
 V místním Nízkoprahovém centru 
pro děti a mládež se 11. dubna slavil 
Mezinárodní den Romů, který připadá 
na 8. dubna. 
 Toto chráněné místo nabízí dětem 

podporu, odbornou pomoc, ale také 
zájmové kroužky, které děti při této pří-
ležitosti předvedly.  Ukázali nám, co ne 
naučili na tanečních kroužcích Zumby, 
Hop Hopu nebo tradičních romských 

tanců.
 Setkání se zúčastnili i žáci ZŠ Horní 
Tanvald a jejich učitelé.

-haj-

 Již šestým rokem se v naší knihovně 
uskutečnila celostátní akce „Noc 
s Andersenem“.
 Tento zajímavý projekt se snaží 
vzbudit zájem dětí o čtení knih a tím 
svádí boj s mnoha lákadly, jako je tele-
vize nebo hraní počítačových her.
Naše knihovna si připravila zajímavý 
program. Děti se proměnily v detek-
tivy a pátraly po uloupeném pokladu. 
Nejprve si, ale vyrobily ve výtvarné 
dílničce potřebné rekvizity. Jako další 
bod programu nemohlo chybět čtení 
z oblíbených knížek.
 Děti byly z neobvyklého přespání 
nadšené a určitě je tento večer nalákal 
k dobrodružství, které se v knížkách 
ukrývá. -haj-
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Nízkoprahové centrum slavilo Mezinárodní den Romů

Noc s Andersenem v naší knihovně

 Jubilejní 10. ročník štafetového 
závodu družstev a jednotlivců 
MUCHOVMAN 2013 se koná 
v sobotu 18. května 2013. Bližší 
informace, propozice a přihlášky na  
www.muchovman.net

 Předprodej vstupenek na divadelní 
představení Divadla Járy Cimrmana 
Blaník bude zahájen v pátek 3. května 
od 16 do 19,30 hodin v kině Jas
Járy Cimrmana v Tanvaldě.
Vstupné bude jednotné ve výši 340 Kč.
Upozornění pro všechny, kteří si zvykli 
na on-line rezervace.
Na toto představení možnost on-line 
rezervace není!
Vstupenky lze koupit pouze osobně 
přímo v pokladně kina.
Představení Blaník se uskuteční 
v sobotu dne 8. června 2013 
od 19 hodin v kině Jas Járy Cimrmana 
v Tanvaldě.

Jelikož se v červnu uskuteční 3 
zahraniční zájezdy, rozhodli se 
organizátoři tradiční jarní zájezd pro 
seniory uspořádat v červenci.

Muchovman 2013

V květnu začíná 
předprodej vstupenek 

na představení
Divadla Járy Cimrmana

 Zájezd pro seniory
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 Turistické značení známe bez 
výjimky všichni, ale kdo za tvorbou 
těchto značek stojí? Kdo se může 
stát značkařem? A jak proces značení 
probíhá? Na tyto a další otázky jsem se 
rozhodla zeptat jednoho ze značkařů, 
pana Rajsigla.

Jak jste se k této práci dostal?
Celý život jsme po turistických znač-
kách chodili na výlety a tak jsme spolu 
se ženou jednoho dne nabyli pocitu, 
že bychom tomuto propracovanému 
systému měli něco vrátit. Takže jsme 
se přihlásili, nechali se vyškolit a začali 
značit.
Jak dlouho to děláte?
Zatím 13 roků...
Zabýváte se pouze jedním značením 
nebo děláte všechny (pěší, lyžařské, 
cykloznačení,…)?
Děláme trasy pěší, lyžařské, hipo, 
vozíčkářské, v libereckém kraji 
cykloznačení obhospodařuje odbor 
dopravy KÚ Liberec, v jiných krajích 
značkaři obhospodařují i cykloznačky.
Máte svoji oblíbenou značku? 
Myslíte piva, nebo vína?  Ale vážně: 
ne, nemám, každá je v terénu stejně 
cenná a potřebná, protože vede bez-
pečně turistu krajem. A o to nám jde.
A která značka se používá nejčastěji? 
Pásová. Významové jsou ve výrazné 
menšině v četnosti. Ale to je dáno jejich 
účelem.
Kdo se může stát značkařem?
Každá osoba starší 15 let se může 
stát zaučeným značkařem, vedoucím 
značkařem pak osoba starší 18 let. 
Po zaučení v terénu získává značkař 
zkušenosti jako pomocník vedoucího 
značkaře. Po této praxi jde na školení 
vedoucích značkařů, kdy složením 
zkoušek osvědčí své znalosti meto-
diky značení. Pak smí samostatně 
do terénu.
Kdy jste se dostal do KČT?  
Když jsem začal vykonávat funkci 
vedoucího obvodu značení.
A jak dlouho v něm působíte? 
Doposud.

Proč jste se rozhodl do klubu 
vstoupit? 
Je to nezbytná podmínka pro výkon 
vedoucích značkařských funkcí, kde se 
spravují finanční prostředky 
na značení. Jinak je nutno 
říci, že značkaři nedo-
stávají žádný plat, pouze 
cestovní náhrady podle 
Směrnice KČT a náhradu 
za poškozený oděv a obuv. 
Samozřejmě mají k dispozici 
potřebné materiálové vyba-
vení, barvy, štětce. Vlastní 
práci však konají zcela 
zdarma. Chceme po našich 
značkařích profesionální 
úroveň značení za amatér-
skou – tedy nulovou odměnu.
Kde máte klubovnu?
Odbor KČT Lokomotiva 
Liberec, jehož jsem členem, 
jak už název napovídá, se 
schází v Lokomotivě.
Máte nějaký zážitek, o který 
byste se chtěl podělit?
Zážitků je celá řada, hezkých 
i špatných, to bychom tu byli 
dlouho. Ale ty hezké převa-
žují. Pro údržbu a stavbu 
rozcestníků a směrovek pou-
žíváme na převoz do terénu 
čtyřkolku s vozíkem. A jsou 
to mnohdy komické situace, 
kdy turista, když vidí čtyř-
kolku, nám hrozí pěstí. I když 
máme vepředu i vzadu veliký 
nápis „značení“, žebřík a další vyba-
vení. Pak k nám dorazí na rozcestí, 
a když zjistí, kvůli čemu tam jedeme, 
tak se horem dolem za své jednání 
omlouvá. Věřte, že opravdu nehledáme 
adrenalin devastací lesa, ale že je čtyř-
kolka pro nás pracovní nástroj a dobrý 
pomocník. Konec konců na to byly 
čtyřkolky původně vymyšleny. Takže 
pokud vše skončí úsměvy, je to prima.
Jak dlouho trvá udělat jednu 
značku?
Záleží na konkrétní situaci. Obecně 
lze říci, že značkařská dvojice by měla 

za jeden den vyznačit či obnovit 8 km 
trasy. Zdá se to málo, ale věřte, že to 
představuje většinou 10 a více hodin 
pilné práce.

Můžete mi popsat postup značení?
Značkař obdrží od svého vedoucího tzv. 
Příkaz ke značkařské činnosti. Zde má 
uvedeno, odkud a kam má obnovu zna-
čení provést a jakou vedoucí barvou. 
Dále zde má vypsány rozcestníky, 
které musí zkontrolovat a směrovky, 
u kterých musí zkontrolovat a ohod-
notit jejich zachovalost, ev. navrhnout 
k výměně, když již neplní svou funkci 
z důvodů nečitelnosti, nesprávné 
kilometráže či neodpovídající textace. 
Na jeho základě si vyzvedne ze 
skladu obvodu potřebné barvy a další 

pomůcky. Pak si s sebou připraví barvy 
a štětce a značkařská dvojice vyrazí 
do terénu. Zde provede obnovu stá-
vajících značek a podle potřeby doplní 

chybějící. Umístění značek 
není nahodilé, nebo podle 
nálady, ale řídí se striktně plat-
nou závaznou metodikou. Tu 
se značkař naučí na školení 
a po složení zkoušek, kde její 
znalost prokáže, teprve smí 
samostatně do terénu.
Samostatnou kapitolou zna-
čení je pak stavba a údržba 
rozcestníků, mapových sto-
janů, výměny map, výměny 
směrovek a celá řada dalších 
činností, například zpraco-
vávání změn průběhů tras 
a podobně. I na tuto činnost 
je zapotřebí absolvovat další 
školení. Je třeba podotknout, 
že celá řada mapových 
stojanů, se kterými se turista 
setkává, není v naší péči, 
mnohé patří obcím, různým 
organizacím a zájmovým 
sdružením a mnohdy nejsou, 
bohužel, v dobrém stavu. 
S tím ale mnoho nenaděláme, 
maximálně můžeme vlastníka, 
pokud je znám, na špatný stav 
upozornit.
Můžete zkusit odhadnout 
kolik jste zhruba udělal 
značek?
My počty provedených 

značek nijak neevidujeme, takže 
počet neznám. Ale pro získání 1. třídy 
Odznaku turisty značkaře je zapotřebí 
mít odznačeno 500 km tras. A ten 
odznak už pár let mám. Není to jen 
za pásové značení, je v tom i vyvěšení 
tisíců směrovek, stovky postavených 
rozcestníků a podobně. Značení není 
o dosahování rekordů a počtů, ale 
o srdci.
Děkuji panu Zdeňkovi Rejsiglovi 
za odpovědi a za čas, který otázkám 
musel věnovat!

-haj-

Turistické značení: „Značení není o dosahování rekordů, ale o srdci“

 Již po druhé v pořadí jsme se sešli 
na Hrátkách s pamětí a potrápili své 
hlavičky nad antonymy a nad doplňo-
váním známých filmů. Tento zajímavý 
program, si pro nás připravil Senior 

klub Tanvald.
 Hrátky s pamětí je sociálně aktivi-
zační činnost pro seniory a veřejnost 
pod vedením pana Zdeňka Choury, 
který je pracovníkem v sociálních 

službách a člen České alzheimerovské 
společnosti.
 Sešli jsme se opět v hojném počtu, 
protože po třicátém pátem roce života 
se nám začíná vymazávat krátkodobá 

pamět, a tak není na škodu paměť 
trochu potrénovat a malinko potrápit 
hlavičky. 
 Na ukázku jsem vybrala pár sloví-
ček, ke kterým si můžete zkusit najít 
slovo opačné:
  Boháč – ................
  Černobílý –  ................
  Růže –  ................
 Další cvičení bylo doplňování zná-
mých českých filmů jako například:
  Romance pro ………….......
  Anton …………………........
  Starci ……...………….........
 Dohromady bylo antonym 102 
a názvů českých filmů 51.
 Další setkání se uskuteční 21. 5. 
a bude mít název Básničky a písničky 
pro naše babičky.

-haj-

Naši senioři si opět potrápili své hlavičky při Hrátkách s pamětí 2

pěší 
    značení

lyžařské 
    značení

cyklo 
    značení

šipka místní 
    značka

pásová 
    značka

zdroj: www.kct.cz
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Ohlédnutí za hospodářskou správou podniku SEBA, 
lidmi a mnohým jiným

