  k dis-
pozici  18 lůžek  INTERNA, 4 lůžka JIP, 
35 lůžek NÁSLEDNÁ PÉČE, 12 lůžek 
DIOP, 20 lůžek NIP (následná inten-
zivní péče – dříve OCHRIP).
 Všechny části KOMPLEMENTU 

zůstaly zachovány v plném rozsahu 
činností. 
Laboratoř se přemístila z přízemí 
do suterénu, kde získala kompletně 
nové prostory a vybavení pro svou 
činnost. 
 Od roku 2012 získala Laboratoř 
Akreditaci SAK 1. stupně a nemocnice 
se připravuje na akreditace v průběhu 
měsíce dubna 2013.
 Rámcová smlouva od zdravotních 
pojišťoven je pro Nemocnici Tanvald 
podepsána na 5 let na všechny obory 
činnosti s výjimkou interny a JIP, které 
mají smlouvu prozatím na 2 roky. 
 CEDR je úplně samostatná jednotka, 
která od roku 2005 patří pod Nemocnici 
Jablonec nad Nisou.
 Pokud si prohlédneme nemocnici 
dnes zvenčí i vnitřku, musíme uznat, 
že „prokoukla.“
 Samozřejmě však bude nejlepší, 
pokud nemocnici nebudeme potřebo-
vat vůbec!
 A co personál nemocnice? O tom 
někdy příště.

-ali-

Okénko městské policie
725 095 123   -  483 394 575

Nehoda nebyla náhoda
Pravděpodobně nepřiměřená rychlost 
a slušně řečeno nevyzrálý styl jízdy 
byl příčinou vážné dopravní nehody 
na příjezdu do Tanvaldu ze Smržovky. 
Mladíci v drahém voze doprovázení 
duněním techno hudby jsou vždy 
důvodem pro zvýšení pozornosti. 
Nikoliv proto, abychom se jim 
obdivovali, nýbrž proto, abychom jimi 
nebyli zabiti. Předjíždění dvou vozidel, 
pochopitelně na zákazu předjíždění, jak 
jinak, v jednom zátahu a v protisměru 
kamion, to nemůže skončit dobře. A pro 
řidičku, která se ocitla v nesprávném 
čase na nesprávném místě, to mohlo 
skončit dokonce tragicky. Riskantně 
předjíždějící vůz do ní bočně vrazil 
a nešťastná řidička skončila s autem 
na střeše a ve sloupu, bohužel 
s vážným poraněním. Naštěstí se však 
našel řidič, nikoliv ovšem pachatel, 
který zraněné ženě poskytl pomocnou 
ruku a přivolal pomoc. Zda byl na vině 
alkohol či jiná návyková látka, to 
nevíme, ovšem způsobilost k řízení by 
se v tomto případě prozkoumat mohla.

Když v báru houstne dým
Tak nad likérem svým tiše si lkám 
a hlavu v barvě krve teď mám, mohl 
by si říci host jedné tanvaldské herny. 
Jak došlo ke konfliktu mezi hostem 
a obsluhou, to je momentálně ve fázi 
vyšetřování, faktem však je, že do krve 
to opravdu bylo. Kdo měl pravdu, to 
rozřeší teprve soud, ale jak řekl pan 
Satinský: „Čo by to bolo za krčmu, keby 
sa v něj chlapi nepobili.“
Ovšem mělo-li to za mák ceny, bůh 
suď.

Je tu jaro, pozor na srnky
Zraněnou srnku nalezli strážníci 
městské policie na kraji silnice 
na Popelnicích. Srnčí hody z toho 
však nebyly. Strážníci k srnce přizvali 
odborníky a poraněné zvíře si převzali 
do opatrování myslivci.

Psí tuláci skončili v Tanvaldě
Je jaro a na pejsky lezou touhy. Jak 
jinak by se dostali až do Tanvaldu 
hovawart z Lučan, vlčák z Kořenova 
a voříšek ze Smržovky? Nejspíše 
jim učarovala nějaká fešná hárající 
fenečka, takže skončili až u nás. 
Nikoliv však na česneku, nýbrž v rukou 
strážníků městské policie. Naštěstí. 
Všichni majitelé byli vzápětí zjištěni 
a chlupatí miláčkové se v pořádku 
vrátili ke svým páníčkům

-vho-

ÚKON Výše úhrady Poznámka

Dovoz obědů, včetně diet
Dovoz do domu, použití  termo - jídlonosičů 67 Kč 47 Kč oběd

20 Kč služba

Praní prádla, včetně žehlení a mandlování
Osobní prádlo - drobné 60 Kč 1 kg
Velké prádlo 80 Kč 1 kg

Nákupy
Běžné nákupy   Po - St - Pá 25 Kč úkon
Týdenní nákupy velké 40 Kč úkon

Pochůzky
Lékárna, pošta 30 Kč úkon

 Obchodní akademie v Tanvaldě? 
To není jen tak obyčejná škola, jak by 
z názvu mohlo vypadat. Naše obchodní 
akademie pořádá spoustu projektů, 
exkurzí, praxí a prezentací, díky kterým 
se toho studenti hodně naučí, aniž by 
se museli drtit suchou teorii z učebnic.
 Tento rok je projektů celá řada: 
projekt „Kdo jiný?“ s tématem týrání 
psů, dále pak „Příběhy bezpráví 
z místa, kde žijeme“, kde si studenti 
2. ročníku vyhledají nějakého 
pamětníka, kterým je v tomto případě 
paní Svatošová a rovněž nesmíme 
zapomenout na školní tradici v podobě 
Studentské společnosti třetího ročníku.
A co to vlastně ta Studentská společnost 
je? Jde o takovou částečně reálnou 
a částečně fiktivní firmu. Studenti 
3. ročníku si nejprve zvolí svého 
prezidenta (případně prezidentku) 
a společně se dohodnou v předmětu 
podnikání. V tomto roce letošní třeťáci 
založili firmu WOOF (Word of Our 
Friends). Účelem této společnosti je 
pomoci opuštěným psům z útulku 
Dášenka v Lučanech nad Nisou. 
 A jak jim vlastně pomáhají? Pro 
psy pečou různé pamlsky a vyrábějí 
přívěšky nebo všemožné mašličky 
různých druhů a barev. Pro jejich 
páníčky naopak nabízí různobarevné 
plyšáky. Všechno v rámci různých akcí 
prodávají a výtěžek z prodeje jde právě 
do útulku Dášenka, kde pak majitelé 
mohou pejskům koupit krmení a třeba 
i novější vybavení.  Cílem Studentské 
společnosti je rovněž umístění se 
v soutěži a udělat tím radost nejen 
vedení školy, ale také učitelům, kteří 
jim s celou společností pomáhají.

Čtrnáctý ročník Hvězdicového výstupu 
na Špičák, se uskuteční ve středu 
1. května. Bližší informace v Infocentru 
Tanvald nebo na telefonu: 483 369 670.

Milí příznivci divadla!
Jménem souboru Vojan Desná – Mladá 
haluz Vám děkuji za skvělou atmosféru 
při představení S čerty nejsou žerty 
14. března 2013. V tento den jsme 
hráli celkem 3 představení a musím se 
přiznat, že to bylo náročné. Ale stálo 
to za to. Děti byly úžasné. Tak skvělé 
publikum už jsme dlouho neměli. Byly 
vstřícné, nadšené, pozorné, prostě 
vzorné. A to jak ti nejmenší, tak i ti 
větší. Chválím žáky všech přítomných 
škol a chválím i pedagogické pra-
covníky za příkladné vedení. Moc jim 
všem děkujeme, je to ten nejlepší náboj 
do další práce. 

Za soubor Vlaďka Koďousková

Hvězdicový 
výstup na Špičák

Poděkování

Děkujeme oddělení JIP v nemocnici 
Tanvald za vzornou péči a citlivý pří-
stup. Moje dcera Anna Jiránková byla 
zde hospitalizována od 26. 1. 2013 
do 18. 2. 2013. I když byla beznadějný 
případ, přesto se jí snažili pomoci jak 
to jen šlo. 18. 2. svůj boj s rakovinou 
prohrála, ale zemřela důstojně.

Božena Jiránková matka

Poděkování



Tanvaldský zpravodaj    5

Tanvaldský zpravodaj / duben 2013 Zajímavosti, informace

Vážení hudební přátelé,
v březnovém TZ jsem Vám poskytla 
podrobnější informace o prvních dvou 
koncertech 57. ročníku Tanvaldského 
hudebního jara, a to o koncertech 
vokálního souboru Gentlemen 
Singers (5. 4.) a klavíristy Jana 
Simona s Heroldovým kvartetem 
(26. 4.).
Také jsem 
Vám slíbila, že 
v dubnovém 
čísle najdete 
podrobné infor-
mace o kon-
certu třetím. 
Tady jsou:
V pátek 10. 
května 2013 
v 19.00 hod. 
vystoupí 
v šumburském 
kostele sv. 
Františka 
z Assisi 
Komorní 
soubor 
Atlantis 
Collegium 
s uměleckým 
vedoucím Vítězslavem Podrazilem, 
mezzosopranistkou Pavlou 
Švestkovou a violoncellistou Janem 
Páleníčkem.
Vítězslav Podrazil absolvoval obor 
dirigování na AMU v Praze ve třídě 
prof. Václava Neumanna. Během 
studia pracoval jako asistent dirigenta 
v opeře Národního divadla v Praze pod 
vedením šéfa opery Zdeňka Košlera.
V r. 1993 založil Orchestr Atlantis 
a komorní sdružení Atlantis Collegium, 
které je tvořeno užším výběrem sólistů 
a členů tohoto orchestru. 
Pavla Švestková absolvovala 
Pražskou konzervatoř u profesorky 
Yvony Škvárové, sólistky opery 
Národního divadla v Praze. Od r. 
2008 vystupuje s Orchestrem Atlantis 
a komorním sdružením Atlantis 
Collegium. Specializuje se především 
na přednes obtížných barokních kolo-
raturních partů.

