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Ohlédnutí za 57. ročníkem Tanvaldského hudebního jara 2013

10. 6. 2013 proběhnou
pravidelné prodejní trhy
na centrálním parkovišti.

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva

Ve velké zasedací místnosti radnice
se uskuteční ve středu 19. června
od 16 hod jednání zastupitelů města.

Tradiční jarní zájezd
pro seniory
tentokrát do malebného Spreewaldu
a při zpáteční cestě se zastávkou
ve Wittichenau pořádá město Tanvald
s partnerským městem Wittichenau
v úterý 11. června.
Cena zájezdu je 250 Kč.   Oběd
a
odpolední
občerstvení
jsou
zajištěny. Odjezd bude v 6 hodin ráno
z centrálního parkoviště a návrat
do Tanvaldu je předpokládán ve 20
hodin.
Zájemci o zájezd se mohou
přihlašovat od 3. června v Infocentru
Tanvald.

Zájezd pro občany
Tanvaldu do Wittichenau
k oslavě 20. výročí partnerství Tanvald
- Wittichenau se uskuteční v sobotu
29. června.
Cena zájezdu je 100 Kč a odjezd
bude v 9 hodin z centrálního parkoviště.
Vypraveny
budou
2
autobusy
s odlišným časem odjezdu zpět
do Tanvaldu v 19.30 a 21.30 hodin.
Občerstvení a program pro
účastníky zájezdu jsou zajištěny.
Zájemci o zájezd jsou srdečně zváni
a mohou se přihlašovat od 10. června
v Infocentru Tanvald.

Z obsahu čísla

57. ročník THJ začal 5. dubna,
kdy jaro v přírodě bylo zdánlivě
v nedohlednu. Zahájení našeho
festivalu pomyslně přivolalo oteplení:
na vernisáži dětských prací na téma
„Tajuplný svět skřítků, víl a čarodějnic“
(zorganizované DDM Ulita) zazpíval
s nebývalou bravurou dívčí komorní
soubor ZUŠ „Harmonia“ a zatančily
opravdové víly s opravdovými copatými
motýlky (také žákyně ZUŠ Tanvald).
Jarní naladění se přeneslo
z vestibulu i do sálu a přispělo k němu
i vystoupení souboru Gentlemen
Singers s programem „Od Bacha
po Beatles“. Ovace nebraly konce,
sametové souznění mužských hlasů
se pohybovalo od zvuku burácející
bystřiny po tichounké šumění jarního
pramínku.
Na druhém koncertě 26. dubna
nazvaném
„Smyčcové
kvarteto
a Chopin?“ je otazník v názvu na svém
místě. Chopin totiž pro smyčcové
kvarteto nic nenapsal. Napsal ale
dva koncerty pro klavír a orchestr
e-moll a f-moll. Ten druhý mohl zaznít
i ve stísněných prostorách našeho kina
díky úpravě orchestrálního partu pro
smyčcové kvarteto. Vynikající klavírista
Ivo Kahánek spolu s Heroldovým
kvartetem nadchli obecenstvo tak,
že museli část třetí věty koncertu
opakovat.
Díky
mnohaleté
spolupráci
festivalového výboru THJ se ZUŠ