 SEBA napsala kus historie 
Tanvaldu. SEBA byla po desetiletí 
významným faktorem života lidí 
v Tanvaldě. Byla zde největším 
zaměstnavatelem a hnací silou 
bytové výstavby. Měla ve své 
správě velkou část bytového fondu 
ve městě. Provozovala podnikovou 
mateřskou školu, podnikové jesle, 
ubytovny a prádelnu. Ohlédněme 
se za jedním z článků, který k tomu 
všemu také patřil, za hospodářskou 
správou podniku SEBA v 70. a 80. 
letech minulého století.
 Jako 24 letý jsem v roce 1978 
nastoupil na místo mistra údržby 
v odboru hospodářské správy (HS), 
který spadal pod podnikové ředitel-
ství n.p. SEBA, úsek obchodního 
náměstka. 
 V té době byl obchodním náměst-
kem pan Jindřich Koláš, všeobecně 
uznávaný a respektovaný šéf 
a odborník, duší textilák a obchodník. 
Na hospodářské správě jsem setrval 
do poloviny roku 1986. Dlouholetým 
vedoucím odboru hospodářské 
správy byl až do odchodu do důchodu, 
do roku 1984, pan Vojtěch Čarda, 
zkušený a znalý člověk, jak sám 
říkával baťovák. Měl velmi dobré 
organizační schopnosti, obchodního 
ducha a smysl pro odpovědnost. Byl 
vůči podřízeným náročný, ale uznalý, 
pokud se věc podařila. Byl k sobě 
přísný. Snažil se vždy i z nemožného 
udělat možné ve prospěch podniku, 
závodů a zaměstnanců. Dal mi dobrou 
školu. HS měla ve svém ranku správu 
a údržbu více než 800 podnikových 
bytů v Tanvaldě. Dále spravovala 
budovy a vybavení podnikové mateř-
ské školy Bálovka, podnikových jeslí 
v Poštovní ulici a internátu na sídlišti 
Výšina. V neposlední řadě zajišťo-
vala správu a údržbu budov podni-
kového ředitelství včetně pořizování 
veškerého vybavení a provádění 
úklidových prací. HS měla na starost 
i opravy zařízení v podnikové mode-
lové konfekci umístěné v přízemí 
jednoho z domů v ulici 5. Května 
a v podnikové prodejně v Podhorské 
ulici v Jablonci n.N.. S noblesou jim 
vlastní vedli sebáckou modelovou 
konfekci pan Zdeněk Frauenterka 
a paní Květa Jelínková. HS provo-
zovala prádelnu na sídlišti Výšina 
a spolu se závodem 01 se starala 
i o objekt tzv. Hangáru, kde byla 
závodní kuchyň, jídelna a sál pro 
až 400 osob. Hospodářská správa 
zajišťovala také provoz poštovny 
a telefonní ústředny na podnikovém 
ředitelství a fungování podnikové 
spisovny a archívu, který byl umístěn 
v prostoru dnešního střediska odbor-
ných lékařů v levém křídle budovy čp. 
350. V archívu mnoho let pracovala 
paní Jindřiška Chytková.  Spisy 
se ukládaly do regálů v bývalých 
celách vězení. Dlouho pak v archívu, 
po svém odchodu do důchodu, 
působil a bádal bývalý ředitel závodu 
SEBA 01 Tanvald a uznávaný místní 

historik pan Jaroslav Rýdl. Své 
poznatky získané v podnikovém 
archívu využil později do své knihy 
Paměť Tanvaldska.
 Hospodářská správa sídlila v pří-
zemí objektu čp. 350 v Krkonošské 
ulici. Na dvoře budovy, kde je dnes 
parkoviště, stál k opěrné zdi přista-
věný dřevěný sklad HS se stavebním 
a instalačním materiálem a zámeč-
nická dílna s malou kovárnou. Zde 
pracoval svého řemesla dobře znalý 
a rozvážný pan Jindřich Synovec, 
který pak od roku 1984 působil 
ve funkci mistra údržby. HS byla při 
běžných opravách bytů a domů hodně 
soběstačná a prováděla je většinou 
vlastními silami. Jenom specielní, 
náročnější opravy výtahů, opravy 
rozvodů společných televizních 
antén, opravy elektromotorů a větší 
opravy praček a mandlů byly dělány 
většinou montéry středisek tehdej-
ších Montážních závodů Liberec. 
Významnou pomoc při opravách 
rozvodů tepla v prostoru podniku 
i v ostatních budovách poskytovalo 
podnikové středisko topenářů v čele 
s panem Ladislavem Krykorkou.  
Samozřejmě se pracovalo v pod-
mínkách daných dobou. Byl nedo-
statek některého vodoinstalačního, 
elektroinstalačního, topenářského 
a stavebního materiálu a drobného 
spojovacího materiálu. Průběžně se 
všudemožně sháněly vybavovací 
předměty do bytů, jako byly sporáky, 
el. bojlery, lázeňské válce, kuchyňské 
linky, vany, sprchové kouty, specielní 
umyvadla do bytů na sídlišti, vodo-
vodní baterie a další. V té době také 
neexistovaly sádrokartony, novodobá 
lepidla všeho druhu, těsnící materi-
ály, silikon a akrylátové tmely, různé, 
dnes běžně dostupné stavební hmoty 
a zdící materiály, pomůcky a nářadí. 
Nebyla široká nabídka moderních 
výrobků, která je dnes samozřej-
mostí, a umožňuje kvalitativně 
zcela jiné zařízení bytů než tehdy. 
Nedostatkovým zbožím bylo např. 
lepidlo na novodur, některé novodu-
rové tvarovky, vanové sifony a fitinky. 
Pamatuji, jak mi jeden vedoucí pra-
covník podniku vynadal, že ve 20. 
století nejsme na hospodářské správě 
schopni koupit lepidlo na novodur 
a hned mu opravit kapající odpad ze 
dřezu. Člověka to mrzelo, ale lepidlo 
nějakou dobu skutečně nebylo. 
 Dnes je nemyslitelné a nepocho-
pitelné, že by taková věc nebyla 
běžně ke koupi. Ale zase se mnohdy 
ve velkém žehrá, že nejsou peníze, 
a proto to či ono nelze udělat nebo 
opravit. 
 Nákup materiálu byl zajišťován 
prostřednictvím odboru nákupu 
anebo přímo odborem hospodářské 
správy. Kromě obchodů v Tanvaldu 
se objížděly obchody v okolí a chy-
bějící, nedostatkové zboží se naku-
povalo doslova po kouscích, aby se 
některé opravy vůbec mohly prová-
dět. Objíždění obchodů také nebylo 

jednoduché. HS měla jako dopravní 
prostředek starý traktor s dvouko-
lovou károu, později pak pro mistra 
údržby malý dvousedadlový motocykl 
JAWA Mustang. Až někdy po roce 
1980 byla na HS přidělena dodávka 
Škoda 1203. S traktorem se zapřaže-
ným dvoukolákem rozvážel materiál 
na opravy v Tanvaldě a okolí řidič pan 
Zdeněk Hlídek, později pak pan Milan 
Müller. Stejným způsobem se vozilo 
do a z podnikové prádelny několikrát 
týdně prádlo pro internáty v Tanvaldě, 
na Svárově nebo v Plavech.  Prádelna 
na sídlišti fungovala ve dvousměn-
ném provozu, aby vůbec zvládla 
vyprat, usušit a vymandlovat velké 
množství především ložního prádla 
ze všech internátů. Prádelna posky-
tovala služby nejen podnikovým 
zařízením, ale i lidem hlavně ze 
sídliště, kteří tuto možnost využívali. 
Pracovaly zde samé ženy a i přes 
na svou dobu slušnou vybavenost 
prádelny, jak pračkami, zařízením 
na sušení a mandly, byla manipulace 
s prádlem v horkém provozu hodně 
namáhavá a vyčerpávající. Ženy ale 
svou těžkou práci zvládaly mistrně 
a včas a často i s notnou dávkou 
humoru. Skladníkem na HS byl pan 
Jaroslav Šimek a později pak převzal 
sklad pan Miloslav Doležal, který 
předtím byl u města vedoucím tech-
nických služeb. Byl to praktik, který 
měl nemalé zkušenosti, které uměl 
při shánění materiálu, organizování 
skladu a při jednáních vždy uplatnit. 
Pan Doležal byl kamarádský, nezka-
zil žádnou legraci, vždy uměl lidem 
dobře poradit a na roky spolupráce 
s ním rád vzpomínám. Byl i vášni-
vým rybářem. V Tanvaldě a blízkém 
okolí, v Jablonci nebo v Liberci bylo 
zboží, které bylo na provádění oprav 
nezbytně potřebné, většinou hned 
vyprodané. Jednalo se většinou 
o drobnosti, bez nichž to ale nešlo. 
Hledala se proto místa, kde tomu tak 
nebylo. Jedním z takových bylo žele-
zářství a domácí potřeby v Hejnicích. 
Jak se tam ale rychle dostat? Pokud 
to nešlo jinak, použili jsme s Mílou 
Doležalem v době, kdy nebyla vylo-
ženě zima, služební malý motocykl 
JAWA 50 Mustang. Vybaveni pogu-
movanými plášti pro případ deště 
a s ruksakem na zádech spolujezdce 
jsme z Tanvaldu vyrazili přes Souš 
do Hejnic. Nákup, nezbytný drobný 
materiál, se dal do ruksaku a jelo 
se zpátky přes kopec do Tanvaldu. 
Kopec však byl prudký a dlouhý 
a malý motocykl s řidičem a dalším 
cestujícím s těžkým ruksakem 
na zádech byl řádně zmožen a ještě 
před dosažením Smědavy, se muselo 
zastavit a nechat vychladnout motor. 
Když k tomu ještě začalo pršet, 
nebylo to nic příjemného. Nám to 
ale v té době moc nevadilo a přišlo 
normální a spíše jsme se radovali 
z úspěšného nákupu. Takové epizody 

Okénko městské policie
725 095 123   -  483 394 575

Poprali se pro černou dámu
Že i šachy mohou být nebezpečným 
sportem plodícím vášně se přesvědčili 
návštěvníci jedné tanvaldské 
hospůdky. Na partii šachu nemůže být 
nic špatného, řeknete si, zvlášť když 
hrají chlapi věku rozumného, ani mladí, 
ani staří, prostě žádní holobrádkové. 
Jenže jaké překvapení, když se 
od šachovnice ozvala první hlasitá 
a peprná slova, poté hráči vyskočili 
a vzduchem se mihly pěsti. Kdyby 
ostatní hosté včas nezasáhli, snad 
by i na krev došlo. Příčina nakonec 
nezjištěna, borci odtrženi a šachovnice 
i s figurkami uklizena, jen trochu 
elektřiny ve vzduchu zůstalo. Snad 
falešný král či královna, snad zatoulaný 
pěšec či mylná rošáda.

Nachytali je za školou
Několik záškoláků nachytali ve městě 
strážníci městské policie. Jestli to byla 
nechuť k matematice či gramatice, 
nebo snad první jarní sluníčko, které 
děti vylákalo ze školních škamen, 
těžko říci, ovšem jedno je jisté, hlášení 
dostala nejen příslušná škola, ale 
i odbor sociální péče a to může mít 
jeden nepříjemný důsledek v podobě 
finančního postihu rodičů.  To by pak 
asi doma nejspíš bylo pěkně veselo.

Strážník zachránil pejska
Ani ve svém osobním volnu nejsou 
strážníci městské policie lhostejní 
ke svému okolí. Právě na velikonoční 
pondělí totiž jeden ze strážníků 
ve spolupráci s personálem ČD nalezl 
na tanvaldském nádraží zraněného 
křížence jezevčíka. Nešťastné zvíře 
odvezl na veterinu do Velkých Hamrů 
a zde se ukázalo, že pejsek opravdu 
patří právě sem. Majitel byl tedy rychle 
nalezen a zraněné zvíře už je šťastně 
zpátky doma.

Parkování opět v zeleném
Máme tu konečně jaro a řidiči nám 
jako každý rok začínají opět parkovat 
na zelených plochách, kam automobily 
v žádném případě nepatří. Strážníci 
mohou na místě uložit pokutu 
do 1000 Kč a v případě, kdy se jedná 
o neoprávněný zábor veřejného 
prostranství, jde věc do správního 
řízení, kde pokuta je mnohem 
mastnější. Není pak lepší použít svoje 
peníze raději na něco užitečnějšího?

Strážníci vychovávají chytřejší děti
S jarem klade městská policie větší důraz 
na bezpečnost provozu na silnicích. 
Po dlouhé zimě se děti vyrojily do ulic, 
tedy neuškodí oprášit kdesi v hlavě 
zasuté vědomosti, případně získat 
nové. Takže strážníci vyrazili do škol 
a školek a besedují s dětmi. A nejen 
o provozu, ale také o drogách a jiných 
závislostech po nichž mozek nebývale 
zhloupne. K tomu se přidává šikana 
a v posledních letech i kyberšikana, 
nový typ zločinu, o němž se starším 
generacím ani nezdálo. Děti jsou 
vystaveny mnohým nástrahám, proto 
se hledají cestičky, jak si na šikanující 
ptáčky posvítit. Nejlépe ovšem tak, že 
nedostanou vůbec šanci. Čím chytřejší 
děti, tím menší pole působnosti pro 
syčáky.  -vho-Pokračování na str. 5
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 Město Tanvald v souladu s Pravidly pro mobilní sběr nebezpečných 
odpadů a ve spolupráci s firmou ASA Liberec provede dne 18.5.2013 (sobota) 
mobilní sběr nebezpečného odpadu.

Seznam stanovišť a časová rozmezí sběru:

TANVALD
9.00 - 9.10 hod. ul. Radniční u bývalých skokanských můstků
9.15 - 9.25 hod. křižovatka ul. Palackého a U Stadionu (parkoviště pod 
 sportovní halou)

ŠUMBURK NAD DESNOU
9.30 - 9.40 hod. křižovatka ul. Popelnická a Vítězná
9.45 - 9.55 hod. křižovatka ul. Na Balkáně a Příkrá
10.25 - 10.35 hod. křižovatka ul. Vítězná a Lesní (u autobusové zastávky Světlá)

ČESKÝ ŠUMBURK
10.05 - 10.15 hod. u školy

ŽĎÁR
10.45 - 10.55 hod. u střediska TS
11.00 - 11.10 hod. u bývalé hasičské zbrojnice

HORNÍ TANVALD
11.20 - 11.30 hod. křižovatka ul. K Dubu a Kostelní
11.35 - 11.45 hod. křižovatka ul. Údolí Kamenice a Valašská (u bývalé kovárny)

Občané města Tanvaldu mohou ve stanovený čas do sběrného vozu bezplatně 
odevzdat zejména následující druhy odpadů:
• rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn …..)
• zbytky barev, laků, nádoby a štětce se zbytky barev
• akumulátory a baterie všech druhů
• zbytky chemikálií (kyseliny a zásady, tmely, lepidla, fotoroztoky …….)
• prostředky na ochranu rostlin (pesticidy, herbicidy, insekticidy ………)
• olejové filtry, hadry znečištěné olejem, upotřebené oleje
• zářivky, úsporné žárovky, výbojky
• rtuťové teploměry a spínače
• kosmetika
• tlakové rozprašovače
• léky
• nádoby se zbytky škodlivin

Na sběrná místa je zakázáno odkládat odpad mimo stanovenou dobu.