Jan Páleníček – přední český violon-
cellista - sólista a komorní hráč, nositel 
velké rodinné tradice, které vdechnul 
život klavírista a hudební skladatel Josef 
Páleníček, zakladatel Smetanova tria. 
Účast na mezinárodních soutěžích mu 
přinesla několikerá ocenění laureáta. 
Jako sólista spolupracuje s předními 

renomova-
nými českými 
i zahraničními 
orchestry.
Jsem si 
vědoma toho, 
že názvy skla-
deb z oboru tzv. 
vážné hudby 
hýří spoustou 
nesrozumitel-
ných výrazů, 
které mohou 
potencionální 
posluchače 
odrazovat. 
Ale má se to 
stejně jako 
s latinskými 
názvy léčivých 
bylinek. Když 
Vám někdo 

doporučí čaj z bylin jako je melissa offi-
cinalis, hypericum perforatum a thymus 
serpyllum, pojmete podezření, že 
Vás chce dotyčný otrávit. Podíváte-li 
se do nějaké encyklopedie, zjistíte, 
že jeho úmysly byly nanejvýš čisté 
a klidně si ten čaj z meduňky, třezalky 
a mateřídoušky uvaříte. Pak ochutnáte 
a zjistíte, že takový čaj je nejen chutný 
a voňavý, ale také má blahodárné 
účinky na duši. 
S přístupem k poslechu klasické hudby 
je to úplně stejné: koloratury, moteta, 
divertimenta, allegro vivace a kdovíco 
ještě nahánějí hrůzu. Stačí však udělat 
převratné rozhodnutí a jít si ty „hrůzy“ 
poslechnout. Vsadím se, že budete 
z kostela odcházet, jako byste právě 
dopili šálek toho voňavého blahodár-
ného nápoje.  
Na Vaši návštěvu se těší s celým festi-
valovým výborem THJ  

Mgr. Libuše Vedralová 

 Nezaměstnanost postihuje 
na Tanvaldsku stále více lidí. V samot-
ném Tanvaldě bylo v únoru 2013 evido-
váno 492 nezaměstnaných (s trvalým 
bydlištěm v Tanvaldě) a z toho 192 
dlouhodobě nezaměstnaných (déle 
než jeden rok). Míra nezaměstnanosti 
ještě podle staré metodiky v Tanvaldě 
v únoru činila 12,7 %!
 Bohužel není v silách města tento 
negativní trend přímo ovlivnit. Najít 
práci je nejen v Tanvaldě stále těžší 
nebo téměř nemožné. Denně se 
na městském úřadu setkávám s mnoha 
lidmi. Poslední dobou přicházejí stále 
více kvůli životním potížím, které 
jim vznikly z důvodu, že ztratili práci 
a novou nemohou najít. Mnozí jsou již 
ve svízelné finanční situaci. Vyčerpali 
všechny rezervy a jde jim o udržení 
bytu a základních potřeb k důstojnému 
životu. „Hlavně ať je práce“, je jejich 
přání. Přijali by jakoukoliv. Hodně 
z nich tvrdí, že dokud měli práci, 
žili sice skromně, doba nebyla vždy 
lehká, ale měli jistotu bydlení a mohli 
vést důstojný život. Zejména starší 
lidé, kteří  pracovali desítky let, nesou 
nezaměstnanost těžce a nechtějí se 
smířit se závislostí na sociálních dáv-
kách. Nejsou na to zvyklí. Je to pro ně 
potupné.
 Město má už více jak deset let 
zřízeny veřejně prospěšné práce pro 
dlouhodobě nezaměstnané. Počet 
míst se postupně navyšoval až na sou-
časných 16 zaměstnanců. Pracují 
ve středisku technických služeb a jsou 
denně vidět při různých pracovních 
činnostech ve městě. Od 1. 3. 2013 
muselo dojít k obměně většiny těchto 
zaměstnanců  a nastoupilo 13 nových 
z řad dlouhodobě nezaměstnaných. 
Zájem o tento druh práce byl velký. 
Přednostně byli zaměstnáni lidé 
s trvalým bydlištěm v Tanvaldě, neboť 
město má i přes dotace od úřadu 
práce s veřejně prospěšnými pracemi 
nemalé náklady a má zájem pomoci 
v prvé řadě tanvaldským občanům. Je 
to ale jenom malá náplast na vysokou 
nezaměstnanost, která v Tanvaldě je. 
A ti, co museli pro, z mého pohledu, 
nešťastné ustanovení zákoníku práce 
přestat pracovat a vykonávat veřejně 
prospěšné práce u města, stejně zase 
skončili v evidenci na úřadu práce. 
Naštěstí se díky pochopení ředitele 
kontaktního pracoviště úřadu práce 

v Jablonci nad Nisou a krokům vedení 
města nakonec podařilo od dubna 
navýšit počet zaměstnanců veřejně 
prospěšných prací u města Tanvald 
na 20. Práci tak získají další čtyři 
nezaměstnaní z Tanvaldu. Úřady 
práce jsou po reformě těžkopádnější, 
více zbyrokratizované a v komunikaci 
s nimi nic nejde jednoduše. Plní hlavně 
evidenční úlohu. Rekvalifikace neza-
městnaným získat práci  nepomáhají 
a v mnoha případech mi připadají 
naprosto nesmyslné. Dle mého názoru 
by bylo lepší nemalé peníze, které jsou 
vydávány na tyto rekvalifikace, poskyt-
nout adresně na vznik a dotování 
pracovních míst. V současné době se 
celá veřejná správa až příliš zabývá 
technologií výkonu veřejné moci, fun-
gováním sama sebe. Neustále se něco 
reformuje, ale žádný efekt ani finanční 
to nepřináší, ba naopak. Pak nezbývají 
peníze na hmatatelné věci, jak s obli-
bou s nadsázkou říkám, na koště, které 
by někdo vzal do ruky a zametl chod-
ník. Navíc to ještě vypadá tak, že brzy 
vypíšeme výběrové řízení i na koupi 
těch pár košťat, na která ještě zbudou 
peníze, ať to stojí, co to stojí. A košťata 
koupíme v Českých Budějovicích, pro-
tože tam budou o 5 Kč levnější. Budeme 
ale moci říkat, že nákup byl transpa-
rentní a nakoupili jsme ta opravdu 
nejlevnější košťata. Řídit se zdravým 
rozumem se dnes už nenosí, ani nevy-
plácí. Proč dělat něco jednoduše, když 
to jde i složitě a ještě se u toho patřičně 
zviditelníme a odůvodníme důležitost 
svého postavení nebo pracovní pozice. 
Že tím ničemu a nikomu nepomůžeme 
už nikoho nemusí zajímat. Při výkonu 
veřejné správy bychom ale měli 
postupovat vždy nejjednodušším a nej-
vhodnějším způsobem a ve prospěch 
oprávněných potřeb občanů. Jsem 
přesvědčen o tom, že všechno, co se 
podaří v Tanvaldě udělat pro získání 
nových pracovních příležitostí a udr-
žení těch stávajících, je hluboce soci-
ální. Nebuďme na sebe nevraživí kvůli 
malichernostem, které v lidském životě 
nic neznamenají. Mějme pochopení 
pro lidi, kteří potřebují pomoc, chtějí 
pracovat, ale práci sehnat nemohou. 
Snažme se i zdánlivými maličkostmi 
si vzájemně pomoci. Nepodléhejme 
populismu. Začněme se řídit zdravým 
rozumem.

 R.Seidel

 Že každoročně desítky lidí zahynou 
při požárech, to není žádná novinka. 
Většinou jde o nedbalost, často je 
na vině alkohol, zapálená cigareta, 
poté spánek a malér je na světě. 
U těchto případů je obětí zpravidla 
sám viník, který požár způsobil, tře-
baže nechtěně. Horší je, když taková 
věc napadne psychicky narušeného 
člověka. V minulém čísle TZ jsme 
psali o podobném případu staré paní 
v Tanvaldě, ale tady naštěstí zasáhli 
pozorní sousedé, městská policie 
a hasiči, v neposlední řadě pak lékaři, 
kteří si paní převzali do péče a všechno 
dobře dopadlo. Celá republika má ale 

v živé paměti frenštátský případ, kdy 
konfliktní jedinec vyhodil do povětří 
celý dům a v troskách kromě sebe 
pohřbil ještě několik sousedů, včetně 
malých dětí. To dokáže plyn v kombi-
naci s ohněm. Tragédie. A co experti, 
kteří doma přechovávají výbušniny? 
A nemusí to být zrovna terorista. Možná 
je má jen tak pro radost, pro pocit síly,  
třeba s nimi dokonce i experimentuje. 
A přitom mnohdy stačí jen velmi malé 
množství a exploze může rozmetat 
nejen celý byt, ale dokonce i celý dům. 
Navíc, pokud stačí k iniciaci pouze 
vyšší teplota, malér je snadno na světě. 
Explozívní látky do obytných prostor 

Nezaměstnanost a to kolem

O pyrotechnice a expertech mezi námi

Pozvánka na 3. koncert Tanvaldského hudebního jara

v žádném případě nepatří a nakládání 
s nimi se řídí velmi přísnými předpisy. 
To samé platí o hořlavinách první třídy, 
jako je benzín, aceton, toluen, nebo 
obyčejný líh. Pochopitelně nejspíš 
každý z nás má doma lahvičku rozpou-
štědla obsahující výše zmíněné látky, 
ale měla by být dokonale uzavřena 
a umístěna tak, aby se k ní nedostaly 
děti a nikdy se s těmito látkami nesmí 
manipulovat poblíž otevřeného ohně. 
A kanystr s benzínem pochopitelně 
do bytu nepatří, ovšem nepatří ani 
do sklepů, kočárkáren a jiných prostor 
v domě. Zdá se vám to samozřejmé? 
Ovšem, vy, kdož máte zdravý rozum, 
si z bytu chemické skladiště neuděláte, 
ale najdou se jedinci, kteří na bezpeč-
nost prostě kašlou. A na ty pozor.
 A na závěr jsem si nechal zábavnou 
pyrotechniku. Ano, petardy a světlice 
jsou možná zábavné, hezky to práská 
a dělá barevná světýlka, ale neodborně 
vypálená rachejtle dokáže rozpárat 
břicho člověku na sto metrů daleko. 