Tanvald mají návštěvníci koncertů kostel byl doslova hudbou zaplněn.
možnost poslechnout si výkony žáků
Hodnoty, které náš festival přináší,
této školy. Před zahájením druhého jsou nedocenitelné zejména v dnešní
koncertu zahrála Tanvaldu již známá době, kdy jsou žebříčky hodnot poněkud
talentovaná
houslistka
Karolína zpřeházené. Je to ojedinělý ostrůvek
Franclíková a na třetím koncertě jsme čistého umění na velmi vysoké úrovni.
znovu mohli obdivovat krásně sladěné Proto nás těší, že spousta Tanvalďanů
hlasy souboru „Harmonia“.
si na náš festival cestičku našla a že
Hlavními
účinkujícími tvoří báječné vnímavé publikum, které
na závěrečném koncertě festivalu si chválí všichni u nás hostující umělci.
10. května s názvem „Skvosty
V
neposlední
řadě
musím
baroka“ bylo Komorní sdružení poděkovat sponzorům: ČEPS, a.s.,
Atlantis Collegium s uměleckým Skupina ČEZ, Lesy ČR, Lindner, NPS
vedoucím a cembalistou Vítězslavem group,s.r.o., Teplárenství Tanvald s.r.o.,
Podrazilem,
mezzosopranistkou Tabys, Silroc cz, Titan-Plastimex s.r.o.,
Pavlou Švestkovou a jako host zahrál Tantus Clientela Group s.r.o., mediální
Jan Páleníček Haydnův koncert č. 2 partneři: Vltava, Hudební rozhledy.
D-dur pro violoncello a orchestr. Jeho Harmonie, líbím se ti.cz.
výkon nebyl pro tanvaldské publikum
S pozváním na 58. ročník THJ
překvapením. V Tanvaldě už hostoval se pro letošní rok loučí za festivalový
jako člen Smetanova tria, nicméně výbor
Mgr. Libuše Vedralová
posluchače znovu zaujal. Publikum
dobře cítí energii,
kterou J. Páleníček
do
své
hry
vkládá. Hedvábný
hlas
Pavly
Švestkové okouzlil
posluchače natolik,
že si vytleskali
přídavek. V počtu
deseti
hráčů
dokázal
soubor
navodit
iluzi
hudebního tělesa
1. koncert THJ a Gentlemen Singers. (Foto: A. Bělonožník)
mnohem
většího,

2. koncert THJ. Heroldovo kvarteto a Ivo Kahánek
(Foto: A. Bělonožník)

2. koncert THJ. Vystoupení ZUŠ Tanvald. Na housle hraje Karolína
Franclíková. (Foto: A. Bělonožník)

3. koncert THJ. Jan Páleníček, který bravurně hrál na violoncello.
(Foto: L. Hájková)

3. koncert THJ. Mezzosopranistka Pavla Švěstková a komorní soubor
Atlantis Collegium, pod vedením Vítězslava Podrazila. (Foto: L. Hájková)
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Nemocnice Tanvald se po právu může pyšnit akreditací
Získání této akreditace není nic
lehkého, což dokazují téměř roční
přípravy a maximální úsilí, které se

intenzivní péče, dlouhodobá intenzivní
ošetřovatelská péče a jednotka
intenzivní péče pro interní pacienty.

Na této fotografii je pokoj pro pacienty, kteří se léčí v oddělení
dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.

vyplatilo a nemocnice 16.
dubna uspěla v hodnocení
kvality
a
bezpečnosti.
Akreditace je platná na tři roky
a díky ní se zvýšila úroveň
poskytovaných služeb, kterou
pacienti určitě ocení.
Nemocnice
musela
splnit všechny požadavky
akreditačních
standardů.
Získání
akreditace
pro
pacienty znamená, že jim je
v naší nemocnici poskytnuta
absolutní péče na vysoké
úrovni.
K
významným
změnám
v nemocnici přispěla také částečná
rekonstrukce za zhruba 30milionů
korun. Dokončena byla začátkem
letošního
roku.
Kompletně
zrekonstruována
byla
následná

Výměna
řidičských
průkazů
Odbor dopravy MěÚ Tanvald
upozorňuje občany na poslední
etapu
výměny
dosavadních
řidičských
průkazů.
Řidičské
průkazy vydané od 1. ledna 2001
do 30. dubna 2004 jsou jejich
držitelé povinni vyměnit do 31.
prosince 2013. K výměně je nutno
předložit platný občanský průkaz,
jednu
současnou
průkazovou
fotografii a platný řidičský průkaz.
Žádost o výměnu řidičského
průkazu každý žadatel obdrží
a vyplní při podání žádosti přímo
u podací přepážky odboru. Výměna
řidičského průkazu je bezplatná
a doba vyřízení žádosti je do 20ti
pracovních dnů.
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Takto vypadá certifikát o udělené akreditace.

Další rekonstrukce budou následovat.
A jakou péči nemocnice poskytuje?
V lůžkové části je interna, následná
péče, následná intenzivní péče,
dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská
péče, JIP pro interní pacienty.