 Nepříjemné a často vleklé problémy 
desítek, nebo stovek lidí různého věku, 
pohlaví i vzdělání, kteří se dostali 
do finanční pasti věřitelů a zprostřed-
kovatelů úvěrů, jsou často probíraným 
tématem v našich médiích. Jsem 
přesvědčen, že nebude na škodu naše 
čtenáře upozornit na některé právní 
aspekty, týkající se práv a povinností 
poskytovatelů i spotřebitelů.
 Pravidla poskytování spotřebi-
telských úvěrů  upravují § 2, 3, 4 
a následující  Zák. č. 145/2010 Sb., 
o spotřebitelském úvěru a o změně 
některých zákonů, ve spojení s pří-
slušnými ustanoveními zák .č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník,  oba zákony 
ve znění pozdějších předpisů.  Když už 
někdo nedokáže odolat účasti na růz-
ných předváděcích akcích, měl by mít 
na paměti, že:
• věřitel je povinen poskytnout nále-
žité vysvětlení, aby byl spotřebitel 
schopen posoudit, zda navrhovaná 
smlouva, ve které se sjednává spotře-
bitelský úvěr, odpovídá jeho potřebám 
a finanční situaci 
• spotřebitel může od smlouvy, 
ve které se sjednává spotřebitelský 
úvěr, odstoupit bez uvedení důvodů 
ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření 
této smlouvy. Lhůta pro odstoupení 
je považována za zachovanou, je-li 
odstoupení odesláno věřiteli v listinné 
podobě nebo na jiném trvalém nosiči 
dat nejpozději v poslední den lhůty
• spotřebitel je oprávněn kdykoliv 
vypovědět spotřebitelský úvěr sjed-
naný na dobu neurčitou, a to s okamži-
tou účinností, pokud nebyla sjednána 
výpovědní lhůta. Výpověď nesmí být 

věřitelem zpoplatněna. Sjednaná výpo-
vědní lhůta však nesmí být delší než 1 
měsíc
• dozor nad dodržováním povinností 
stanovených tímto zákonem vykonává 
Česká obchodní inspekce
 Upozorňuji na skutečnost, že sou-
časná platná právní úprava, týkající 
se režimu spotřebitelských úvěrů, je 
poměrně složitá. Moje poznámka obsa-
huje jenom část ustanovení zákona 
č. 145/2010 Sb., s jehož celkovým 
zněním se doporučuji seznámit ještě 
před jednáním s  poskytovali spo-
třebitelských úvěrů.  Nabádám tímto 
k veliké opatrnosti, a to zejména proto, 
že jednání mezi poskytovali a spotře-
biteli na různých předváděcích akcích 
zpravidla probíhají bez možnosti právní 
konzultace před uzavřením smlouvy. 
Je nezbytné pozorně si přečíst celou 
smlouvu, včetně drobně psaných 
pasáží, které obsahují závažné smluvní 
podmínky, které často působí v nepro-
spěch spotřebitele (smluvní pokuty při 
odstoupení od smlouvy, nebo při její 
výpovědi) a další. V případě, že věc, 
nebo jiné nabízené plnění považujete 
za zbytečnost, odolejte tlaku dealerů 
a nic nepodepisujte. A co je důle-
žité – v případě psychického nátlaku 
ze strany dealerů svoji zkušenost 
s označením pořádající firmy oka-
mžitě oznamte některému pracovišti 
ČOI, nebo podejte trestní oznámení 
na pracovišti Policie ČR. Případné 
odstoupení od smlouvy je sice možné, 
ale přináší řadu problémů, spojených 
např. s pocitem vlastního provinění 
a se zbytečnými finančními náklady.

Sběr nebezpečných odpadů

Půjčky, deky, hrníčky, na peníze pastičky

Slovo právníka z pera JUDr. Petra Hromady

 „Tohle je nejlepší nádobí, jaké 
můžete u nás sehnat, paní.“ Mladý muž 
v elegantním obleku s kravatou drží 
v ruce nablýskaný hrnec a jako biskup 
svátost nejsvětější zdvihá ho nad hlavu 
a ukazuje všem okolo.
 „Nejmodernější technologie, ušetříte 
na energiích, ušetříte na oleji a dalších 
ingrediencích, jíte zdravě, bez přepále-
ného tuku, a to vše...nikoliv za padesát 
tisíc...nikoliv za čtyřicet...ba dokonce 
ani za třicet, nýbrž za pouhých dvacet 
tisíc korun českých celá sada těchto 
jedinečných a nepřekonatelných hrnců. 
Ale pozor, speciální ceny jen pro vás, 
ovšem jedině dnes. Již zítra se o tento 
komplet budou lidi prát, ale ne za dvacet 
tisíc, ale za dvojnásobek.  Žádná dobrá 
kuchařka nemůže se obejít bez tohoto 
skvělého nádobí. Kdo jej nemá, nejde 
s dobou a jako by nebyl.“ 
 Nepřipomíná vám to něco? Ano, 
skvělý Jaroslav Marvan s Jindřichem 
Plachtou a jejich „lepí to“.Mladý 
muž sice kvalit Jaroslava Marvana 
nedosahuje, ale jeho vítězný výraz 
ve tváři vůbec nepřipouští, že by si 
někdo nekoupil jeho vychvalované 
zboží. Koneckonců, je na to vyškolen 
nejlepšími odborníky. Ví, jak na to. Ví, 
jak ukecat lidi, kteří se nechali nachytat 
na jeho předváděcí akci s občerstve-
ním. Do podvědomí vysílá jednoznačné 

signály. My jsme svůj slib splnili, vzali 
jsme vás na výlet, pohostili jsme vás, 
a to všechno zadarmo. Teď je řada 
na vás, lidičky, kupujte, je to vaše svatá 
povinnost vůči nám. Ve skutečnosti 
však těmito lidmi opovrhuje a jeho 
jediným cílem je oblbnout je a namastit 
si na jejich důvěřivosti kapsu. Většinou 
cílí na starší spoluobčany, ale mezi 
napálenými se najdou občas i lidi 
mladší.
Že vám se to stát nemůže? Že jste 
odolní a kupujete jenom to, co opravdu 
potřebujete? Že jste se přišli jenom 
podívat, co se tu vlastně nabízí? Tak 
pozor na to. Váš protivník je na vás 
velice dobře připraven a rozehraje proti 
vám celou škálu fint a položí před vás 
nesčetné nástrahy. Správná odpověď 
tedy zní: „takových akcí se zásadně 
neúčastním a raději jdu na pivo či 
na ryby“. Ostatně, je to zdravější 
a v důsledku i levnější. 
 Můj kamarád se onehdy přišel podí-
vat za maminkou a v předsíni zakopl 
o velkou krabici. A co byste řekli? Hrnce 
za patnáct tisíc. A to jeho maminka byla 
předem dobře poučena, leč vše marno, 
svodům pokoutních prodavačů přece 
podlehla. Naštěstí se mu podařilo ještě 
takřka za minutu dvanáct nepotřebné 
zboží vrátit a peníze získat zpět. 
Naštěstí. On takový gulášek z hrnce 

za pět tisíc, když skoro stejný hrnec si 
v obchodě můžete koupit za pár stovek, 
by mu nejspíš ani nechutnal.
 Co více k tomu dodat? Chraňte vaše 
blízké, sousedy, známé, před novodo-
bými loupežníky. Zejména ty nejstarší, 
nejdůvěřivější, co celý život žili poctivě, 
šetřili korunku ke korunce a ve snu by 
je nenapadlo, že zrovna je chce někdo 
napálit a okrást. Nic jiného to totiž není, 
jen obyčejná zlodějna.
 A ještě něco malinko k úvěrům 
a půjčkám, hlavně těm navýsost 
„výhodným“. Denně musím mazat 
desítky e-mailů, o které vůbec nestojím. 
Kdesi ve světě mám spoustu skvělých 
„přátel“, kteří myslí jen na moje dobro 
a neustále mi nabízejí půjčky a úvěry 
na cokoliv a dokonce bez ručitele. 
Děkuji, nechci. Kupuji jen to, čeho je mi 
třeba a na co mám. O jiné nestojím. Leč 
oni mi nevěří a vytrvale nabízejí dál. Co 
už s tím nadělám? A tak mažu a mažu. 
Než jsem dopsal tento článek, smazal 
jsem další tři báječné nabídky. Jaká to 
škoda, že? Nu, jak pro koho. Ale to je 
bohužel daň svobodě podnikání. Řada 
lidí si však tuto svobodu vysvětluje 
jako zelenou pro lichvu a jiné zlodějské 
choutky. A není tomu tak jen u nás. 
Tuhle jsem se na internetu dočetl, že 
jedna nešťastná důchodkyně v Polsku 
si vzala půjčku na neuvěřitelný úrok 

12 % denně. Ano, čtete dobře, denně. 
Ona nešťastnice si taky myslela, že se 
jedná o roční úrok, leč zmýlená neplatí. 
Za dvacetitisícovou půjčku na nějakou 
zbytečnost tak za rok můžete zaplatit 
vlastním domem. Připadá mi neuvě-
řitelné, ba přímo obludné, že za takto 
předloženou smlouvu dotyčný lichvář 
již nesedí za katrem v pruhovaném 
mundůru, protože tohle je zlodějna jak 
vyšitá.
 Škoda, že nevěřím na nebe, peklo 
a očistec. A ti, o nichž jsem právě psal, 
na ně určitě taky nevěří. Dali by si 
nejspíš větší pozor, protože kotle s roz-
páleným olejem by je jistojistě neminuly 
a smrdutí čerti by je s chutí obraceli 
rezatými vidlemi, aby se nepřipálili. 
Ovšem to je jen pověst, již dosud nikdo 
nepotvrdil. Kdož ví, já tam sice nebyl, 
ale jsou věci mezi nebem a zemí.....
 Raději si však na zloděje dávejte 
pozor. A tihle jsou mnohem horší, než 
hříšní lidičkové města pražského. To 
mi věřte. A ještě malý dovětek. Teprve 
po napsání tohoto článku jsem shlédl 
film Šmejdi, který je právě o takových 
„obchodnících“, o nichž jsem psal, 
a musím konstatovat, že pro tyto lidi se 
nehodí žádný výraz z rejstříku jazyka 
českého. Každé hovado boží bych 
musel urazit, kdybych si na to vypůjčil 
jeho jméno. Václav Hošek 
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K likvidaci odpadu přistupujme odpovědně