To si nevymýšlím, takový případ se 
stal. Mladé ženě stojící na balkóně, 
nemající nic společného s odpalujícím 
„expertem“. Tu nešťastnici to stálo 
život. Koneckonců, i odborník se někdy 
spálí. Leckterému pyrotechnikovi 
chybí tu a tam kousek prstu nebo 
dokonce celá ruka. A je to člověk 
znalý. Výbušniny jsou však vždycky 
nevyzpytatelné a sebemenší chybičku 
při manipulaci s nimi neodpouštějí. Tak 
jako kdysi v Pardubicích při likvidaci 
ekrazitu. Nikdo už se nedoví, co ti muži 
podcenili, sbírali je totiž po kouskách, 
hned tři najednou, ovšem velmi dlouho. 
 Takže nedoporučuji skladovat doma 
ani tu zábavnou pyrotechniku. Vyrábí 
se bůhvíkde a může se chovat velice 
nestabilně, tzn. že k explozi ji přivede 
kdejaká maličkost. Ony, koneckonců, 
i takové obyčejné bouchací kuličky 
mohou způsobit, že vašeho dědu lek-
nutím trefí šlak. A pak vám zbydou jen 
oči pro pláč.

-vho-
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• RM schvaluje v souladu s ustanovením zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 
a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, roční účetní závěrku za rok 2012:
1/ Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, 
příspěvkové organizace
2/ Základní školy Tanvald, Sportovní 576, 
příspěvkové organizace
3/ Masarykovy základní školy a Obchodní 
akademie Tanvald, Školní 416, příspěvkové 
organizace
4/ Domu dětí a mládeže Tanvald, Protifašistických 
bojovníků 336, příspěvkové organizace
5/ Základní umělecké školy Tanvald, Nemocniční 
339, příspěvkové organizace

I. 
• RM bere na vědomí hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených městem 
za rok 2012 a rozhodla v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění:
1/ schválit příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Tanvald, U Školky 579 příděl zlepšeného 
hospodářského výsledku v plné výši 39.295,64 Kč 
do rezervního fondu;
2/  schválit příspěvkové organizaci Masarykova 
ZŠ a OA Tanvald, Školní 416:
a) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 
do fondů organizace takto:
rezervní fond...................................88.095,62 Kč
fond odměn........................................100.000 Kč
b) použití investičního fondu takto:
oprava omítky suterénu č.p. 333 Šumburk ..........
40.000 Kč
oprava soklu včetně říms č.p. 416 Tanvald .........
65.000 Kč  
c) použití rezervního fondu ve výši 51.257 Kč 
na úhradu odvodu do státního rozpočtu 
za nesplnění povinného podílu osob se 
zdravotním postižením na celkovém počtu 
zaměstnanců;
3/ schválit příspěvkové organizaci Základní 
škola Tanvald, Sportovní 576 příděl zlepšeného 
hospodářského výsledku v plné výši 88.641,19 Kč 
do rezervního fondu;
4/ schválit příspěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže Tanvald, Protifašistických bojovníků 
336 rozdělení zlepšeného hospodářského 
výsledku do fondů organizace takto:
rezervní fond...................................18.747,16 Kč
fond odměn............................................5.000 Kč
5/ schválit příspěvkové organizaci Základní 

umělecká škola Tanvald, Nemocniční 339 příděl 
zlepšeného hospodářského výsledku v plné výši 
11.336,86 Kč do rezervního fondu.

II. 
Rada města dává Masarykově ZŠ a OA Tanvald, 
Školní 416 souhlas s použitím finančních 
prostředků z roku 2012 ve výši 220.000 Kč 
na úhradu nedoplatků za zemní plyn v roce 2013.
• RM rozhodla poskytnout panu Karlu Soldátovi, 
vedoucímu družstva fotbalistů-veteránů 
z Tanvaldu, příspěvek ve výši 2.000 Kč na pokrytí 
nákladů spojených s účastí družstva na 16. 
ročníku fotbalového halového turnaje seniorů, 
který se uskuteční 16. března 2013 v partnerském 
městě Wittichenau, a tento příspěvek uvolnit 
z rozpočtové kapitoly Výdaje na spolupráci 
s družebními obcemi.
• RM bere na vědomí informaci o podaném 
odvolání občanského sdružení Tanvald 21. 
století proti rozhodnutí Správy chráněné krajinné 
oblasti Jizerské hory ze dne 19. 2. 2013 povolit 
výjimku ze zákazu provádět chemický posyp cest 
za účelem zajištění zimní chemické údržby silnic 
III. třídy v CHKO Jizerské hory pro úsek silnice  
č. III/29042 – od křižovatky se silnicí III/29041 
(ul. Údolní, Smržovka) na křižovatku se silnicí 
III/29022 (u pošty v Albrechticích v Jizerských 
horách).
• RM rozhodla schválit od 1. 4. 2013 navýšení 
počtu zaměstnanců  VPP u města Tanvald na 20 
a s účinností od 1. 4. 2013 stanovuje celkový 
počet zaměstnanců zařazených do MěÚ na 98.
• RM schvaluje starostovi města panu Petru 
Polákovi služební cestu do partnerského města 
Wittichenau, kterou uskuteční dne 19. 3. 2013 
za účelem projednání další spolupráce 
partnerských měst a zorganizování akce k 20. 
výročí podepsání partnerské smlouvy.
• RM:
1/ bere na vědomí závěry ústřední inventarizační 
komise o provedené inventarizaci majetku města 
Tanvald k 31. 12. 2012;
2/ projednala návrh na vzdání se práva 
k pohledávkám, který je přílohou inventarizační 
zprávy za rok 2012 a  rozhodla:
a) vzdát se práva k pohledávkám uvedeným 
v příloze č. 1
b) doporučit zastupitelstvu města vzdát se práva 
k pohledávkám uvedeným v příloze č. 2
c) doporučit zastupitelstvu města souhlasit 
s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku 
vedeného na účtu 042 dle přílohy č. 3

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

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva 
města Tanvald konaného dne 13. 2. 2013

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 27. 2. 2013  

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 13. 3. 2013  

I.
• ZM bere na vědomí činnost rady města 
v období od 19.12.2012 do 6.2.2013.

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

IV.
K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo 
města:
1/ na základě zveřejněného záměru  rozhodlo 
prodat byt č. 519/2, vel. 1+2, Radniční 519, 
Tanvald včetně spoluvlastnického podílu 
488/28335 na společných částech budovy č.p. 
515 - 520 a stavebních parcelách č. 749/1, 749/2, 
749/3, 749/4, 749/5 a 749/6, vše katastrální území 
Tanvald panu Martinu Zárubovi za nabídnutou 
cenu 250.000 Kč.
2/ / bere na vědomí, že ke zveřejněnému záměru 
na prodej bytu č. 2, Radniční 525, Tanvald nepřišla 
žádná žádost o koupi tohoto bytu a vydává nový 
záměr na prodej bytu č. 525/2, vel. 1+3,  Radniční 
525, Tanvald včetně spoluvlastnického podílu 
665/20241 na společných částech budovy č.p. 
525-528 Radniční ulice, Tanvald a stavebních 
parcelách č. 748/1, 748/2, 748/3 a 748/4, vše 
katastrální území Tanvald dle schválených 
pravidel veřejné soutěže.  Základní  cena  pro  
podání  žádosti  je 300.000 Kč. Termín pro podání 
žádosti je nejpozději do 12. 4. 2013 do 11.00 
hodin.
3/ bere na vědomí, že ke zveřejněnému 
záměru na prodej bytu č. 35, Sportovní 555, 
Tanvald nepřišla žádná žádost o koupi tohoto 
bytu a vydává nový záměr na prodej bytu 
č. 555/35, 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, vše katastrální území Tanvald  dle 
schválených pravidel veřejné soutěže. Základní 
cena pro podání žádosti je 250.000  Kč. Termín 
pro podání žádosti je nejpozději do 12. 4. 2013 
do 11.00 hodin.
4/ rozhodlo žádost Státnímu pozemkovému 
úřadu o úplatný převod pozemkové parcely č. 
1258, katastrální území Šumburk nad Desnou 
nepodávat.
5/ bere na vědomí odstoupení pana Ing. Jana 
Truchlého od koupě pozemkové parcely č. 679/1 
o výměře 2595 m2, katastrální území Šumburk 
nad Desnou.
6/ souhlasí 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 tato částka bude 
vrácena do 30. 6. 2014 a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 2/2013:
VÝDAJE
Ostatní výdaje – celkem ................. + 110.026 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku minulých let
  ...................................................... 110.026 Kč
7/ schvaluje 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
8/ po projednání informace o uzavření lávky pro 
pěší přes řeku Kamenici v místní části Popelnice 
ukládá radě města zajistit nabídky na opravu 
této lávky a předložit je zastupitelstvu města 
ke konečnému rozhodnutí v této věci nejpozději 
na červnovém zasedání zastupitelstva města.
9/ schvaluje celoplošné opravy částí místních 

komunikací Příkrá v úseku od trafostanice 
po křižovatku s ulicí Krkonošská a K Dubu v úseku 
od křižovatky s ulicí Pod Skálou po křižovatku 
s ulicí Pod Špičákem.
10/  rozhodlo ustanovit pracovní skupinu 
ve složení pp. Průcha, PharmDr. John, 
Mgr. Josífek, Mgr. Vyhnálek, Ing. Kozák, Mgr. Cikl 
a Šimek ke zpracování návrhu na vybudování 
dalších sportovišť ve městě v rámci využití 
finančních prostředků z výtěžku loterijních 
a sázkových her.
V.
• ZM rozhodlo 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 minižáků ..................... 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 basketbalového 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 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

VI.