Ambulantní část zahrnuje interní
ambulanci, chirurgickou ambulanci,
gastroenterologickou a kardiologickou

nemocnice děkuje zaměstnancům
za jejich vstřícný a obětavý přístup,
nejen při náročných přípravách

Zrekonstruovaná JIP pro interní pacienty.

ambulanci.
Komplement
zahrnuje laboratoř, rentgen,
sonografii a rehabilitaci. I díky
tomu byla akreditace udělena.
Kvalitu
péče
potvrzují
i poděkování, která mi
do redakce každý měsíc
chodí.
Například
paní
Pustajová
děkuje
panu
primáři Polovi, panu doktoru
Janatovi a kolektivu sestřiček
za vzornou a obětavou péči,
kterou jí poskytli na interním
oddělení. Další poděkování
přišlo od paní Exnerové
za ochotu a vřelé slovo. Děkuje
panu primáři Dr. Polovi, Dr. Janatovi,
Dr. Jančuškové a Dr. Zemanovi
a týmu sester z interny. Též oddělení
následné péče.
Nejen pacienti, ale i vedení

Lékaři v oddělení následné intenzivní péče.

na akreditační šetření.

-haj-

Vítání občánků
V úterý 9. května pan místostarosta
Josef Průcha, paní matrikářka a členka
KPOZ přivítali nové občánky našeho
města. Mezi jmény bylo i pár rarit, jako
je například Leontýnka, Anita nebo
Viktorka. Mezi občánky byla přivítána
i dvojčátka.
-haj-

POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU
(Cesta lesem pohádek) - 16. 6. 2013
Startujeme (9. - 11.30) a cílujeme
v autokempu Cena 20 Kč/osoba
S sebou misky a lžíce na bramboračku !!!
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20 LET TANVALD - WITTICHENAU

Rozhovor s panem starostou Petrem
Polákem o Wittichenau
19. června to bude dvacet let, co
byla uzavřena partnerská smlouva
mezi Tanvaldem a Wittichenau. Jak
k tomu došlo? Proč bylo vybrané
Wittichenau? A jak se bude výročí
oslavovat? Na tyto a další otázky
jsem se rozhodla zeptat pana
starosty Petra Poláka.
Jak došlo k uzavření partnerské
smlouvy?
K navázání partnerských vztahů nám
bylo město Wittichenau doporučeno
při jednáních na Okresním úřadu
v
Hoyerswerdě
paní
Petrou
Kockertovou,
tehdejší
zástupkyní
přednosty bývalého okresu, která je
z Wittichenau. K prvním kontaktům
došlo v roce 1992, kdy ze strany
Wittichenau byli tahouny prvních
kontaktů Scholzovi a Knoblochovi. 19.
června 1993 jsme ve Wittichenau při
pěkné letní slavnosti na místním lesním
koupališti za velké účasti občanů obou
měst se starostou panem Peterem
Schowtkou
podepsali
deklaraci
o
partnerství
mezi
Wittichenau
a Tanvaldem. Celou akci pojalo město
Wittichenau velkoryse, když občanům
Tanvaldu,
kteří
do
Wittichenau
přicestovali dvěma autobusy, poskytlo
kapesné, tehdy ještě v Německých
markách, na bohaté občerstvení.
Jak se toto partnerství projevuje?
Od samého začátku byly naše představy
takové, že partnerství by nemělo být
pouze o setkávání představitelů měst,
ale že by se tímto partnerstvím mělo
po předchozích významných změnách
ve střední a východní Evropě umožnit
široké veřejnosti navázání kontaktů
a poznávání života lidí na obou
stranách hranic.

Spolupráce mezi městy se postupně
vyvíjela a byla budována na dobrých
osobních vztazích.
Organizačních věcí se ujali tajemníci
obou měst pánové Walter Kochta
a Richard Seidel.
Po zvolení pana Petera Schowtky
poslancem
Zemského
sněmu
v Drážďanech se starostou města
Wittichenau stal pan Udo Popella,
který v aktivitách svého předchůdce
pokračoval.
Společně jsme partnerství měst
věnovali velkou pozornost a přízeň.
Za uplynulých 20 let se uskutečnilo
nesčetně setkání, a to nejen na oficiální
úrovni, ale i mezi občany a spolky.
Pravidelně jsme organizovali zájezdy
pro seniory, kontakty navázaly školy,
setkávají se hasiči, proběhlo mnoho
sportovních akcí za účasti sportovců
z našich měst. Byly navázány osobní
kontakty a přátelství mezi občany obou
měst.
Už na první slavnosti ve Wittichenau
v roce 1993 účinkovala i tanvaldská
kapela
Domestic
pod
vedením
Jiřího Lejska, která pak po mnoho
let vystupovala při nejrůznějších
slavnostních
příležitostech
ve Wittichenau a těšila se zde velké
oblibě. A právě pořádání lidových
slavností v našem partnerském
městě nás přivedlo k nové tradici
Tanvaldských slavností.