Ohlédnutí za hospodářskou správou podniku SEBA, lidmi a mnohým jiným
Pokračování ze str. 3

jsou dnes úsměvné, ale tak to chodilo. 
Cement, vápno, cihly, obklady a další 
stavební materiál se odebíral ze 
skladu na Svárově, který tehdy velmi 
dobře a úspěšně vedl pan Antonín 
Honák. K hospodářské správě také 
neodmyslitelně patřili údržbáři pod-
nikových bytů. V této roli zde dlouhá 
léta pracovali pánové instalatér Jirka 
Drozný, „všeuměl“a jinak dříč Ludva 
Pohořalý, malíři a natěrači Karel 
Mysliveček a Jirka Lošťák, zedník 
Evžen Steiner, zámečník a technik 
výtahů Jiří Lankaš, elektrikáři Jiří 
Suchomel a Jiří Koňák, klempíř 
a pokrývač Zdeněk Mlinek a mnoho 
dalších. Ráno jednotliví pracovníci 
údržby vyfasovali ve skladu potřebné 
náhradní díly a materiál a vyrazili 
do terénu na přidělené práce. V té 
době neexistovaly mobilní telefony 
a síť pevných linek nebyla široká. 
Telefonické spojení bylo v případě 
nenadálých situací a havárií proble-
matické. V případě potřeby volat ze 
sídliště na podnik, chodili údržbáři 

telefonovat většinou na nový internát. 
Nyní, kdy má každý mobil, si už nedo-
kážeme představit být bez okamži-
tého spojení. Nezbytná administrativa 
se dělala ručně. V lepším případě se 
psalo na psacím stroji. Neexistovaly 
osobní počítače, internet, kopírky, 
tiskárny, scannery a digitální foťáky. 
Elektrické psací stroje byly jenom 
na exponovaných pracovištích pod-
nikového ředitelství. Někde se ještě 
používaly mechanické kalkulačky 
vyráběné v NISE Proseč nad Nisou. 
 Účetní měly již mechanické, elek-
trické kalkulačky s kontrolní páskou. 
Pracovní výkazy zaměstnanců 
údržby a spotřebovaný materiál se 
musely ručně přepisovat na děrné 
štítky. Ty se pak děrovaly v tzv. 
děrovně podnikového výpočetního 
střediska. Následně se zpraco-
valy a pro jednotlivá hospodářská 
střediska vyjížděl velký podnikový 
počítač účetní sestavy. Podnikový 
počítač nesl název ODRA 1305 a byl 
umístěn v prostorách dnešní městské 
knihovny v 1. poschodí budovy býva-
lého soudu. Tento počítač byl vyroben 

v Polsku firmou ELWRO Wroclaw. 
Původně byl ale vyvinut v Anglii firmou 
ICL a vynikal příznačnou britskou 
propracovaností a konzervatismem. 
Podnikový počítač fungoval od 1. 4. 
1975 a dosloužil až v průběhu roku 
1995. Vedoucím výpočetního stře-
diska podniku SEBA byl pan Josef 
Luňáček. Výpočetní středisko patřilo 
do odboru OTŘ (organizace a tech-
niky řízení), vedoucím byl Ing. Václav 
Vacek. Někdy na přelomu 70. a 80. let 
byl do „rozmnožovny“ s velkou slávou 
pořízen první XEROX na kopírování 
důležitých písemností. Stroj byl těžký, 
velkých rozměrů a drahý. Kopie byly 
z dnešního pohledu nekvalitní. Stroj 
byl často porouchán, ale byla to pře-
vratná novinka. Samotné kopírování 
bylo ještě nákladné a kvůli zamezení 
jeho zneužití ho směla obsluhovat 
pouze zaměstnankyně v rozmno-
žovně. O kopírování jednotlivých 
dokumentů se musela vést evidence. 
Do hospodářské správy patřily také 
dvě účetní závodních jídelen a kantýn 
paní Dagmar Hádková a paní Marie 
Zaplatílková. Materiálovou účetní 

na hospodářské správě byla v té době 
paní Hana Šálková. Bytovou agendu 
a administrativu s tím spojenou měla 
na starost paní Irena Honáková 
a po jejím odchodu do důchodu paní 
Hedvika Bartošová.
 Vedení podniku v čele s podni-
kovým ředitelem Ing. Miloslavem 
Berkou a později 
Ing. Bohuslavem Mistrem chtělo, aby 
zaměstnancům v podnikových bytech 
bylo v rámci daných možností maxi-
málně vyhověno a byli s bydlením 
spokojeni.  Proto se všechny drobné 
opravy v bytech prováděly na náklady 
podniku a objednávaly se na HS.

R. Seidel

Vzhledem ke skutečnosti, že větši-
na občanů města stále ještě netřídí 
odpad nebo nepostupuje při třídění 
odpadu tak, jak by se správně mělo, 
otiskujeme znovu stručný návod, jak 
v Tanvaldě likvidovat odpad.
 Zejména upozorňujeme, že do žlu-
tých nádob a kontejnerů patří výhrad-
ně PET láhve a ne jiný odpad. Ostat-
ní plasty mají občané možnost třídit 
do žlutých pytlů, tetrapaky do červe-
ných pytlů. Zavázané pytle s takto vy-
tříděným odpadem jsou technickými 
službami sváženy každý sudý týden 
vždy ve čtvrtek. Pytle si mohou občané 
vyzvednout zdarma na MěÚ, odboru 
rozvoje a KV. Do nádob na papír pat-
ří čistý papír. Kartony, krabice je třeba 
před vhozením do nádob sešlapávat 
nebo rozřezat a poskládat. Do nádob 
na směsné sklo se mají vhazovat pou-
ze čistě vymyté láhve nebo sklenice 
a jiné sklo. Objemný odpad a vyřa-
zené, nepotřebné elektrospotřebiče 
z domácností si mohou občané nechat 
bezplatně odvést technickými službami 
k likvidaci. Stačí se pouze telefonicky 
domluvit na termínu odvozu na čísle 
483 369 554 odboru rozvoje a KV MěÚ 
Tanvald. Připomínáme, že směsný 
komunální odpad, který již nelze dále 
zpracovat, patří do většinou šedých ná-
dob nebo kontejnerů na tento směsný 
odpad. Praxe však ukazuje, že někte-
rým jedincům je úplně jedno do jaké 
nádoby směsný nebo jakýkoliv jiný 
komunální odpad z domácnosti vhodí 
nebo odloží. Nevhodný nebo znečiště-
ný odpad v nádobách na tříděný odpad 
znehodnotí celý obsah, který už nemů-
že být dále zpracován a musí skončit 
na skládce nebo ve spalovně. Vícená-
klady pak zaplatíme všichni. Správným 
a odpovědným přístupem k likvidaci, 
třídění a svozu odpadů z domácnos-
tí mohou občané společně přispět 

k udržení poplatku za likvidaci odpadu 
na stávající úrovni 500,-Kč.
V současné době dochází pro větší po-
hodlí občanů při třídění odpadu i k roz-
šíření počtu stanovišť, hnízd na tříděný 
odpad. 

Návod na třídění a likvidaci odpadů 
v Tanvaldě
Odpad. „Nejlepší odpad je ten, kte-
rý ani nevznikne.“ Kupujte produkty 
z nichž je nebo vzniká co nejméně 
odpadu.
Starý papír a karton vhazujte do mod-
ré sběrné nádoby.  Do nádob nevha-
zujte použité dětské pleny a hygienické 
pomůcky.
Skleněné láhve a sklenice vhazujte 
čisté do zelených kontejnerů.  Do kon-
tejnerů na sklo zásadně nepatří před-
měty z porcelánu nebo keramiky, zátky, 
uzávěry lahví a víčka sklenic, žárovky 
nebo zářivkové trubice
PET láhve vhazujte do žlutých sběr-
ných nádob. Do nádob nepatří ostatní 
plasty.
Ostatní plasty, jako jsou např.láhve 
od mycích a čistících prostředků, vymy-
té, čisté kelímky od jogurtů, margarínů, 
pomazánkových másel, zmrzlin, sýrů 
apod., dále čisté igelitové sáčky nebo 
folie, a různé jiné plastové obaly, sbírej-
te do žlutých pytlů. Svoz žlutých pytlů 
provádějí technické služby každý sudý 
týden vždy ve čtvrtek. Pytle si každý 
poplatník může vyzvednout zdarma 
na MěÚ, odboru rozvoje a KV.
Tetrapaky – obaly nebo krabice 
od mléka, džusů a jiných nápojů sbí-
rejte čistě vymyté do červených pytlů.  
Svoz provádějí technické služby každý 
sudý týden vždy ve čtvrtek.
Pytle si každý poplatník může vyzved-
nout zdarma na MěÚ, odboru rozvoje 
a KV.
Starý textil vhazujte v zavázaných ige-

litových taškách nebo pytlích do kontej-
nerů na textilní odpad. 
Staré elektrospotřebiče 
Větší elektrospotřebiče jako jsou tele-
vizory případně radia, vysavače, počí-
tače a monitory, pračky, myčky na ná-
dobí, mikrovlné trouby, el. grily, ledničky 
a mrazáky, sporáky, kuchyňské roboty 
nebo nebo větší strojky apod. – odvoz 
technickými službami v dohodnu-
tém termínu a místě, bezplatná služ-
ba na zavolání tel.č. 483 369 554. 
Tyto elektrospotřebiče musí být nero-
zebrané, kompletní !
Staré elektrospotřebiče je rovněž mož-
né odevzdat každou poslední sobotu 
v měsíci od 8.00 do 11.00 hodin v Čes-
ké ulici za viaduktem. 
Drobné elektrospotřebiče jako jsou 
vysoušeče vlasů, varné konvice, žeh-
ličky, mixéry a jiné kuchyňské strojky, 
radia, přehrávače, kalkulačky, telefony 
a jiná drobná elektrozařízení z domác-
ností odkládejte do kontejnerů na drob-
ný elektroodpad.
Objemný odpad
Jedná se o zbytkový odpad, který ne-
lze uložit do šedé nádoby na směsný 
odpad - nábytek- postele, pohovky, 
gauče, lehátka, skříně, komody, stoly, 
křesla, židle, regály, matrace, koberce, 
dětské kočárky, jízdní kola, kufry - od-
voz technickými službami v dohod-
nutém termínu a místě, bezplatná 
služba na zavolání tel.č. 483 369 554.
Nepoužité, staré léky odevzdávejte 
nejlépe ve své lékárně. 
Stavební suť z domácností, která 
vzniká drobnou udržbou, zejména své-
pomocí - odvoz technickými službami 
na zavolání v dohodnutém termínu 
a místě. V žádném případě se nejedná 
o větší množství ze stavební činnosti. 
Za  stavební suť je považována i sani-
tární keramika (WC, umyvadlo apod.) 
Baterie a malé akumulátory vhazujte 

do boxu kontejnerů na drobný elektro-
odpad, odevzdávejte v prodejnách, pří-
padně odevzdejte při mobilním sběru 
nebezpečného odpadu.
Zářivkové trubice a úsporné žárovky
Od 1. 1. 2013 mohou občané každý 
pátek v době od 13.00 do 14.30 ho-
din v bývalé výměníkové stanici pod 
objektem č.p. 553, ul. Sportovní, Tan-
vald a každou poslední sobotu v měsí-
ci od 8.00 do 11.00 hodin v České ulici 
za viaduktem odevzdat světelné zdroje 
jako jsou úsporné žárovky, kompaktní 
úsporné zářivky, lineární (trubicové) zá-
řivky, výbojky a světelné zdroje s LED 
diodami. Nejedná se o klasické žárov-
ky, které patří do směsného odpadu. 
Odběr zajišťují technické služby města.
Nebezpečný odpad jako jsou che-
mické přípravky používané v domác-
nostech, zbytky laků a barev, ředidel 
apod. a dále zářivkové trubice a úspor-
né žárovky odevzdávejte při mobilním 
sběru nebezpečného odpadu. Termín 
mobilního sběru nebezpečného od-
padu vyhlašuje město 2x ročně (viz. 
pravidla na mobilní sběr nebezpečných 
odpadů).
Ostatní odpad z domácností vhazujte 
do nádoby na směsný odpad. Jedná se 
o odpad, který již nelze dále zpracová-
vat jako druhotné suroviny. 
Autodíly a pneumatiky je povinností 
občanů likvidovat na vlastní nákla-
dy. 
Pokud máte pochybnosti jak kon-
krétní odpad z domácnosti zlikvi-
dovat, obraťte se na odbor rozvoje 
a KV MěÚ. 
Správnou likvidací odpadu mohou 
občané přispět nejen k lepšímu ži-
votnímu prostředí a pořádku ve měs-
tě, ale podílet se i na udržení ročního 
poplatku za odpad na rozumné výši.