• ZM schvaluje Zadání Změny č. 1 Územního 
plánu Tanvald.

VII.
• ZM bere na vědomí vyhodnocení činnosti 
a hospodaření „Fondu na zlepšení úrovně 
bydlení“ v roce 2012 a 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.

 VIII.
• ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2013 o místním poplatku ze psů.

IX.
• ZM souhlasí s podáním žádosti do Programu 
prevence kriminality v roce 2013  na projekt 
„Tanvald – rozšíření Městského kamerového 
dohlížecího systému v rámci Mikroregionu 
Tanvaldsko“ a zavazuje se uvolnit finanční 
prostředky ve výši do 80.000 Kč na podíl žadatele 
na financování tohoto projektu.

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.

• RM vydává záměr na pronájem níže 
uvedených částí pozemků společnosti DIMATEX 
CS, spol. s r.o., se sídlem Stará 24, Stráž nad 
Nisou za účelem umístění kontejnerů na použitý 
a nepotřebný textil:
- části pozemkové parcely č. 13/6 (ostatní 
plocha) o výměře 1m2

- části pozemkové parcely č. 496/7 (ostatní 
plocha) o výměře 1m2

- části stavební parcely č. 256/3 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 1m2

vše katastrální území Šumburk nad Desnou
- části pozemkové parcely č. 328/85 (ostatní 
plocha) o výměře 1m2

- části pozemkové parcely č. 375/119 (ostatní 
plocha) o výměře 1m2

- části pozemkové parcely č. 375/1 (ostatní 
plocha) o výměře 1m2

- části pozemkové parcely č. 375/86 (ostatní 
plocha) o výměře 1m2

vše katastrální území Tanvald
• RM ukládá odboru rozvoje a KV zajistit nabídky 
na opravu lávky přes řeku Kamenici v místní části 
Popelnice a předložit je radě města na schůzi dne 
10. 4. 2013.
• RM bere na vědomí zprávu o hospodaření 
v lesích města Tanvald v roce 2012.
• RM rozhodla neposkytnout finanční příspěvek 
na provoz Domu Naděje v Jablonci nad Nisou.
• RM rozhodla schválit Plán prevence kriminality 
2013 -2014 dle předloženého návrhu.
• RM vydává Statut soutěže HAF – Humor 
v amatérském filmu 2013 dle předloženého 
návrhu.
• RM bere na vědomí rozhodnutí Správy 
Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory povolit 
výjimku ze zákazu provádět chemický posyp cest 
za účelem zajištění zimní chemické údržby silnic 
III. třídy v CHKO Jizerské hory pro úsek silnice  
č. III/29042 – od křižovatky se silnicí III/29041 
(ul. Údolní, Smržovka) na křižovatku se silnicí 
III/29022 (u pošty v Albrechticích v Jizerských 
horách).
•RM:
1/ bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské 
školy Tanvald, U Školky 579 o místu, termínu 
a době podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2013/2014;
2/ povoluje v souladu s ustanovením § 23, odst. 
5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, výjimku z nejvyššího počtu dětí pro 
školní rok 2013/2014 následovně:
MŠ Wolkerova 378, Tanvald, část Šumburk nad 
Desnou .................................................... 28 dětí
MŠ Radniční 540, Tanvald ....................... 68 dětí
MŠ U Školky 579, Tanvald ....................... 84 dětí
• RM souhlasí se spoluprací s Ministerstvem 
kultury ČR při administraci programu „Podpora 

obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností“ pro rok 2013, nezřizuje 
komisi státní památkové péče a pověřuje 
výkonem prací spojených se spoluprací 
s Ministerstvem kultury ČR odbor rozvoje a KV 
MěÚ Tanvald.
• RM bere na vědomí záměr společnosti 
Entergeo, SE, se sídlem Podnikatelská 267, 
Praha 9 - Běchovice  vybudovat v Tanvaldě 
geotermální elektrárnu. 
• RM doporučuje zastupitelstvu města vzhledem 
k nedávnému vydání Územního plánu Tanvald 
a z důvodu, že v současné době není reálná 
potřeba vymezení nových zastavitelných ploch, 
nepořizovat změny územního plánu a nevyhovět 
žádostem:
1/ paní V. Matuškové na změnu Územního 
plánu Tanvald pro plochu na pozemkové parcele 
č. 136/2, katastrální území Šumburk nad Desnou;
2/ paní O. Tyxové  na změnu Územního 
plánu Tanvald  pro  plochy  na   pozemkových   
parcelách č. 1684/2 a 1684/8, katastrální území 
Tanvald.
• RM doporučuje zastupitelstvu města 
rozhodnout,  že veškeré další nové návrhy 
na změnu Územního plánu Tanvald pro účely 
vymezení zastavitelných ploch pro rodinné/
rekreační bydlení budou zastupitelstvem města 
posouzeny až na základě zprávy o uplatňování 
Územního plánu Tanvald, která bude 
pořizovatelem předložena zastupitelstvu města 
ke konci čtyřletého období po vydání Územního 
plánu Tanvald, tj. nejpozději do 15. 9. 2014.
• RM po projednání bere na vědomí zprávu 
o přijatých stížnostech, peticích, ostatních 
podáních, podnětech a podáních Veřejného 
ochránce práv za rok 2012.
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 Situovaný a stručný popis jednotli-
vých domů však nic neříká. Kdo v těchto 
domech žil? Jaké tu bylo životní prostředí 
a jaké národnostní poměry tu vládly? 
A jaká byla, dnes bychom řekli občanská 
vybavenost tohoto svérázného sídliště? 
Především pro nějaký cílený výběr místa 
pro výstavbu těchto domů nebylo v 19. 
století ani pomyšlení. Domy byly 
postaveny tam, kde v sevřeném 
údolí bylo místo a co nejblíže 
továren. Hodně bytů proto mělo 
naprosto nevhodnou orientaci 
na sever, nebo na severozápad. 
Na příklad v Titaniku byla polovina 
bytů nad Kamenicí s okny na sever 
a slunce do nich přicházelo jen 
v několika letních dnech a na krát-
kou dobu dopoledne. Takové byty 
byly i v několika dalších domech. 
Kromě toho většina bytů v Titaniku 
byla velmi malá a přesně se na ně 
hodilo ono známé označení 
„králíkárny“.
 Pitná voda byla do většiny těchto 
domů zavedena až dodatečně zpravidla 
jen do jednoho kohoutku na chodbě, 
nebo dokonce jen do jednoho místa 
pro celý dům. U dvou domů s nemalým 
počtem obyvatel, jako byly Dlouhák 
a Fleischerhaus, bylo pro všechny 
obyvatele pouze jedno venkovní koryto, 
a to ještě řadu let po druhé světové 
válce. Všechny tovární domy měly ještě 
po válce suché záchody a jen některé 
z nich žumpy s pravidelnou vyvážkou. 
U Staré školy a Starého úřadu byly 
všechny splašky odváděny přímo 
do Kamenice. U Fleischerhausu byl 
suchý záchod v podobě dřevěné boudy 
mimo dům na vyvýšené mezi.
 Vysloveně katastrofické bylo také 
nakládání s tuhým domovním odpa-
dem, tehdy to byl především popel 
z individuálních topidel. Popel, ale i vše 

nepotřebné z domácností se sypalo 
celoročně převážně do Kamenice. 
Na jaře, zpravidla po dlouhé zimě, vše 
odnesla první povodeň a to se opa-
kovalo i v létě, kdy nejčastěji povodně 
přicházely v červenci. Přímo v továrních 
domech však nebezpečí nehrozilo díky 
přeložení koryta Desné před tovární 

budovy a významným regulacím, prove-
deným zejména po letní povodni v roce 
1897. Zejména jarní povodně dokázaly 
Kamenici dokonale vyčistit, dokonce tak, 
že hospodyně v ní po opadnutí vysoké 
vody máchaly prádlo. K přístupu k vodě 
byly k tomuto účelu u některých domů 
postaveny schody a bytelné prkenné 
plošiny přímo u hladiny Kamenice.
 Není bez zajímavosti, že kromě 
TBC, která se tu vyskytovala, žádné 
jiné nemoci, nebo dokonce epidemie 
nebyly v továrních domech nikdy 
zaznamenány. Vážným problémem 
toho sídliště, který do roku 1946 sužoval 
obyvatele některých domů, byl obtížný 
hmyz, především štěnice. V roce 1946 
bylo proto provedeno na náklady vlast-
níka ve všech domech radikální opatření 
a obtížný hmyz vyhuben prudce jedova-