Proč zrovna Wittichenau?
Město
Tanvald
má
uzavřenou
partnerskou smlouvu i s obcí Burbach
v Severním Porýní – Vestfálsku.
Partnerství se ale projevuje v obou
případech trochu jinak. Díky relativně
malé vzdálenosti mezi Tanvaldem
a
Wittichenau,
která
umožňuje
i finančně méně náročné jednodenní
návštěvy a akce, nebyrokratickému

a neformálnímu přístupu k partnerství
a díky velkému zájmu z obou stran,
se vztahy s Wittichenau vyvíjely velmi
intenzivně. Navíc obě města prožila 45
let po druhé světové válce pod stejným
režimem a v rozvoji obou měst zejména
v 90. letech minulého století jsme se
mohli vzájemně inspirovat.
Máte po letech bližší vztah k tomuto
městu?
Zcela určitě. Dvacet let sleduji
rozvoj Wittichenau, jeho úspěchy
i jeho problémy. Za tuto dobu se
Wittichenau změnilo k nepoznání.
Poznal jsem i spoustu lidí, a to
nejenom z tamější radnice. Každá
návštěva ve Wittichenau byla příjemná
a inspirující

Jaký program nás ve Wittichenau
čeká?
V sobotu 29. 6. 2013 proběhnou
ve Wittichenau oslavy k 20. výročí
podepsání
partnerské
smlouvy.
Z Tanvaldu budou do Wittichenau
vypraveny pro veřejnost 2 autobusy.
Program bude zahájen v poledne
a bude se jednat o odpolední a večerní
program pro celou rodinu. Na podiu
vystoupí domácí soubory a umělci,
zahraje Hudba Tanvald a budou zde
účinkovat žáci Základní umělecké
školy Tanvald. Odpoledne se uskuteční
utkání mezi našimi městy v malé
kopané a ve stolním tenisu. Připraveny
budou různé atrakce a k posezení
postaveny i pivní stany.
Proč si myslíte, že lidé tak rádi
do tohoto města jezdí?
Každá návštěva je ve Wittichenau
vždy přijata velice mile a srdečně.
Hostitelé pokaždé dokáží vytvořit velmi
příjemné prostředí, v kterém se naši
občané dobře cítí. Když naši občané

přijedou do Wittichenau, obdivují
pěkné a upravené náměstí s radnicí,
historickým poštovním sloupem a se
sochou legendární i u nás známé
povídkové postavy Krabata, zdejší
rekonstruovaný kostel, areál přírodního
lesního koupaliště nebo rodinné domky
s květinovou výzdobou v nové čtvrti
za bývalým nádražím, kde se nachází
i Tanvaldská ulice. Ať už se jednalo
o nespočet návštěv seniorů, kteří měli
možnost ve městě nebo v regionu
shlédnout vždy něco nového, nebo
při návštěvách spolků a sportovců si
účastníci odváželi spoustu zážitků,
poznatků i osobních kontaktů.

Myslíte, že máme něco společného
s Witichenau?
Obě města spojuje mnoho společného,
což má své kořeny již v historii, obě
města jsou přibližně stejně velká.
V 90. letech minulého století musela
na komunální úrovni řešit podobné
problémy a po politických změnách
vkládali občané našich měst mnoho
naděje do lepší budoucnosti. Vzájemně
jsme si dodávali odvahu k různým
změnám, dávali si tu či onu moudrou
radu a vyměňovali si zkušenosti.
Tanvald i Wittichenau se za uplynulých
20 let rozvíjely, změnily výrazně
k lepšímu svůj vzhled a podporují rozvoj
cestovní ruchu ve svých regionech.
20 let tohoto partnerství přineslo dle
mého názoru pro obě města hodně
pozitivního a v neposlední řadě
pomohlo překonat předsudky v českoněmeckých vztazích z minulosti. Je
mnoho věcí, na kterých se dá stavět
i dnes, v ekonomicky méně příznivých
dobách.
Děkuji panu Petru Polákovi
za odpovědi a za čas, který otázkám
musel věnovat!