Odvoz a likvidace 
fekálií

Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 27. 3. 2013  

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 10. 4. 2013  

• RM vydává záměr na prodej bytu č. 565/9, 
vel. 1+3, byt běžný, U Lesíka 565, Tanvald 
včetně spoluvlastnického podílu 697/69835 
na společných částech budovy č.p. 562-567, 
ul. U Lesíka, Tanvald a stavebních  parcelách 
č. 1209, 1210, 1211, 1212, 1213 a 1214, vše 
katastrální území Tanvald dle schválených 
pravidel veřejné soutěže. Základní cena pro 
podání žádosti je 545.060 Kč. Termín pro podání 
žádosti je nejpozději do 17. 4. 2013 do 14.00 
hodin.
• RM souhlasí s podáním výpovědi Smlouvy 
o pronájmu nebytových prostor umístěných 
v objektu č.p. 336, ul. Protifašistických 
bojovníků, Tanvald, část Šumburk nad Desnou 
uzavřené s paní I. Soukalovou za účelem 
provozování prodejny chovatelských potřeb.
• RM vydává záměr na prodej pozemkové 
parcely č. 1768/3 (trvalý travní porost)  o výměře 
218 m2, katastrální území Tanvald. 
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
podání žádosti Krajské správě silnic Libereckého 
kraje, p. o., Oddělení správy majetku, České 
mládeže 632/32, Liberec o převod pozemkové 
parcely č. 602/10 (zahrada) o výměře 57 m2, 
pozemkové parcely č. 1989/2 (ostatní plocha) 
o výměře 82 m2 a části pozemkové parcely 
č. 1989/1 (ostatní plocha) o výměře cca 160 
m2, vše katastrální území Tanvald do vlastnictví 
Libereckého kraje za nabídnutou cenu 40 Kč/
m2.
• RM rozhodla pronajmout níže uvedené části 
pozemků: 
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
společnosti DIMATEX CS, spol. s r.o., se sídlem 
Stará 24, Stráž nad Nisou za účelem umístění 
kontejnerů na použitý a nepotřebný textil 
za cenu 1.500 Kč + DPH za každé stanoviště.
• RM doporučuje zastupitelstvu města 
nepřijímat nabídku Krajské správy silnic 
Libereckého kraje na převzetí části silnice 
III/29042, na které se nachází most přes řeku 
Kamenici vedoucí do ulice Tovární, Smržovka, 
do majetku města Tanvald.
• RM bere na vědomí zprávu odboru rozvoje 
a KV týkající se přípravy výstavby parkoviště 
v ulici Radniční, Tanvald včetně zajištění 
příslušného stavebního povolení. Rada města 
na základě provedeného výběrového řízení 
odborem rozvoje a KV souhlasí s realizací 
stavby „Rozšíření parkoviště ulice Radniční, 
Tanvald – sídliště Výšina“ firmou SIZ s.r.o., 
Velké Hamry ve výši 852.439 Kč včetně DPH.
• RM projednala zprávu odboru rozvoje a KV 
týkající se opravy fasády na objektu základní 
školy Šumburk, Raisova č.p. 333 a rozhodla 
odložit rozhodnutí o uvolnění finančních 
prostředků na tuto akci a uložit odboru rozvoje 
a KV vyžádat si alespoň další 2 cenové nabídky 
od firem z regionu a předložit je na schůzi rady 
města dne 10. 4. 2013.
• RM projednala zprávu odboru rozvoje a KV 
týkající se opravy schodiště do objektu střediska 
lékařů, Krkonošská 350, Tanvald a rozhodla 
realizovat opravu tohoto schodiště dle varianty 
č. 1.
• RM souhlasí s provedením celoplošné 
deratizace sídliště Výšina a rozhodla provést 
rozpočtové opatření č. 13/2013:
VÝDAJE
OSTATNÍ VÝDAJE – celkem ..........+ 85.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA ..............- 85.000 Kč
• RM schvaluje v souladu s ustanovením 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 
odpisový plán:
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
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rozpočtové opatření č. 10/2013 spočívající 
ve vrácení nevyčerpané dotace na volbu 
prezidenta republiky do státního rozpočtu:
OSTATNÍ VÝDAJE – celkem ..........+ 20.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
  ....................................................+ 20.000 Kč
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 11/2013 spočívající v uvolnění prostředků 
na úhradu sankcí jiným rozpočtům z rozpočtové 
rezervy:
VÝDAJE
OSTATNÍ VÝDAJE – celkem ............+ 1.830 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA ................- 1.830 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města vyjádřit 
vůli podpořit žádost Železniční společnosti 
Tanvald, o.p.s. o finanční podporu na přípravu 
a rozjezd projektu Zubačka – magnet cestovního 
ruchu Mikroregionu Tanvaldsko. 
• RM rozhodla poskytnout Sdružení Linka 
bezpečí, se sídlem Ústavní 91/95, Praha 8 
příspěvek v celkové výši 3.000 Kč na úhradu 
nákladů spojených s nájmem za prostory 
Linky bezpečí a provést rozpočtové opatření 
č. 12/2013:
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM 
– celkem  
Příspěvky neziskovým organizacím ....3.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA ................- 3.000 Kč
• RM souhlasí s pokácením 6 ks smrků a 1 ks 
borovice nacházejících se na pozemkové 
parcele č. 375/109, 1 ks břízy nacházející 
se na pozemkové parcele č. 375/107 a 1 ks 
smrku nacházejícího se na pozemkové parcele 
č. 375/105, vše katastrální území Tanvald, 
rostoucích mezi sportovní halou a pavilonem 
mimoškolní výchovy v ul. U Stadionu, Tanvald,  
dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV 
s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města 
nebo prodáno dle platného ceníku.
• RM doporučuje zastupitelstvu města 
rozhodnout, aby se v rámci pořízení Změny 
č. 1 Územního plánu Tanvald nově prověřila 
možnost vymezení lokalit D, E a F formou 
návrhových ploch  z  původně  navrhovaných  
ploch územních rezerv a   zároveň  schválit  
rozpočtové  opatření  č. 7/2013:
VÝDAJE
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ – celkem
Změna č. 1 Územního plánu Tanvald
  .....................................................+18.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA ..............- 18.000 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kterou 
se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 
o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů dle předloženého návrhu.
• RM schvaluje program zasedání 
zastupitelstva města, které se uskuteční dne 
17. 4. 2013 s tím, že program může být dle 
potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Činnost rady města 
3. Činnost výborů zastupitelstva města
4. Činnost organizací s majetkovou účastí 
města
5. Schválení roční účetní závěrky města za rok 
2012
6. Hospodaření města za rok 2012
7. Majetkoprávní záležitosti
8. Projednání závěrů ústřední inventarizační 
komise ke vzdání se práva k pohledávkám 
a k vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
9. Schválení půjček z Fondu na zlepšení úrovně 
bydlení
10. Schválení  Obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2013,  kterou  se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 4/2012 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. Návrhy na změnu Územního plánu Tanvald
12. Vyhodnocení návrhů na pořízení změn 
Územního plánu Tanvald pro účely vymezení 
zastavitelných ploch pro rodinné/rekreační 
bydlení
13. Schválení úpravy formy vymezení 
a prověření ploch územních rezerv v rámci 
pořízení Změny č. 1 Územního plánu Tanvald
14. Náměty, připomínky, diskuze
15. Závěr

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

• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
účetní závěrku města za rok 2012. 
• RM po projednání Závěrečného účtu města 
Tanvald za rok 2012 doporučuje zastupitelstvu 
města schválit Hospodaření města Tanvald 
za rok 2012 bez výhrad. 
• RM doporučuje zastupitelstvu města 
v souvislosti s výsledky hospodaření 
města za rok 2012 poskytnout starostovi 
a místostarostovi peněžitý dar každému ve výši 
jejich jedné měsíční odměny. 
• RM vydává záměr na pronájem pozemkové 
parcely č. 327/6 (lesní pozemek) o výměře 
283 m2, 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 doporučuje zastupitelstvu města:
1/ zrušit usnesení zastupitelstva města č. IX/5b 
ze dne 20. 4. 2011, kterým bylo schváleno zřízení 
věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, 
podle předloženého návrhu Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
EP-12-4001693/VB/1;
2/ schválit zřízení věcného břemene ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a. s. , se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín podle předloženého návrhu Smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o právu stavby číslo EP-12-
4001693/VB/1 JN, Albrechtice (Tanvaldský 
Špičák) – přeložka VN za jednorázovou úhradu 
ve výši 200 Kč za běžný metr liniové stavby 
v maximální šíři do 2 m + DPH. 
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene ve prospěch Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace, se 
sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město 
podle předloženého návrhu Smlouvy o budoucí 
smlouvě na zřízení věcného břemene týkající 
se stavby „Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald“ 
(staniční zabezpečovací zařízení). 
• RM doporučuje zastupitelstvu města:
a) schválit podání žádosti o poskytnutí podpory 
v rámci OPŽP na zateplení školního objektu č. 
p. 589, ul. U Stadionu, Tanvald;
b) v případě akceptování žádosti o podporu 
v rámci OPŽP uvolnit finanční prostředky 
na realizaci této akce ve výši 3 mil. Kč;
c) schválit uvolnění finančních prostředků 
na úpravu energetického auditu, projektové 
dokumentace, zpracování žádosti o podporu 
a zajištění průběhu veřejné zakázky a schválit 
rozpočtové opatření č. 15/2013:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku 
PO – celkem
Zřízené základní školy ...................+ 185.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
  ..................................................+ 185.000 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uvolnění finančních prostředků na zpracování 
průkazů energetické náročnosti budov 
a energetických auditů u objektů ve vlastnictví 
města a schválit rozpočtové opatření č. 16/2013:
VÝDAJE
Ostatní výdaje – celkem ................+ 240.500 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
  ..................................................+ 240.500 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města:
a) schválit realizaci rekonstrukce lávky přes 
řeku Kamenici do místní části Popelnice dle 
předložené cenové nabídky společnosti SART – 
stavby a rekonstrukce a. s. Šumperk ve výši 1. 
373.834 Kč včetně DPH;
b) schválit projednání výkupu pozemkové 
parcely č. 1052, katastrální území Velké Hamry 
či věcného břemene spočívajícího v umožnění 
přístupu veřejnosti k lávce přes pozemkovou 
parcelu č. 1052, katastrální území Velké Hamry 
se společností CREDIT CENTRUM s. r. o. Semily;
c) schválit rozpočtové opatření č. 14/2013:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Silnice a místní komunikace – celkem
  ..................................................+ 680.000 Kč
v tom: oprava mostu přes potok Herta u č. p. 542
  ...................................................- 695.000 Kč
rekonstrukce lávky v místní části Popelnice 1. 

  .....................................................375.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
  ..................................................+ 680.000 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
opravu fasády ZŠ č. p. 333, Raisova ul. , Tanvald, 
část Šumburk nad Desnou a rozpočtové opatření 
č. 8/2013:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku 
PO – celkem
Zřízené základní školy ...................+ 158.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
  ..................................................+ 158.000 Kč
Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit pořízení malého nákladního automobilu 
s užitnou hmotností 1200 – 1300 kg a schválit 
rozpočtové opatření č. 20/2013:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár – celkem
pořízení užitkového nákladního automobilu
  .....................................................570.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
  ..................................................+ 570.000 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
s nákupem vybavení stomatologické ordinace 
a schválit rozpočtové opatření č. 21/2013:
VÝDAJE
ZDRAVOTNICTVÍ – celkem
Vybavení zubní ordinace ...............1.200.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
  ...............................................+ 1.200.000 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rozpočtové opatření č. 9/2013 spočívající 
v navýšení finančních prostředků na zimní 
údržbu místních komunikací:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – celkem
Silnice a místní komunikace – celkem
  ...................................................+426.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
  ..................................................+ 426.000 Kč
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rozpočtové opatření č. 17/2013 spočívající 
v uvolnění finančních prostředků na dokrytí 
nedostatečného převodu finančních prostředků 
na úhradu mzdových nákladů za prosinec 2012:
VÝDAJE
Ostatní výdaje – celkem ................+ 123.064 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
  ..................................................+ 123.064 Kč
Rada města souhlasí:
1/ s vyřazením počítače se čtecím zařízením, 
rok pořízení 1999, inventární číslo 403200/2, 
pořizovací cena 69.050 Kč svěřeného 
k hospodaření Základní škole Tanvald, Sportovní 
576, příspěvkové organizaci z důvodu odcizení;
2/ s předáním počítače Gigabyte 3 v ceně 
12.693 Kč a monitoru Beng LED VGA/DVI 
19“ v ceně 3.267 Kč Základní škole Tanvald, 
Sportovní 576, příspěvkové organizaci 
k hospodaření. 
• RM rozhodla poskytnout nadačnímu fondu 
Českého klubu olympioniků – region Severní 
Čechy příspěvek v celkové výši 5.000 Kč 
a provést rozpočtové opatření č. 18/2013:
VÝDAJE
PŘÍSPĚVKY NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM 
– celkem
Příspěvky neziskovým organizacím .....5.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA .................- 5.000 Kč 
• RM rozhodla provést rozpočtové opatření 
č. 19/2013:
VÝDAJE
ŠKOLSTVÍ - celkem
Mateřská škola – celkem účelový příspěvek 
na výměnu splachovacích nádrží ....+ 40.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA ...............- 40.000 Kč 
• RM projednala návrh ředitelky Mateřské školy 
Tanvald, U Školky 579 na omezení provozu 
mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2013 
bez připomínek. 
• RM rozhodla o složení komisí pro otevírání 
obálek a výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce 
plynových kotelen v objektech města Tanvald“ 
v následujícím složení:
Komise pro otevírání obálek:
1. Josef Průcha – člen, místostarosta města

Pokračování na str. 7
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 Na závěr mého vzpomínání se 
dotknu také národnostní problematiky 
v tomto sídlišti do roku 1946. Téměř 
ve všech domech žili do té doby vedle 
sebe bez velkých problémů Češi 
a Němci, jen Četnický dům 
obývali pouze Němci a naopak 
ve Fleischerhausu bydleli 
výlučně Češi. Politika se 
v těchto domech ani za války 
nevedla, ta se přenechávala, 
jak tomu bylo i v minulosti, 
radnici a vilám kolem ní. 
Nedocházelo tu k žádným 
denunciacím nebo dokonce 
udavačství.
 Už od 1. září 1939 byly 
zavedeny potravinové lístky, 
stejné pro Čechy i Němce 
a na příděl bylo od paliva, 
obuvi i ošacení prakticky 
všechno. Okupace pohraničí 
v říjnu 1938, se ale na životě 
v továrních domech přece jen proje-
vila. Především několik českých rodin 
opustilo před 8. říjnem 1938 své byty 
a odstěhovalo se do Velkých Hamrů, 
kde panovalo přesvědčení, že tato 
ryze česká obec nebude připojena 
k Sudetské župě. Bohužel 21. listopadu 
se staly i Velké Hamry součástí Sudet. 