tým plynem. Byty a celé domy byly co 
nejpečlivěji utěsněny a nájemníci museli 
na dva dny byty opustit. Bylo to hodně 
tvrdé opatření ke zlepšení života v továr-
ních domech. A další změny přicházely 
postupně až do dnešních dnů.
 V padesátých letech došlo k odvedení 
hlavní dopravy ze Žákovy ulice. A byla 

vybudována zcela nová a přehled-
nější křižovatka, která propojovala 
hlavní tanvaldskou silnici se silnicí 
do Velkých Hamrů. Tato silnice se 
nakonec stala hlavním tahem mezi 
Prahou a Harrachovem. Vznikla 
tak nová ulice Železnobrodská, 
která zahrnuje všechny domy 
na pravé straně a Žákova ulice 
zahrnuje dnes pouze dva domy 
na levé straně.
 Mezi kontroverzními opatře-
ními té doby bylo postavení ben-
zínové čerpací stanice, bohužel 
opět do těsné blízkosti Titaniku 
a Turnhalle. Naštěstí byla tato sta-

nice v souvislosti s výstavbou auto-
busového nádraží po několika letech 
zase zrušena. Autobusové nádraží 
u továrních domů bylo zásadním opat-
řením, které zvýšilo bezpečnost auto-
mobilové dopravy a zejména chodců 
v centru města. Úpravy a zlepšení tohoto 
osobitého sídliště pokračovaly i po roce 
1989. Výše uvedená křižovatka byla pře-
budována na kruhový objezd, domy byly 
zapojeny na kapacitní vodovod a kanali-
zaci, která umožnila zavádění splacho-
vacích WC v některých domech. Také 
demolice Titaniku a Staré školy přispěla 
k významnému uvolnění a provzdušnění 
tohoto prostoru. Město i na tomto sídlišti 
zavedlo řízený sběr domovních odpadů. 
Dochází také k významnému vnějšímu 
i vnitřnímu vybavení některých domů.

Závěrečná část v příštím TZ.
Jan Šálek

 Nedávno jsem byl dotazován mladými 
lidmi na tzv. Hangár. Starší paní, která 
pracovala dříve v tanvaldské přádelně 
zase vzpomínala na historky při 
nakupování v potravinách „U Maťátka“ 
a pochvalovala si nákupy v dnešních 
supermarketech v Tanvaldě.
 V současnosti se většinou píše 
o tom, co bylo v Tanvaldě v dávnější 
minulosti. Na tu nedávno minulou dobu 
se zapomíná, nebo se o ní nemluví. 
K životu mnoha lidí z Tanvaldu a okolí 
ale patřila a stále patří. 
 Hangár byl objekt SEBY se sálem pro 
až 400 osob,  závodní kuchyní a jídelnou. 
Závodní kuchyň a jídelnu provozoval 
závod SEBA 01. Kuchyň vařila denně 
běžně 1000 a více obědů. Hangár stál 
na místě dnešního parkoviště Penny 
marketu. Pořádaly se zde zábavy, 
plesy, divadelní představení, taneční 
kurzy, taneční soutěže, konference 
a jiné akce s účastí většího počtu osob. 
Pořadatelem a patronem většiny akcí 
v Hangáru byl „ Klub pracujících n.p. 
SEBA“. Klub pracujících sídlil v suterénu 
domu čp. 181, kde se nacházel i tzv. 
technický kabinet, velká místnost, kde 
se konala školení, schůze, přednášky 
apod. Pamětníci stále ještě vzpomínají 
na divadelní klub v suterénu Hangáru, 
o který se příkladně starali tanvaldští 
divadelníci v čele s panem Františkem 

Hojdekrem a paní Hanou Hozdovou 
a později manželi Vlastimilem a Danou 
Hozdovými. V divadelním klubu byl malý 
bar s alkoholickými i nealkoholickými 
nápoji a drobným občerstvením. Klub se 
otevíral při plesech a dalších akcích, byl 
mezi návštěvníky velmi oblíben a tudíž 
vždy zaplněn. Objekt Hangáru (čp. 601) 
byl zbourán v jarních měsících roku 
2000, aby uvolnil místo pro výstavbu 1. 
supermarketu v Tanvaldu, Penny. Co 
není Hangár, pořádají se v Tanvaldě 
plesy ve sportovní hale na sídlišti.
 Před Hangárem se závodní jídelnou 
stál v centru Tanvaldu u hlavní silnice, 
v místě, kde se dnes nachází parčík 
s fontánou, objekt čp. 113, ve kterém 
byl v přízemí věhlasný obchod potravin 
„U Maťátka“. Tato samoobslužná 
prodejna dosáhla svého vrcholu v obratu 
v sedmdesátých a osmdesátých 
letech minulého století. Spolu s hojně 
navštěvovanou samoobsluhou 
na Výšině, nazývané lidmi také podle 
jména dlouholetého vedoucího prodejny 
„U Bičíka“ (dnes COOP), byl tento 
obchod nejoblíbenějším místem nákupu 
potravin v Tanvaldě.
 Objekt čp. 113 byl v majetku podniku 
SEBA a starala se o něj hospodářská 
správa. Vedoucím prodejny byl pan Josef 
Maťátko, jehož poznávacím znamením 
byl tmavomodrý pracovní plášť a tmavá 

radiovka na hlavě, bez kterých neudělal 
ani krok. Byl to velmi starostlivý a aktivní 
obchodník ze staré školy. Snažil se, aby 
jeho tehdy samozřejmě státní obchod, 
byl pokud možno, vždy dobře zásoben. 
Aby měl obchod dostatečné skladovací 
prostory, byl starý dům z velké části 
obestavěn nevzhlednými dřevěnými 
kůlnami. Později pak byla podnikem 
Potraviny Jablonec nad Nisou umístěna 
k prodejně směrem k bývalému soudu 
prodejní buňka na prodej ovoce 
a zeleniny. 
 Pro svačiny se kromě do závodní 
kantýny chodilo k Maťátkovi. Když 
byl odpoledne konec pracovní doby, 
směřovali zaměstnanci ze závodů 01, 
08, z podnikového ředitelství SEBY 
a z Elitexu do obchodu k Maťátkovi 
pro denní nákup. Prodejna potravin 
U Maťátka fungovala až do léta roku 
1986, do otevření samoobslužné 
prodejny v nově postaveném nákupním 
centru Špičák, které mělo být chloubou 
města. Samoobsluha potravin, další 
obchody a samoobslužná jídelna 
ve Špičáku se však do historie Tanvaldu 
už slavně nezapsaly. 
 Po privatizaci se očekávalo a tvrdilo, 
jak bude Špičák vzkvétat. Opak však byl 
pravdou.

R.Seidel

Zajímavosti, společenská rubrika

Charlotta Kubečková
Libuše Pražáková

Jiří Buřil
Anna Frivaldská
Věra Havelková
Eva Hřebenová

Anežka Blažková
Libuše Kondrašová

Ema Kroupová
Petr Melena

Jiří Nesvadba
Petr Nový
JIří Pražák

V dubnu 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.

Hangár a potraviny „U Mat,átka“

3. díl: Tovární bytové domy v Tanvaldu

Titanik

Mateřská škola Tanvald, U Školky 579, 
příspěvková organizace
Zápis do mateřských škol v Tanvaldě 
na školní rok 2013-2014
- středa 24. 4. 2013 od 8.00 
do 15.00hod.
Zápis proběhne na těchto zařízeních:
MŠ U Školky 579
MŠ Radniční 540
MŠ Wolkerova 378
Do mateřské školy lze přihlásit dítě, 
které ke dni 31. 8. 2013 dovrší 3 let.
K zápisu přineste: 
- rodný list dítěte
- občanský průkaz
- potvrzení od lékaře, že dítě je řádně 
očkováno!
Kritéria pro přijímání dětí k předškol-
nímu vzdělávání v mateřské škole 
Tanvald:
- dovršení věku 3 let nejpozději k 31. 8. 
2013
- trvalý pobyt zákonného zástupce 
zapisovaného dítěte v Tanvaldě
- umístění staršího sourozence zapiso-
vaného dítěte v mateřské škole
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdě-
lávání rozhodne ředitelka MŠ do 30 
dnů od podání žádosti o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání.

Milena Tomešová, řed.školy

Zápis do MŠ Tanvald

Pronajmu prostory 
k podnikání cca 50m2

Cena čtvrtletně 9000Kč
1.p. vedle ordinace nosní, krční

Krkonošská ul. Tanvald
Tel: 773 109 187
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Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
Akce duben 2013:
MAXÍK – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou 
školní docházkou
Akreditováno MŠMT ČR – č.j. 32 809/2010-25-778
- program je vhodný pro skupinovou i individuální práci s dětmi 
a jejich rodiči. 
- Všechny vzdělávací aktivity probíhají formou hry a cíleného procvičování 
- pro kluky a holky, aby se jim ve škole dařilo a líbilo 
- celý program je rozdělen do hodinových lekcí 
- co by Vaše dítě mělo zvládat při vstupu do školy:
- grafomotorické dovednosti (uvolnění ruky, správný úchop tužky)
- rozvoj sluchového vnímání – rozlišování hlásek, slabik, slov
- rozvoj zrakového vnímání – rozlišení barev, tvarů, rozdíly
- předčíselné představy
- rozvoj poznávacích funkcí – paměť, pozornost 
- rozšiřování slovní zásoby
- přesné instrukce, materiály a zácvik rodiče pro práci s dítětem doma
- uplatnění laskavého přístupu k dítěti bez negativního hodnocení
- poradenství
Poradna: Podhorská 15, Jablonec nad Nisou
Kontakt:  Bc. Lenka Kořínková, speciální pedagog, tel. 602/411462, 
lenkakor@seznam.cz 
Cena individuálního kurzu je 600,- Kč/dítě, skupinového (3 děti + 3 rodiče) je 
200 Kč/dítě, sociálně slabé rodiny evidované v hm.nouzi zdarma.