Několik národnostně smíšených man-
želství se viditelně přiklonilo k němectví 
a jejich děti byly na rozdíl od doby před 
okupací, posílány výlučně do němec-
kých škol. Jistě neočekávaným důsled-

kem takových konjunkturních rozhodnutí 
však bylo za necelý rok povolání nejen 
mužů německé národnosti, ale na konci 
války, v roce 1945, i některých mých 
starších šestnáctiletých kamarádů 
do Wehrmachtu.
 Žádný z Čechů, kteří optovali pro 
druhou republiku nebo Protektorát, ani 

jejich synové do německé armády však 
povolání nebyli. Zejména školy se staly 
tehdy ostrým dělítkem národnostního 
cítění obyvatel továrních domů za Druhé 
světové války. Až na naprosté výjimky, 

české rodiny posílaly své děti 
do českých škol, které se ofici-
álně přejmenovaly na Obecné 
školy s českým vyučovacím 
jazykem. Na území dnešního 
Tanvaldu byly německými 
úřady povoleny tři jednotřídky, 
a to v Nemocniční ulici, 
v Popelnicích a na Českém 
Šumburku, které však posky-
tovaly jen nejzákladnější 
výuku a jejich ukončení neu-
možňovalo ani přijetí do něja-
kého učebního oboru.
 Brzy po válce, 
již v roce 1945 a zejména 
1946 se národnostní složení 

v továrních domech podstatně 
změnilo. Nedobrovolně a se smutkem 
opouštějí svoje domovy a byty prakticky 
všichni Němci i v továrních domech. 
Téměř současně se tu začínají usazovat 
nové české a zejména slovenské rodiny 
z války zničených částí Slovenska. 
A národnostní složení továrních domů je 
opět pestré a nadále bezproblémové. 

Jan Šálek

 Vážení rodiče, děvčata a chlapci  
5. tříd, ve čtvrtek 16. května 2013 
od 8.30 hodin proběhne v naší škole 
výběr děvčat a chlapců 5. tříd z oblasti 
Tanvaldska, kteří mají zájem od školního 
roku 2013/2014 navštěvovat na naší 
škole třídu s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy.
 Talentové zkoušky se uskuteční 
ve sportovní hale formou testu všestran-
nosti (překážková dráha, obratnost, šplh 
na tyči, skoky přes švihadlo, hod plným 
míčem, skok z místa…..)
 Na zkoušky je třeba přijít ve sportov-
ním oblečení a s cvičební obuví do haly.

 Ve třídě s rozšířenou výukou Tv 
nabízíme:

• 5 hodin Tv při shodném učebním 
plánu s ostatními třídami

• zdokonalování v plavání 
• stravování ve školní restauraci 

EUREST

• využití ICT technologie při výuce
• účast na sportovních akcích
• zapůjčení lyžařské výzbroje pro 

běžecké i sjezdové lyžování, lyžařský 
výcvik, letní pobyty v přírodě včetně 
vodáckého výcviku, kurz outdooro-
vých aktivit v Českém ráji, cyklokurz  
v Jizerkách

• uvolňování na sportovní soustředění 
po předchozí dohodě s oddíly

 Další informace o třídách s rozšířenou 
výukou Tv lze obdržet přímo na talento-
vých  zkouškách dne 16. 5. 2013 nebo 
na ředitelství školy osobně, telefonicky 
(483 394 660) či na webových stránkách 
naší školy.

 Těšíme se na shledanou v ZŠ 
Tanvald, Sportovní 576!!

Ředitelství školy

 Dne 26. března 2013 se konala 
v tanvaldském Eurestu Valná hromada 
Občanského sdružení zdravotně 
postižených, na které 97 účastníků 
hodnotilo činnost své organizace 
v uplynulém roce 2012.
 Výborem projednaná zpráva 
o činnosti sdružení a zpráva revizní 
komise (obě přednesla předsedající 
Irena Běhounková) přinesly následující 
informace: 
 Nejnáročnější akcí našeho sdružení 
v uplynulém roce byla rekondice 
v Deštném v Orlických Horách s ranními 
rozcvičkami, cvičením ve skupinách 
pod vedením rehabilitačních sester, 
cvičením v bazénu, poznávacími zájedky 
do významných míst v okolí a večerními 

kulturními i zábavnými programy. Akci 
pro 52 účastníků se podařilo úspěšně 
realizovat včetně finančního vypořádání. 
Díky patří paní Haně Švecové, Ireně 
Běhounkové i sestrám zdravotní 
péče, které se podílely na realizaci 
a dodržování programu.
 K další činnosti naší organizace 
patří i návštěva představení Penzion 
pro svobodné pány v Divadle F. X. 
Šaldy v Liberci a hra Na mělčině 
v Městském divadle v Jablonci nad 
Nisou. S nečekaně velkým zájmem se 
setkaly i dva zájezdy do Motýlího domu 
v Johnsdorfu  nedaleko Žitavy, spojené 
s návštěvou Sklářského muzea v Novém 
Boru, které perfektně zorganizovala paní 
Eva Malá. I jí patří náš dík.

 Našim jubilantům z řad seniorů bylo 
na schůzích během roku předáno 
54 dárkových balíčků, nepohyblivým 
členům předali naši členové výboru 
vánoční dárkové balíčky v místě jejich 
bydliště. Našim členům byly také 
na požádání poskytovány informace 
ve věcech sociálních, zdravotních apod.
 Výbor organizace ve své závěrečné 
zprávě konstatoval úspěšné splnění 
plánu činnosti, což potvrdila i zpráva 
Revizní komise, kterou přednesla i její 
předsedkyně Jana Hubená.
 Valná hromada vyslovila dík všem 
našim sponzorům: Krajskému úřadu 
Libereckého kraje, městským úřadům 
v Tanvaldu, Desné a Kořenové i dalším 
přispěvatelům za jejich finanční pomoc. 

Zajímavosti, společenská rubrika

Květa Kyselková
Jana Vavrochová

Miloslav Dufek
Soňa Gleissnerová

Vladimír Štancl
Pavel Bedrník

Jaroslava Jakoubová
Božena Jiránková
Jana Komárková
Hana Tischerová
Libuše Tomanová

Božena Veselá
Karel Vondra

V květnu 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 ! )

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 
konané dne 10. 4. 2013  

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

Ze života zdravotně postižených občanů z Tanvaldu, Desné a Kořenova

4. díl: Tovární bytové domy v Tanvaldu

Výběr do sportovních tříd

Stará škola a přádelna

Jaroslav Malý – náhradník, člen rady města
2. Jiří Onderka - člen, vedoucí odboru rozvoje 
a KV MěÚ Tanvald
Ing. Jindřich Kozlovský - náhradník, vedoucí 
odboru stavební úřad a životní prostředí MěÚ 
Tanvald
3. Václav Černý – člen, technik odboru rozvoje 
a KV MěÚ Tanvald
Monika Brezarová – náhradník, úřednice odboru 
rozvoje a KV MěÚ Tanvald
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
1. Josef Průcha – člen, místostarosta města
 Jaroslav Malý – náhradník, člen rady města
2. PharmDr. Milan John - člen, člen rady města
 Mgr. Antonín Bělonožník - náhradník, člen 
rady města 
3. Mgr. Vladimír Josífek - člen, člen rady města
 Mgr. Miroslav Šír - náhradník, člen rady města
4. Antonín Hnik - člen, projektant Toinsta
 Günter Hanisch - náhradník, projektant 
Toinsta
5. Jiří Onderka - člen, vedoucí odboru rozvoje 
a KV MěÚ Tanvald
Václav Černý – náhradník, technik odboru 
rozvoje a KV MěÚ Tanvald

• RM souhlasí s pokácením 2 ks jívy 
nacházejících se nad stadionem, na pozemkové 
parcele č. 375/97, katastrální území Tanvald, dle 
předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, 
že dřevo bude použito pro potřeby města nebo 
prodáno dle platného ceníku. 
• RM doporučuje zastupitelstvu města 
na základě vyhlášeného výběrového řízení 
poskytnout půjčky z Fondu na zlepšení úrovně 
bydlení následujícím žadatelům se lhůtou 
splatnosti 3 roky a úrokem ve výši 2 % :
1) N. Vonáškové
objekt čp.  ........... Údolí Kamenice 151, Tanvald
kód ............    „01“ – obnova střechy starší 10 let 
u objektu do 10 b. j. výše půjčky........  50.000 Kč
2) E. Rudolfové
Mgr. P. Mikšovi
objekt čp.  .................. Krkonošská 385, Tanvald
kód .............   „01“ – obnova střechy starší 10 let 
u objektu do 10 b. j. 
výše půjčky ........................................  50.000 Kč
kód „05“ – obnova fasády domu včetně 
oplechování u domu staršího 15 let výše půjčky
  .....................................................   40.000 Kč
• RM bere na vědomí zprávu týkající se 
plánu oprav místních komunikací v roce 2013 
předloženou odborem rozvoje a KV. 

Pokračování ze str. 6

Poděkovali jsme i členům výboru naší 
organizace za je pracovitost. Na Valné 
hromadě jsme také předali 21 dárkových 
balíčků seniorům k jejich osobním 
výročím.
 Jako hosté pak vystoupili starostové 
Desné a Kořenova, kteří nás ujistili mimo 
jiné i o finanční podpoře pro letošní rok. 
Jejich vystoupení byla přijata srdečným 
potleskem. Oba starostové, pánové 
Marek a Kořínek, popřáli naší organizaci 
mnoho zdaru v letošním roce.

Miroslav Šimon, Alena Staňková
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Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald

Akce květen 2013:
MAXÍK – stimulační program pro předškoláky a děti 
s odloženou školní docházkou, akreditováno MŠMT ČR 
– č.j. 32 809/2010-25-778
• co by Vaše dítě mělo zvládat při vstupu do školy:
grafomotorické dovednosti, rozvoj sluchového a zrakového vnímání, 
předčíselné představy, paměť, pozornost, slovní zásoba, základy 
logopedie atd.
• přesné instrukce, materiály a zácvik rodiče pro práci s dítětem doma
Poradna: Podhorská 15, Jablonec nad Nisou
Kontakt: Bc. Lenka Kořínková, speciální pedagog, tel. 602 411 462, 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 a poporodní tématikou + debata cca 1 hod., individ.
konzultace, možnost masáží těhotných, 18. 5. v 10.00 hod. (přihlášky 
do 16. 5.) Jinak každý 2. pátek v měsíci od 17:30 hod. (přihlášky den předem)
• V rámci ekologické výchovy pořádáme 11. 5. JARNÍ POZNÁVACÍ VÝLET 
pro všechny věkové kategorie do přírodního areálu a na dětské hřiště 
u albrechtické ZŠ. Odjezd pro všechny vlakem z hl.nádraží Tanvald v 9.40 
hod. Nejmenší se mohou vrátit zpět vlakem, větší čeká poznávací výlet zpět 
k MDC Maják. Návrat v 16.00 hod. k MDC Maják.  Přihlášky zasílejte do 9. 5. !!!
• ANGLIČTINA Open Days – ukázkové lekce angličtiny pro děti 6-10 let 
(kurzy budou probíhat od září) v pondělí 13. 5. (přihlášky do 10. 4.) od 13.30 
do 15.00 hod. 
15. 5. v 16.00 hod. prezentace výrobků firmy Green Ways
Trpíte alergií? Trápí vaše děti atopický ekzém? Ukážeme vám možnost…
ochutnáme zelené potraviny Chlorella pyrenoidosa a Ječmen Green Ways
pro všechny věkové kategorie, hlaste svoji účast do 13. 5. !!!
produkty můžete kdykoliv zakoupit v MDC Maják

CESTA LESEM POHÁDEK !!!
V neděli 2. 6. startujeme (9. - 11.30) a cílujeme v autokepmu
Cena 20 Kč/osoba. S sebou misky a lžíce na bramboračku !!!