PORODNÍ VEČÍREK - s certifikovanou dulou Ditou Pousteckou
- cca 50 min. film s porodní tématikou + debata  cca 1 hod.
- rady ohledně porodu, porodního plánu, šestinedělí, kojení, 
- doporučení pro zdravý a bezpečný porod
- individuální konzultace je možné dohodnout na místě
- každý 2. pátek v měsíci od 17:30 hod.
Zájemci, hlaste se nejpozději den předem na telefon či e-mail MDC Maják. 
Děkujeme.

ANGLIČTINA  Open Days – ukázková lekce angličtiny pro děti 6-10 let (kurzy 
budou probíhat od září) v pondělí 15. 4.  (přihlášky do 11. 4.) od 13.30 do 15.00 
hod. 

10. 4. v 16.00 hod. prezentace výrobků firmy Green Ways
posílíme svoje zdraví, provedeme jarní očistu
ochutnáme zelené potraviny Chlorella pyrenoidosa a Ječmen Green Ways
pro všechny věkové kategorie

22. - 28. 4.  JARNÍ BURZA OBLEČENÍ aj.
pondělí: příjem věcí v 9.00-12.00 hod. a v 16.00-18.00 hod.
úterý: příjem věcí v 9.00-12.00 hod. a prodej v 12.00-17.00 hod.
středa: příjem věcí v 9.00-12.00 hod. a prodej v 15.00-17.30 hod.
čtvrtek: prodej v 15.00-17.30 hod.
pátek:  prodej v 15.00-17.30 hod.
sobota:  prodej v 9.00-12.00 hod.
neděle:  výdej a vyúčtování v 9.00-11.00 hod.
Věci přijímáme čisté a nepoškozené !!!
Za každý kus se účtuje 1,50 Kč +10% z prodeje. Na bleší trh lze pronajmou 
stůl za 100 Kč.
Tabulky k rozepsání kusů si vyzvedávejte v Majáku.

!!! POZOR !!!
Opět budou probíhat letní PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V MAJÁKU a to v termínech 
22. 7. – 25. 8. 2013
V každém týdnu budou zařazeny 3 výlety pro větší děti a 1 výlet pro menší děti.
 NOVĚ !!!

Dále nabízíme placené HLÍDÁNÍ DĚTÍ:
Sazba za hlídání na jedno dítě je 50,- Kč za každou započatou hodinu.
Děti musí být zdravé, o jejich zdravotním stavu bude sepsáno čestné 
prohlášení, kde rodiče uvedou všechny případné zdravotní problémy např. 
alergie. Pokud budete chtít děti hlídat delší dobu, musí sebou mít svačinu, pití 
popřípadě oběd. Podrobné podmínky pro hlídání dětí budou k dispozici přímo 
v MDC Maják nebo na e-mailu: mdc.majak@gmail.com. Tato služba se musí 
předem objednat přímo v MDC Maják nebo na tel: 774 825 085

Sledujte www.mdcmajak.estranky.cz !!!
naleznete nás také na facebooku

DOTACE  A  PŘÍSPĚVKY POSKYTLI:
MPSV    Město Tanvald
Nadace EURONISA  Úřad práce Jablonec nad Nisou
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Mateřské a dětské centrum Maják
Akce DDM Tanvald v dubnu 2013:
V pátek 5. 4. bude v tanvaldském kině Jas Járy Cimrmana zahájena výstava 
dětských prací z výtvarné soutěže DDM na téma „Tajemný svět skřítků, víl 
a čarodějnic“ při příležitosti konání Tanvaldského hudebního jara. Výstava 
bude v kině ke shlédnutí do začátku května. 
Ve čtvrtek 11. 4. v 16:00 proběhne v kině slavnostní předání cen vítězům 
z naší výtvarné soutěže spojené s malým občerstvením. 
V úterý 9. a 16. 4. od 17:00  - Keramika pro dospělé. 9. 4. – modelování 
výrobků, 16. 4. – glazování vypálených výrobků.
Ve středu 24. 4. v 16:00 – „Kytička pro maminku“. Budeme vyrábět dárek 
ke Dni matek – skleněnou vitráž technikou tiffany. Akce je pro děti od 9 let.
Každé  dopoledne v DDM pořádáme   výtvarné dílny pro děti z  mateřských 
a základních škol z Tanvaldu a okolí.
Připravujeme  akci v dubnu pro tanvaldské MŠ „Putování jarní přírodou“ – 
termín bude upřesněn dle aktuálního počasí.
Připomínáme, že přihlášky na letní pobytový tábor, který pořádáme  pro děti 
od 8 do 16 let v krásném prostředí u  řeky Berounky v termínu 24. - 31.8. 2013,  
je třeba odevzdat do 18. 4.!
Bližší informace o všech akcích obdržíte v Domě dětí a mládeže Tanvald, 
tel.č. 483 394 301.

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní akce v kině Jas Járy 
Cimrmana Tanvald:

4. 4. 19 hodin
Cestopisná přednáška: Nepál
Přednáší Radka Tkáčiková. 
Seznámíte se s jednou z nejhezčích 
himalájských oblastí Nepálu,projdeme 
údolím řeky Buri Gandaki, 
poznáme hinduistická etnika žijící 
v nižších oblastech, Tibeťany v těch 
nejvyšších polohách, historii dobývání 
Manaslu, život a zajímavosti pestrého 
kaleidoskopu etnik, buddhistické 
chrámy a seznámení s tibetským 
buddhismem, historie i současnost 
pozoruhodného hlavního města 
Kathmandu a na závěr varování hor ... 
aneb vrtulník a let do nemocnice. 
Vstupné 50 Kč.
Koncerty 57. ročníku Tanvaldského 
hudebního jara 2013:
5. 4. 2013 od 19 hodin
OD BACHA PO BEATLES
Vokální soubor Gentlemen Singers
Program: skladby Franze Biebla, 
Francise Poulenca, Antonína Dvořáka, 
J. S. Bacha, Beatles a jiné.
Vstupné: 200 Kč

26. 4. 2013 od 19 hodin
SMYČCOVÉ KVARTETO A CHOPIN?
Jan Simon – klavír
Heroldovo kvarteto
Program: 
Ludwig van Beethoven: Smyčcový 
kvartet C dur op. 59/3 „Razumovský”
Fryderik Chopin: Koncert pro klavír 
a orchestr č. 1 e moll op. 11
Vstupné: 150 Kč
Předprodej v pokladně kina nebo 
možnost rezervace na odkazu www.
tanvald.cz nebo www.disdata.cz. 

18. 4. 2013 od 19 hodin  
Travesti skupina HANKY PANKY
Nejúspěšnější česká travesti skupina 
HANKY PANKY míří do našeho města 
se zbrusu novým pořadem „Na přání 
diváků“
Čtveřice mužů Lukáš, Aleš, Martin 
a Libor, která se téměř každý večer 
promění díky třpytu večerních šatů 
a pestrých líčidel v krásné ženy, si 
tentokrát připravila zábavný pořad 
ušitý přímo na míru diváků. Zhruba 

šest měsíců měli diváci z různých měst 
a koutů celé republiky i Slovenska, kde 
tato v současné době velmi populární 
formace uvádí své pořady, možnost 
psát své nápady a tipy na to, co by rádi 
viděli.
Nejlepší návrhy byly vybrány 
a sestaveny do celovečerního pořadu 
nabitého nejen písničkami, ale 
i vtipnými scénkami, parodiemi herců, 
hereček, zpěváků a zpěvaček. Pořady, 
které se těší oblibě v řadě vyprodaných 
kulturních domů a divadel sestavuje 
tato skupina 2x do roka. Těšit se 
můžete na Hříšný tanec, Jeniffer 
Lopez, Christina Aquileru, Dianu Ross 
s Michaelem Jacksonem, Halinu 
Pawlowskou, Pavla Vítka, muzikál 
Mama Mia, PSY s hitovkou Gangam 
Style, Hanu Zagorovou nebo Tornádo 
Lue. Kopie daných zpěvaček jsou 
někdy natolik věrohodné, že byste je 
sami nerozeznali od originálu. Přijdtě 
se přesvědčit na vlastní oči.
Vstupné: 240 Kč.
Program nepořádá městská kulturní 
kancelář. Předprodej v pokladně kina 
nebo na disdata.cz.