!!! POZOR !!! Opět budou probíhat letní 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V MAJÁKU 
a to v termínech 22. 7. – 25. 8. 2013 pro děti ve věku od 3 - 4 let do 14 let.
V každém týdnu budou zařazeny 3 výlety pro větší děti a 1 výlet pro menší 
děti. NOVĚ !!!
Témata: Vodní svět, Cesta do pravěku, Mezi námi zvířaty, Putování prérií, 
Z pohádky do pohádky
Základní cena (7.30 - 15.30 hod.) jednoho týdne bude max. 1.000 Kč + 
obědy (stále probíhají dotační řízení pro snížení ceny). 
Upozorňujeme na možnost rozšířeného hlídání od 6.00 do 17.00 hod. 
Dále nabízíme službu HLÍDÁNÍ DĚTÍ:
Sazba za hlídání na jedno dítě je 50 Kč za každou započatou hodinu.
Podrobné podmínky pro hlídání dětí jsou  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:
Město Tanvald, Krajský úřad LK, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských 
hor, Nadace EURONISA, Úřad práce JBC n.N., MPSV

Mateřské a dětské centrum Maják

Ve čtvrtek 16. 5. v 16.30 hodin se koná v kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě 
vystoupení tanečních kroužků DDM pod vedením Veroniky Vodrážkové. Děti 
předvedou v různých věkových skupinách, co se v letošním školním roce naučily.
Zveme nejen rodiče, ale i širokou veřejnost. Vstupné je dobrovolné.
Ve čtvrtek 23. 5. od 9.30 pořádáme v kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě 
divadelní představení „Pohádky pro Aničku“ pro tanvaldské mateřské školy.V 
režii Kristýny Hofericové ji pro naše nejmenší zahrají děti z divadelního kroužku 
DDM Strčprstskrzkrk, které se s touto pohádkou zúčastnily i divadelní přehlídky 
DDS v Liberci. Vstupné je 10 Kč.
V pátek 31.5. v 8.30 pořádáme „Dětský den“ v šumburském parku pro děti 
z tanvaldských základních škol. Zveme i rodiče s malými dětmi. Na děti čekají 
různé zábavné soutěže a sladké odměny.
V květnu se uskuteční Tiffany pro dospělé – výroba skleněné mísy. Zájemcům 
bude termín upřesněn. Hlaste se v DDM, tel.č. 483 394 301.
Připravujeme příměstský tábor v termínu 1. - 12.7., který proběhne formou 
výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí Tanvaldu. Program bude upřesněn 
v příštím Zpravodaji a děti obdrží letáčky ve školách.
Pobytový tábor u řeky Berounky v srpnu je již zcela naplněn.
O všech akcích se můžete informovat v Domě dětí a mládeže Ulita Tanvald, 
tel.č. 483 94 301.

 

 

Duben 2013 v Městské knihovně Tanvald
Výstavní sálek:
„Vodní svět“ – výstava výtvarných prací žáků ZŠ Masarykova Tanvald Šumburk 
na motivy knihy Dobrodružství kapříka Metlíka , se kterou se seznámili při 
březnové besedě s jejím autorem Janem Opatřilem v naší knihovně. Výstava 
potrvá do konce května.
Hlavní sál:
„Pravěk“ - výstava dětských kreseb ze soutěže, kterou vyhlásila Městská 
knihovna v Desné.
„Noc s Andersenem“ - Letos jsme si s dětmi zahráli na detektivy.
Vyprávěli jsme jim legendu o vykradeném sejfu, ale než mohli začít pátrat 
po pachatelích, bylo nutné se nejprve posilnit. Všichni si pochutnali na pizze 
Sherlocka Holmese. A pak si také vyrobili nezbytné pomůcky pro své pátrání 
-detektivní čepici, lupu a vizitku. Všem se moc povedly.
Nejprve bylo nutné najít úkoly (poschovávané po celé knihovně), díky lupám 
se jim to rychle povedlo. Pak šli do své detektivní kanceláře a snažili se 
všechny úkoly splnit. Mezi jinými skládali čtverec, přiřazovali zvířecí stopy 
k odpovídajícím zvířatům a ta pak nakreslili, vyhledávali knihy a nalézali v nich 
odpovědi na některé otázky, zdárně se naučili těžký jazykolam, z přiložených 
obrázků sestavili příběh a také poznávali podle čichu druhy koření.
Zadané úkoly splnili na jedničku a získali tak všechny části mapy. Po jejím 
slepení a chvilce hledání za velkého jásotu úkryt našli.
Kolem půlnoci se všichni převlékli do pyžam a zavrtali do spacáků, nešlo se 
však spát. Každý si s sebou přinesl knihu, která se mu moc líbí a představil ji 
ostatním, většina také přečetla krátkou ukázku. 
Ráno si naši detektivové pochutnali na „pohádkových„ buchtách, které jim 
maminky napekly. Domů se rozcházeli s upomínkou na tuto noc- knihou, 
sovičkou a omalovánkou.
Všichni se už těšíme na příští noční dobrodružství.
Fotky z této akce najdete na našich internetových stránkách v sekci fotogalerie, 
fotky jsou také vystaveny ve vstupní části knihovny.
Počítačový kurz
V měsíci březnu a části dubna probíhal počítačový kurz pro začátečníky. 
Příhlásilo se nám 7 čtenářů. 
Tentokrát se zájemci scházeli se studenty v počítačové učebně, kterou nám 
Gymnázium Tanvald pro tuto akci nabídlo.   
Počítačoví nováčci se pod jejich vedením naučili pracovat s počítačem 
a orientovat na internetu. Ti zkušenější již přicházeli s určitými problémy 
a s pomocí studentů je řešili. 
Chtěli bychom studentům pod vedením RNDr. Jarmily Moravcové velmi 
poděkovat za jejich trpělivost a vstřícnost s jakou přistupovali k našim 
čtenářům. 
Fotky z této akce, které nafotila Mgr. Ilona Bůtová, si můžete prohlédnout 
ve fotogalerii na našich internetových stránkách www.tanvald.cz/knihovna

Městská knihovna Tanvald

Městská kulturní kancelář Tanvald

Kulturní akce v kině Jas Tanvald: 
10. 5. PÁ  9,30 h.  Překvapený pan Bach aneb taneční procházka 
staletími
Představení tanečního oboru ZUŠ Čelákovice. Vstupné 20 Kč.
21. 5. ÚT  9,30 h. O perníkové chaloupce
Loutkové divadelní představení pro děti. Hraje divadlo Duha. Vstupné 30 Kč.
23. a 30. 5. ČT vždy v 17 h.  Koncerty žáků ZUŠ Tanvald pro veřejnost
Vstupné: dobrovolné

Další kulturní akce:
3. koncert  57.ročníku Tanvaldského hudebního jara 2013: 
10. 5. PÁ od 19 hodin Kostel sv. Františka z Assisi, Tanvald-Šumburk n. D.

SKVOSTY BAROKA
účinkují:
Komorní orchestr Atlantis 
Vítězslav Podrazil 
- umělecký vedoucí, cembalo
Pavla Švestková - mezzosoprán
Jan Páleníček  - violoncello
Na programu skladby od A. Vivaldiho, 
G. F. Händela, J. Haydna a W. A. Mozarta. 
Vstupné: 150 Kč

Připravujeme na červen:
8. 6.   Divadelní představení v kině Jas 
Tanvald
Divadlo Járy Cimrmana z Prahy: Blaník
Předprodej vstupenek v pokladně kina 
od 3. 5. 2013. Pavla Švestková - mezzosoprán
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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

IRON MAN 3 
Ve filmu společnosti Marvel Studios 
Iron Man 3 je svérázný, ale geniální 
průmyslník Tony Stark / Iron Man nucen 
čelit nepříteli, jehož dosah nezná hranic. 
Když je rukou nepřítele připraven o vše, 
čeho si v životě cení, vydá se Stark 
na pouť s cílem nalézt toho, kdo je 
za jeho utrpení zodpovědný. Na každém 
jejím kroku bude nucen prokázat své 
odhodlání a sílu vůle. Zahnán do kouta bude nucen přežít pouze prostřednictvím 
svých vynálezům a při ochraně svých nejbližších se bude moci spolehnout jen 
na svou geniální mysl a své instinkty. Při své odvetě současně objevuje odpověď 
na otázku, která ho ve skrytu duše dlouho sužovala: je on sám pouhou součástí 
svého obleku, nebo je oblek pouze  součástí jeho samého?

Království lesních strážců 
Tvůrci Doby ledové a Ria odhalí neoby-
čejný, skrytý svět, který jste si ani nedo-
kázali představit, v nové dobrodružné 
3D komedii. Království lesních strážců 
je příběhem věčného boje dobra, které 
chrání přírodu, a silami zla, které chtějí 
přírodu zničit. Když se jednoho dne malá 
teenagerka náhle probudí v podivném 
tajuplném světě, musí se spolu s par-
tičkou zelených zábavných postaviček 
pokusit zachránit jejich tajný svět...vlastně i náš svět.

JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY
Do právě otevřeného „hubnoucího“ 
sanatoria se sjíždějí pacienti s cílem 
zhubnout. A i když každý z nich 
k tomu má jiný důvod, všichni tu teď 
pod dohledem asketického primáře 
podstupují nejroztodivnější procedury 
a cvičení, to vše navíc bez jídla, alko-
holu a sexu. Tím se pro většinu z nich 
pobyt v sanatoriu stává noční můrou. 
Hrdinové Jedlíků jsou romantičtí i po-
-šetilí, vtipní i dojemní, žádný z nich 
nepostrádá smysl humor. Všichni jsou vedeni láskou – k lidem, věcem, práci, 
a samozřejmě k jídlu – a každý z nich ji také nakonec najde. Jak už to prostě 
v dobrých filmech bývá.

KOVÁŘ Z PODLESÍ
Podlesí je malá vesnička, kterou se před 
lety přehnala válka s Turkem. Dobré 
houbové víly byly tehdy požádány 
o pomoc, ale protože vykonaly dobro 
i zlo zároveň, byly potrestány a staly 
se z nich houbové baby. A na Podlesí 
za to padla kletba. Teď přišel čas vše 
napravit, ale ve vsi se objevil Drak. 
A tak zatímco se Toník snaží zachránit 
svou milou Bětku ze spárů zlých víl, jeho strýc Kovář se, se svými zaměstnanci 
Veverkou a Křečkem, vypraví na Draka. Hlavní myšlenkou pohádky je, že se 
zlem nelze bojovat hrubou silou, ale naopak – rozumem, srdcem a odvahou. 

FILMOVÉ TIPY 

 Ve čtvrtek 28. března jsem shlédla 
v kině Jas Járy Cimrmana divadelní 
představení komedie od Jiřího Justa: 
Manželské štěstí aneb hospodyně 
na zabití, které připravilo Divadlo 
U Valšů.
  Jak možná někoho napadlo, téma 
představení vycházelo z oblíbeného 

televizního seriálu a knihy od Ivy 
Hüttnerové „Domácí štěstí“.
 Nejen mě určitě nalákalo zajímavé 
herecké obsazení Iva Hüttnerová, 
Michaela Dolinová a David Suchařípa. 
Představení a hlavně herci sklidili 
dlouhý potlesk od hojného počtu 
diváků. -haj-

Manželské štěstí v našem kině

 Že se chlapi v hospodě nemusejí 
jen opíjet a rvát, o tom svědčí aktivity 

štamgastů z hospůdky na Výšině. 
Kulečníkový stůl a tága tu rozhodně 
zbůhdarma nezahálí, a protože mezi 
místními je spousta šikovných borců, 
kteří už to docela slušně šťouchají, 
uspořádali tu dlouhodobou soutěž 
Pohár pivnice pod mostem. Z 11 
účastníků byl nakonec nejlepší Jan 
Franěk, druhý skončil Mára Dubský 
a bronz vybojoval Láďa Balogh. 
Ředitel soutěže Jarda Morgen skončil 
sice až sedmý, ale i tak měl radost, 
protože podstatné je to, že si chlapi 
kromě konzumace piva i docela slušně 
zasportovali. A taky bylo na co koukat.

-vho-

Nejen pivem živ jest člověk

Chlapi šťouchají s opravdovým zaujetím.
Foto: V. Hošek

Kadeřnictví
Dámské
Pánské
Dětské

Horská 583 Tanvald 
Středisko „Výšina“ 1. patro

Mobil: 777 231 402

I bez objednání! 