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

Připravujeme na květen:
3. koncert THJ 2013
10. 5. 2013 od 19 hodin
Kostel sv. Františka z Assisi, Tanvald-
Šumburk n.D.
SKVOSTY BAROKA
Komorní orchestr Atlantis 
Vítězslav Podrazil - dirigent
Jan Páleníček - violoncello
Vstupné: 150 Kč

Odvoz a likvidace 
fekálií

Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890
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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

 Duben 2013 v Městské knihovně Tanvald
5. 4. - 6. 4. 2013 - bude v naší knihovně probíhat již 6. 
ročník celostátní akce „Noc s Andersenem“ . Fotografie 
z akce najdete na našich internetových stránkách 
ve fotogalerii ihned po skončení akce. Podrobnější 
informace z této akce budou v příštím čísle zpravodaje.
V tomto roce vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníku ČR na měsíc 
březen třetí ročník kampaně: BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ. Naše knihovna se 
k tomuto projektu také připojila.
 Březen - měsíc čtenářů byl velmi úspěšný. Cestu do naší knihovny si našli noví 
čtenáři. Mnohým hříšníkům se ulevilo, protože mohli vrátit knihy bez sankčních 
poplatků. Hodně lidí si u nás našlo ve výprodeji zajímavé knihy a časopisy.
Děti z Masarykovy ZŠ Tanvald Šumburk se setkaly se spisovatelem Janem 
Opatřilem, autorem dětských knížek o kapříku Metlíkovi.
Ve vstupní části knihovny si malou knižní výstavou připomeneme 70. narozeniny 
spisovatele a redaktora Rudolfa Křesťana, které oslavil v březnu.

Městská knihovna Tanvald

ZAMBEZIA 
Mladý sokol Kai se přes zákazy svého 
otce vydá na dobrodružnou výpravu 
do bájného ptačího města Zambezia, 
aby se stal členem prestižní letky chrá-
nící město před útoky nepřátel. Jeho otec 
se ho snaží zadržet, ale je lapen podlým 
ještěrem, který kuje pikle na přepadení 
Zambezie. Kai a jeho spřízněná duše 
Zoe budou muset použít všechny své 
síly, aby před ním toto jedinečné místo zachránili.

Jack a obři 
Když mladý farmářský dělník náhodou 
otevře bránu dělící náš svět od hrůzo-
strašných obrů, vzplane nanovo staro-
dávná válka.
Obři po dlouhých staletích vtrhnou 
na Zemi a snaží získat zpět území, 
o která v minulosti přišli. Mladý Jack 
(Nicholas Hoult) se jim v tom snaží 
zabránit a je tak přinucen vybojovat 
nejtěžší bitvu svého života. V boji za krá-
lovství, jeho obyvatele a lásku statečné princezny čelí nezadržitelnému přívalu 
válečníků, o kterých si až dosud myslel, že existují pouze v legendách … a sám 
tak má příležitost stát se legendou.

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 zamo-
tají 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.“

FILMOVÉ TIPY 

 Ve dnech 1. - 3. března 2013 se 
v Lomnici nad Popelkou konal již 16. 
ročník krajské divadelní přehlídky 
městských ochotnických souborů. 
Této přehlídky se zúčastnil i místní 
divadelní soubor E.F. Burian (jehož zři-
zovatelem je MěKK Tanvald) s komedií 
J. Břehového „Zátiší s loutnou“. 
Představení se nám povedlo, o čemž 
svědčí v silné konkurenci udělená četná 
ocenění a příznivý rozbor odborné 
poroty. Vlastimil Hozda obdržel čestné 
uznání za režii, Vlaďka Koďousková 
za herecký výkon, Dana Najmanová 
za herecký výkon a Dana Hozdová též 

za herecký výkon. Největší odměnou je 
nám hrajícím ale vždy potlesk, smích 
a vstřícný přístup diváků, a toho jsme 
si opět užili dosytnosti. S představením 
Zátiší s loutnou ještě nekončíme, máme 
naplánována ještě nějaká hostování, 
a pokud bude zájem, derniéru bychom 
provedli na podzim v Tanvaldě. Zároveň 
náš soubor připravuje další hru, opět 
v režii Vl. Hozdy a opět komedii, takže 
se mají příznivci našeho divadla na co 
těšit.
 Děkujeme všem divákům za přízeň 
a Městu Tanvald za podporu.

Dana Hozdová, DS E.F.Burian. 

Úspěchy tanvaldských divadelníků z DS E.F.Burian

 

Potřebujete kvalitní a rychlé krejčovské opravy? 
Provádíme výměny zipů u bund, kalhot, riflí, zkracování oděvů atd.
Stálá sběrna ve firmě M-tex.  
Dodací lhůty 3dny – max. týden.
Opravy pro vás bude zhotovovat Hana Knopová. 
Větší krejčovské zakázky možné po dohodě na tel. č. 724 758 999. 
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 Po dlouhé zimní přestávce, která 
byla na kurtech TK Tanvald vyplněna 
provozem kluziště pro 
veřejné bruslení, přichází 
s nástupem jara znovu čas 
na tenis a další sporty, které 
lze provozovat v areálu TK 
Tanvald. 
 Jak se již stalo v posled-
ních letech tradicí, sezona 
začne společenským veče-
rem s názvem “První smeč 
2013” v sobotu dne 13. 
dubna. Od 17,00 hodin se 
uskuteční členská schůze 
pouze pro členy klubu. 
Jedná se o schůzi, na které 
bude zvolen nový Výbor TK 
a proto i touto cestou zveme 
všechny členy klubu k hojné 
účasti na rozhodování o tom, 
jakým směrem se bude klub 
ubírat v příštích dvou letech. 
 Od 19,00 hodin bude následovat 
společenský večer s tancem a hudbou. 
Už poněkolikáté zahraje na této akci 
výborný muzikant a zpěvák Dušan 
Žanta, zakládající člen jablonecké fol-
kové skupiny Kaleidoskop. V průběhu 
večera bude připravena tombola.
 V restauraci Tenis Klub je od počátku 
února nový nájemce, všem tanva-
lďákům dobře známý Petr Mansfeld. 
O chod restaurace a kuchyně je 
na rozdíl od předchozího provozovatele 
vzorně postaráno a tak se těšíme, že 
na společenském večeru TK Tanvald 
v prostorách naší restaurace uvítáme 

nejen členy klubu, ale i zájemce z řad 
tanvaldské veřejnosti. Pokud máte 

rádi dobrou zábavu a kvalitní hudební 
doprovod, určitě přijďte. Vstupné je 
dobrovolné a kapacita dostatečná.
 Očekáváme, že v průběhu dubna 
budeme moci naše kurty připravit 
na další sezonu, ve které nás čekají 
zajímavé mistrovské zápasy dorostu 
a mužů, o kterých budeme včas infor-
movat. Znovu zveme do našich řad ty 
z vás, kteří chcete hrát tenis rekreačně 
anebo byste jen chtěli našemu klubu 
pomoci jakoukoliv formou. Všechny 
informace o členství si zájemci mohou 
přečíst na informační vývěsce u teniso-
vého areálu.

VVTK Tanvald

Sport, inzerce

 Tradiční mistrovství republiky 
veteránů ve volejbale se opět hrálo 
v tanvaldské sportovní hale. Domácí 
družstvo tentokrát pod hlavičkou 
Tanvaldu nestartovalo, ale region 
zastoupil tým Bižuterie Jablonec oldies. 
Ten ve skupině prohrál s Hradcem 
a Pražským výběrem, ale porazil 
Severozápad a Zvičinu. V utkání 
o 5. místo jablonečtí porazili Třinec 2:1.

-vho-

Konečné pořadí turnaje:
1. Hradec Králové
2. Sešlost Brno
3. Pražský výběr
4. Pozdní sběr
5. Bižuterie Jablonec oldies
6. Třinec
7. VK Brušperk
8. VK Zvičina
9. VKV Pohořelice
10. Severozápad

 Přes zimu byli aktivní především ti 
nejmenší fotbalisté, kteří absolvovali 
sérii halových turnajů. Jedním z nich 
byl i ten v Tanvaldě, který se konal 
6. 1. 2013 ve Sportovní hale. V kon-
kurenci 6-ti týmů se naši kluci neztratili 
a obsadili 5. místo. Turnaji kralovali 
hráči jabloneckého Baumitu B, kteří 
zvítězili před Baumitem A a Velkými 
Hamry. Turnaj s přehledem odpískal 
Honza Řezáč.
Sestava Tanvaldska: Jechová, 
Galbavý, Oberhofner, Schmied, Bajzik, 
Šulc, Rydval, Salaba, Laňka, Plánek

Nejlepší střelec: Daniel Ježek – Baumit 
B
Nejlepší hráč: Matěj Jodas - Plavy
Nejlepší brankář: Jakub Hofman – 
Velké Hamry

Tabulka:
1. Baumit B
2. Baumit A
3. Velké Hamry
4. Plavy
5. Tanvaldsko
6. Zásada

Miroslav Pohořalý

 Tanvaldští fotbalisté zahájili 
počátkem března přípravu na jarní 
část Okresního přeboru. Podzim 
byl z pohledu dosažených výsledků 
průměrný a tomu také odpovídá proza-
timní umístění v tabulce. Sedmé místo 
je spíše zklamáním a tudíž je na čem 
pracovat, je co zlepšovat. Přes zimu se 
podařilo rozšířit kádr o několik nových 
jmen, je třeba vytvořit tlak na jednotlivé 
posty, vytvořit konkurenční prostředí. 
 Hned po prvním tréninku změřilo tan-
valdské A-čko síly s dorostem RSKM, 
hrající Krajský přepor. Do zápasu 
jsme vstupovali především s cílem 
rozhýbat tělo, ošahat si míč a nezranit 
se. Tento cíl byl zcela naplněn a pro 
většinu hráčů to bylo, po dlouhé zimní 
přestávce, skutečné šáhnutí si na dno. 
Výsledek nebyl tak úplně důležitý, 
přesto se podařilo Tanvaldu vybojovat 
těsné vítězství 4:3. O týden později 
jsme nastoupili k druhému přátelskému 
utkání proti o třídu výše hrajícím Plavům. 
Chřipková epidemie bohužel nedovolila 
nastoupit 8-mi hráčům širšího kádru 

a na předvedené hře i výsledku to bylo 
znát. Od začátku zápasu jsme tahali 
za kratší konec provazu, soupeř nás 
předčil ve všech směrech, zejména pak 
ve fyzické připravenosti. I tak se dařilo 
¾ zápasu držet přijatelný výsledek 0:2. 
Bohužel pak došly síly a za posledních 
15 min. soupeř dokázal bez jakéhokoliv 
odporu přidat dalších 5 branek. Opět 
by se dalo říci, že výsledek není až 
tak důležitý, ale prohrát o 7 branek je 
na pováženou. Zápas ukázal, kde jsou 
naše největší mezery a tak se v zimní 
přípravě musíme zaměřit především 
na fyzičku.
 Fotbalové jaro by mělo odstarto-
vat 6. 4. 2013 odloženým utkáním 
s Hodkovicemi, ale vzhledem k tomu, 
že na hřišti je k 20. 3. 2013 ještě 
ca. 20 cm sněhu, lze přepokládat, že se 
začátek druhé části soutěže posune. 
Doufáme, že si diváci opět najdou 
cestu na domácí zápasy a budou tak 
12-tým hráčem tanvaldských fotbalistů. 

Miroslav Pohořalý

Veteráni opět váleli pod sítí

S jarem přichází další tenisová sezónaZimní příprava fotbalistů v plném proudu

Turnaj starších přípravek

ZTVZ, a.s.,Velké Hamry 468 45  
Truhlářská zakázková výroba 

poradíme, navrhneme, v y r o b í m e ! Potřebujete nový nábytek? Přijďte, 

Výroba:

Kontakt: 

             koupelnový nábytek 

obchodní oddělení p. Kokrment 
 Tel. 483 311 008, 725 067 007 
E-mail: ztvzas@ztvz.cz   www.ztvz.cz 

kancelářský nábytek atd. 

řešení interiérů 
dveří, schodišť, obložení 

kuchyňských linek 

obchodů vybavení restaurací, penzionů, 

Seba T, akciová společnosti

nabízí k pronájmu

NEBYTOVÉ PROSTORY
v atraktivní lokalitě Tanvaldu - střed města

v objektech čp. 90, čp.140,
čp, 642 ( budova za prodejnou PENNY )

Bližší informace:
Seba T, a. s., Krkonošská 140, 468 41 Tanvald

Tel.: 483 367 910, mobil : 602 447 994
e-mail: josef.stehno@sebat.cz
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 V klíčovém 
utkání Jizerské 
basketbalové ligy 
proti SK Liberec 
se tanvaldským 
basketbalistům 
i bez středního 
rozehrávače 
Vyhnálka, který je 
zraněný, poměrně 
dařilo. Minimum 
ztracených míčů, 
zlepšené doska-
kování, slušné 
trestné hody 
a hlavně bojovnost, to byly hlavní atri-
buty vítězství, sice těsného, ale zaslou-
ženého. Výhra o 3 body znamená, že 
se stejným soupeřem se SEBA střetne 
v play-off, ovšem na domácím hřišti, 
což znamená nespornou výhodu.
 Dohrávka proti BK Vratislavice pak 
byla pro domácí pouhou formalitou, 
neboť na jejich umístění již nemohla 
nic změnit, ovšem pro hosty bylo utkání 
klíčové v boji o postup do semifinále 

soutěže. Po vět-
šinu zápasu 
hosté také tahali 
za delší konec, 
ovšem domácí 
se nedali a 12 
vteřin před 
koncem Kozák 
zpod koše otočil 
skóre a Tanvald 
vedl o bod. Hosté 
si vzali time out, 
čímž získali 
rozehrávku 
na polovině 

Tanvaldu a pouhé 2 vteřiny před závě-
rečnou sirénou se jim podařilo skórovat 
a zvítězit těsným rozdílem.

SEBA Tanvald - SK Liberec      60:57
Střelci: Djuliman 22, Šída 15, Kozák 
a Kubín 9

SEBA Tanvald - BK Vratislavice  72:74
Střelci: Djuliman 26, Klemš 16, Kozák 
8, Dolenský a Kubín 7.

-vho-

Sport

Naši sportovci opět zabodovali

 V době od 24. 1. do 7. 2. 2013 
hostila Jižní Korea Soul-PyeungChang 
jednu z největších sportovních soutěží 
pro handicapované sportovce Winter 
World Speciál Olympic Gamess 2013. 
Mezi 47 účastníky z České republiky 
byla i výprava 4 českých snowboar-
distů členů TJ Seba Tanvald – oddíl 
Handi a SK Sluníčko Jbc Martin John 
a Denisa Trmalová, pod vedením tan-
valdské trenérky Zdenky Synovcové 
a asistentky trenéra Elišky Glasové. 
Tito dva tanvaldští sportovci již dlou-

hodobě trénují v programu Speciál 
Olympic a jejich úspěšné vystoupení 
v zahraničí ukázalo vysokou a dobrou 
sportovní úroveň českých handicapo-
vaných sportovců.  Účast v zahraničí 
je nejen podmíněna dobrou sportovní 
výkonností, ale i velkou finanční pod-
porou přátel, rodiny, různých státních 
i soukromých organizací, MěÚ, KÚ Lbc 
a mnoha dalších subjektů. Všem děku-
jeme a těšíme se na další spolupráci 
s našimi sportovci.
 Nejlepším handicapovaným sportov-
cem Jabloneckého regionu byla za rok 
2012 vyhlášena v lednu v jabloneckém 
Městském divadle sl. Lenka Albová 
– cyklistka, členka TJ Seba Tanvald – 
oddíl Handi, vítězka MČR ČSMPS kat. 
B v časovce jednotlivců na 40km a 2. 
místo časovka na 5km - Račice-Štětí 
(září 2012) – Blahopřejeme!
 Za TJ Seba Tanvald-oddíl Handi 
a SK Sluníčko Jbc – Synovcová 
Zdenka – vedoucí trenér
Další informace na webu:
http://www.specialolympics.cz

 Tanvaldští golfisté po dlouhé zimě 
opět vyrazili reprezentovat Tanvald. 
Sbalili jsme si své hole s kupou míčků 
a vydali se do Butovic, kde se 10. 2. 
2013 v hale konal náš první turnaj 
v tomto roce. 
 Samozřejmě jsme nečekali nějaké 
extra výkony, ale přece jen se nám 
povedlo odvést si pár pohárů. 
 V Kategorii seniorů se na prvním 
místě umístil náš trenér Milouš Kašpar, 
kterému tedy štěstí opravdu přálo. A co 
naše holky? Krystýnka Ognarová si 
odnesla krásný pohár za první místo 
v kategorii žákyně a Lucie Čejková si 

odnesla také první místo a to v kategorii 
juniorky. 
 Na to, že to byl náš první turnaj 
v tomto roce, kterým jsme zahájili 
sezónu, jsme byli všichni spokojení. 
 Na závěr bych vás chtěla opět 
nalákat, abyste si na jaře přišli k nám 
zahrát a třeba vás to bude natolik bavit, 
že s námi zůstanete. Je krásné držet 
v ruce pohár, který jste si společně se 
svým trenérem vybojovali. Samozřejmě 
nejde to hned, ale když přičuchnete 
ke golfu, nikdy nechcete nic jiného. 
 Tanvaldští golfisté přejí hezký zbytek 
této, poněkud zvláštní zimy.

Na krajských závodech v běhu 
na lyžích v Bedřichově opět byli vidět 
mladí závodníci TJ SEBA Tanvald. 
Zlatou medaili přivezl Vojta Vyhnálek, 
bronz Dominik Břečka.
V konečném pořadí krajského poháru 
si pak chlapci z Tanvaldu udělali 
vlastní mistrovství, když zvítězil Vojta 
Vyhnálek, druhý skončil Dominik 
Břečka a třetím místem dovršil triumf 

našich Kryštof Beran. Skvělá práce 
tanvaldských lyžařů!

-vho-

Tanvaldští golfisté v Butovicích

Tanvaldští lyžaři opět s medailemi

Basketbalisté hrají play-off

Nezměrná bojovnost se zračí ve tváři Michala Kubí-
na. Za ním číhá na odražený míč Klemš, pod košem 

je v obranném postoji připraven Harmanoš.

Na stupních vítězů 1. Vojta Vyhnálek, 2. Domi-
nik Břečka a 3. Kryštof Beran, všichni TJ SEBA.

Lucka Tůmová v usilovné jízdě do kopce

Do cíle se blíží Zuzana Štejfová

Pozdější vítěz Vyhnálek právě na trati předjíždí jednoho ze soupeřů.

Na startu Martina Tůmová. V její tváři se zračí 
soustředění a napětí.
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Při nákupu 
nad 400,- Kč 
získáte s tímto 
kupónem
25 kg cementu 
jako dárek 

ZDARMA!
platnost kupónu do 30. 4. 2013

Vjet dovnitř Naložit Odjet

STAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINYSSTAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINY

Vždy dostatečné množství pro Vás skladem

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR 
ZA NEJLEPŠÍ CENY !LIBEREC

Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 • www.bauhaus.cz
• Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • tel.: 489 204 111-2 • info.806@bauhaus.cz

13-04 Tanvald 234x161 CMYK.indd   1 13.03.13   22:11

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.