20% sleva pro seniory a ženy na mateřské 
dovolené!
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 Tradiční turnaj o putovní 
pohár ředitele základní 
školy v Údolí Kamenice je 
raritou mezi obdobnými 
turnaji. Hraje se totiž podle 
zvláštních pravidel a místo 
pěti hráčů nastupují pouze 
tři. Nehrají však streetbal, 
nýbrž klasický basketbal 
na oba koše. Vzhledem 
k velikosti tělocvičny se 
tento počet s léty osvědčil. 
Domácí tým letos tahal 
za kratší konec provazu, 
hlavně proto, že soupeři 
z Jablonce byli tentokrát 
o nějaký ten rok starší a tím 
pádem i fyzicky vyspělejší. 
Paní kuchařka tak má 
před sebou těžký úkol 
do příštího roku vykrmit 
masem, nejlépe syrovým, 
nový tým, který se opět 
popere o prvenství. Horní 
Tanvald postupně prohrál 
se ZŠ Kamenná I  6:34, se 
ZŠ Kamenná II  0:72 a ZŠ 
Liberecká  2:35. Ve finále 
pak Kamenná II – Liberecká  
49:11.
Konečné pořadí:
1. ZŠ Kamenná II Jablonec
2. ZŠ Liberecká Jablonec
3. ZŠ Kamenná I Jablonec
4. ZŠ Údolí Kamenice Horní Tanvald

Není však důležité kdo zvítězil, důle-
žitější je, že i na Horním Tanvaldě se 
sportuje. Nikdo se nezranil a všichni 
chlapci si pěkně protáhli kostru a tak je 
to správné, tak to má být.

-vho-

Sport

 Žalostná střelba, děravá obrana 
a naprostý chaos v útoku, to byly 
hlavní atributy katastrofální porážky 
tanvaldských basketbalistů v duelu 
o pořadí se soupeřem z Liberce, 
jehož krátce předtím v základní části 
po dobrém výkonu porazili.
SEBA Tanvald - SK Liberec   38 : 75
Střelci: Djuliman 14, Klemš 7, 
Harmanoš 5.
 V duelu o sedmé místo se však 
domácí vzmužili a třebaže jim chyběli tři 
hráči základní sestavy a k tomu opory 
Kozák a Vyhnálek hráli s nedoléčeným 
zraněním, tradičního soupeře 
z Jablonce nakonec udolali. Bižu B 
vyrukovala s nejsilnější sestavou, 

prosazovala se především silnými 
podkošovými hráči a také neuvěřitelnou 
střelbou z dálky. Před poslední čtvrtinou 
tak domácí vedli o pouhé tři body, ale 
pak přišla závěrečná smršť, kdy hosté 
zcela odpadli. Absolutorium zaslouží 
Vyhnálek, jehož rychlé protiútoky byly 
pro soupeře smrtící,  skvělý Šída pod 
košem a také mimořádně úspěšný 
mladíček Král. Dobře si však vedli 
i všichni ostatní. Závěrečný zápas 
sezóny se prostě povedl.
SEBA Tanvald - Bižuterie Jablonec B    
83 : 57
Střelci:  Šída 20, Král 19, Vyhnálek 15, 
Harmanoš 12. -vho-

 V závěru března se jel v Tanvaldu 
na „Pionýrce“ první ročník tanvald-
ského skikrossu na běžkách. Náročná 
zledovatělá trať se spoustou nástrah, 
včetně tunelu, do něhož se závodníci 
museli pěkně přikrčit, aby jim nespadla 
čepice, k tomu ale nádherné slunečné 
počasí, to vše přivítalo odvážlivce 
z Tanvaldu i širšího okolí. Celkem 104 
borci se vydali na trať v sedmi různých 
kategoriích 
a Tanvalďáci 
byli opět vidět. 
Mezi mlad-
ším žactvem 
se do finále 
probojovali 
Tomáš Lengyel 
a Dominika 
Roztočilová 
a patřilo jim 
nakonec první 
a  třetí místo. 
Ondřej Sixta 
skončil sedmý. 
Mezi staršími 
žáky má 
Tanvald tra-
dičně silnou trojku, což potvrdili Dominik 
Břečka a Vojta Vyhnálek postupem 
do finále, zatímco Kryštof Beran skončil 
sedmý. Ve finále pak zvítězil Břečka 
před Vyhnálkem. V ženách se do finále 
probojovaly Anna Sixtová a Tereza 
Beranová, Adéla Trdlová se musela 
spokojit s šestým místem. Ve finále 

naše děvčata na vítězství sice nedo-
sáhla, ale třetí a čtvrté pořadí je také 
velice pěkné. V kategorii mužů do třiceti 
let se domácím příliš nedařilo. Nejlepší 
z nich byli Michal a Lukáš Bartůňkové 
na osmém, respektive desátém místě, 
ovšem v dresu Jablonce. Zato v mužích 
se do finále probojoval z prvního místa 
Petr Beran a jako třetí Petr Bartůněk. 
Finálová jízda se však Beranovi již 

tolik nepovedla 
a skončil 
za Bartůňkem 
třetí.
 Co dodat? 
Báječný závod, 
dobře připra-
vený, netradiční 
překážky, pěkné 
počasí, spousta 
diváků kolem 
trati a hlavně 
dobré výkony 
závodníků, 
zejména těch 
z tanvaldské 
líhně. Já tam 
byl, ovšem 

běžky jsem si již neobul. Ač mnoho 
svahů na práskačkách sjel, do zdej-
šího tunelu bych se nejspíš nestrefil. 
Závodníci se naštěstí strefili a hlavu 
přitom nikdo nesrazil.
 Takže skol a do příští sezóny tan-
valdským lyžařům hodně zdaru.

-vho-

 Na Velikonoce přesně před 100 
lety při „VIII. mezinárodním lyžeckém 
závodě distančním na 50 kilometrů 
o věčně putovní cenu Českého zem-
ského svazu ku povznesení návštěvy 
cizinců v království Českém“ zahynul 
tehdejší nejlepší český lyžař Bohumil 

Hanč a při pokusu o záchranu i jeho 
přítel Václav Vrbata.
 Tuto smutnou událost si připome-
nulo na 150 nadšenců svojí účastí 
v „Historické distanční jízdě na 15 km 
o čestnou cenu B. Hanče“. Takovou 
akci si nemohli nechat ujít ani historičtí 
lyžníci z Tanvaldska,
Petr Rykr, Martin Belda a Milan 
Štěpánek.
 Počasí slunečné, ovšem silný 

vítr a teplota 15 stupňů pod nulou. 
Hotová sibérie, skoro jako za časů 
Hanče a Vrbaty. Trasa závodu vedla 
od Labské boudy k Martinovce,odtud 
přes Velký Šišák, Vysoké kolo 
k Boudě u Sněžných jam, přes Violík 
na Voseckou boudu, kde se trať otáčela 
zpět, odtud na Labskou louku, přes 
rozcestí U čtyř pánů k mohyle H+V 
na Zlaté návrší. Tam všichni účast-
níci vzdali čest památce zahynulých 
kamarádů položením smrkové větvičky 
k jejich mohyle. Potom už jen závě-
rečný sjezd do cíle u Labské boudy 
a vyhlášení výsledků pod dohledem 
samotného Krakonoše.
 A jak dopadli naši? Petr Rykr jel turi-
stickou jízdu, která byla ovšem ztížena 
povinnou výbavou batohem s občer-
stvením. Další borci jeli ostrý závod 
a umístili se Milan Štěpánek na 9. 
a Martin Belda na 13. místě. Klobouk 
dolů. Nikdo letos naštěstí nezmrzl, 
a i když to bylo náročné, tanvaldští 
lyžníci už se těší a mažou lyže na další 
ročník. Čím mažou, to však zůstává 
nadále obestřeno tajemstvím. -vho-

Pod košem střídavě oblačno, nakonec jasno

Na běžkách mezi brankami i tunelem

I na Horním Tanvaldě se hraje basketTanvaldští lyžníci dobře namazali

Na startu Petr Rykr, č. 99, č. 94 má jeden 
z organizátorů akce Miroslav Pivnička

Tanvaldský lyžník Martin Belda v plné jízdě

Borci právě vjíždějí do tunelu. 
Tak tam já bych se asi netrefil. V.Hošek

Basketbalový tým TJ SEBA, nahoře zleva Vyhnálek, Hošek, Klemš, Harmanoš, Djuliman, Kozák, 
Kapčiar, Zalužanský, dole Šída, Král, Kubín, Dolenský. Z tradičního kádru chybí nemocný Sova.

Za rok snad domácí střízlíci vyrostou 
a se soupeřem se popasují.

V minulém čísle TZ nová mistrině ČR Anna Sixtová byla jmenována, jako 
svěřenkyně Karla Kaspera. Ten nás upozornil, že ji trénoval v žákovské 

kategorii a nyní je pod vedením Ireny Tomšové - Balášové.
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Volejbalistky slaví druhý titul 1. Koncert Tanvaldského hudebního jara
Volejbalistky TJ Jiskra Tanvald ovládly 
krajský přebor 1.třídy a obhájily tak 
loňské vítězství v dosud nejvyšší 
tanvaldské volejbalové soutěži žen. 
Celý průběh soutěže byl pro první tři 
družstva velmi vyrovnaný, o celkovém 
vítězi se rozhodovalo až v posledních 
dvou zápasech, kde Tanvald musel 
v Rumburku alespoň jednou vyhrát. 
První zápas přes slibný začátek 

nevyšel, ale ve druhém utkání si 
Tanvalďačky bezchybným výkonem 
došly pro jednoznačné vítězství. Byla 
veliká škoda, že takto kvalitní volejbal 
a nespoutanou radost nemohli podpořit 
i tanvaldští diváci. Doufejme, že pří-
padný úspěch v kvalifikaci o 2.ligu žen 
umožní nejen hráčkám, ale i divákům 
zažít volejbalovou úroveň, kterou tan-
valdská hala nepamatuje.

Krajský přebor – ženy - 1.třída

p. družstvo utk. V P K sety míče body

1. TJ Jiskra Tanvald A 44 39 5 0 123:30 3672:2827 118

2. TJ Rumburk A 44 39 5 0 119:26 3458:2661 115

3. TJ Sokol Mnichovo Hradiště A 44 33 11 0 109:54 3701:3253 96

4. TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A 44 26 18 0 98:69 3692:3431 81

5. TJ Lokomotiva Liberec I B 44 24 20 0 89:74 3420:3226 71

6. TJ Jiskra Nový Bor A 44 20 24 0 76:94 3513:3726 60

7. TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A 42 20 22 0 74:78 3291:3338 59

8. TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A 44 14 30 0 63:104 3301:3694 44

9. TJ Sokol ŽBS Železný Brod A 44 13 31 0 55:104 3183:3614 42

10. TJ Bižuterie Jablonec n. N. B-juniorky 44 14 30 0 59:109 3307:3773 38

11. TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. A 42 11 31 0 49:106 2962:3391 34

12. TJ Slovan Varnsdorf A 44 9 35 0 50:116 3257:3823 28

Sestava Jiskry: Ackermanová Iva, Fikarová Martina, Gabrielová Jitka, Hronešová 
Eva, Kosinová Veronika, Matajová Eva, Mistrová Jana, Tulpová Zuzana, 
Vlasatá Tereza, Zounková Nikola, trenéři: Tomáš Zítko, Štěpán Pospíšil

Děvčata s vítězným pohárem.

Tanvald urputně brání na síti.

Výstavka DDM Ulita (Foto: L. Hájková)

Vystoupení ZUŠ Tanvald (Foto: L. Hájková)

Zahájení 1. Koncertu THJ (Foto: A. Bělonožník)

GENTLEMEN SINGERS (Foto: A. Bělonožník)
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Vjet dovnitř Naložit Odjet

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

Při nákupu 
nad 400,- Kč 
získáte s tímto 
kupónem 25 kg 
betonového 
potěru jako dárek 

ZDARMA!
platnost kupónu do 31. 5. 2013,
1 pytel/ 1 kupón/ 1 osoba/ 1 den

STAVEBNINYSTAVEBNINY

V TĚCH
NEJLEPŠÍCH RUKOU

Hledáte nejspolehlivější internetové připojení, 
volání zdarma nebo nekonečnou zábavu s více než 
stovkou digitálních programů? 
S NejTV můžete mít všechno!

• Bleskový internet až 120 Mbps
• Podpořeno optickou sítí
• Více než 100 digitálních TV programů
• Telefonování v síti NejTV zdarma
• Individuální přístup a lokální podpora

Více informací na 800 944 800 nebo www.nej.tv Nabídka platí do 30. 6. 2013.

Kabelová TV Internet Telefon

6 měsíců

za polovinu ceny!

 Obhajoba prvenství na 16. halovém 
turnaji ve Wittichenau sice výběru 
Tanvaldska nevyšla, ovšem druhé 
místo v těžké mezinárodní konkurenci 
není vůbec špatné. Naši reprezentanti 
nejprve porazili Cottbus 4:0, poté 
podlehli domácímu GB Wittichenau 
1:2,  rozdrtili Kriedler tým 4:0, zvítězili 

nad Ballsport Wittichenau 1:0 a FC 
Wittichenau 4:0 a na závěr podlehli 
polské Lubomierzi 0:2. Zvítězila 
Lubomierz před Tanvaldskem a GB 
Wittichenau.
Družstvo vedl Karel Soldát a Oldřich 
Churý, dopravu zajistili Jelenčík, 
Jozífek a Feix. -vho-

Fotbalisté v Německu druzí

Na snímku výběr Tanvaldska