-haj-

Základní umělecká škola Tanvald vyhlašuje ZÁPIS pro školní rok 2013/2014
HUDEBNÍ OBOR
Studium v hudebním oboru začíná
přípravnou
hudební
výchovou,
která je určena pro děti ve věku pěti
až sedmileté. Během roku si děti
zvolí vhodný hudební nástroj, např.
housle, violoncello, klavír, keyboard,
kytaru, zobcovou flétnu nebo sólový
zpěv, a začnou zpívat v přípravném
pěveckém sboru.
Do ostatních nástrojových oddělení lze
přijmout žáky i starší, a to na dechové
nástroje:
trubka,
pozoun,
lesní
roh, klarinet, saxofon, příčná flétna
s možností hry ve školních orchestrech.
Dále je možné se přihlásit pouze
do pěveckého sboru (výuka zdarma,
školné se neplatí).
Upozorňujeme na některé neodborné
metody výuky hry na dechové nástroje
(např. zobcová flétna), které mohou
napáchat
neodstranitelné
chyby
ve špatném nátisku a dýchání.
VÝTVARNÝ OBOR
Do výtvarného oboru přijímáme děti
od pěti let věku. Výuka v tomto oboru
je zaměřena nejen na všestranný
rozvoj výtvarného talentu a estetického

cítění, ale zahrnuje i speciální přípravu
ke studiu na středních školách
s
uměleckým
a
pedagogickým
zaměřením. Dobře vybavené učebny
výtvarného oboru umožňují dětem
práci
nejrůznějšími
výtvarnými
technikami jako je kresba, malba,
grafika, modelování z keramické hlíny
i na hrnčířském kruhu, vypalování
v keramické peci.
Na
letošním
setkání
ředitelů
základních a středních uměleckých
škol Libereckého kraje se účastníci
shodli, že nejlepší příprava ke studiu
na středních školách výtvarného
zaměření
je
zajišťována
právě
ve výtvarných oborech ZUŠ.
TANEČNÍ OBOR
Do tanečního oboru lze přijmout děti
již od pěti let. Předpokladem je zdravá
fyzická kondice, trpělivost a pevná
vůle. Pod odborným vedením plně
kvalifikované učitelky se žáci naučí
základy pohybových a gymnastických
dovedností, lidového tance, klasického
tance a moderních tanečních technik.
Taneční sál je profesionálně vybaven
zrcadly, baletizolem a gymnastickým

kobercem.
Neodborné a jednostranné vedení dětí
při různých jiných tanečních aktivitách
(hip-hop apod.) může nepříznivě
působit na vývoj dítěte.
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Do literárně-dramatického oboru se
mohou přihlásit zájemci od sedmi
let. LDO umožňuje prostřednictvím
tvořivých činností rozvíjet umělecké
vlohy žáka směrem k divadelnímu
a slovesnému projevu. Dále vychovává
z dětí a mládeže budoucí amatérské
divadelníky, přednašeče, vzdělané     
a náročné diváky i čtenáře. Odborně
vedená výuka v LDO napomáhá
včas podchytit talentované jedince
a připravit je pro další studium směřující
k profesionálnímu uplatnění.
Zápis probíhá ve všech oborech
během června 2013
vždy v odpoledních hodinách
od 14.00 – 17.00 hod.
do hudebního oboru v ul. Nemocniční
čp. 339,

do výtvarného, tanečního a literárnědramatického oboru v ul. Komenského
čp. 301
(vedle gymnázia).
Bližší informace na telefonních
číslech:
hudební obor – 483 394 610
výtvarný, taneční a literárnědramatický obor – 483 394 337
a na www.zustanvald.cz

Z tanvaldského
gymnázia
Tanvaldské
gymnázium
Vás,
širokou veřejnost, rodiče studentů
a další, srdečně zve 15. 6. 2013 od 9:00
na prezentaci projektu „Kámen“, která
se koná v prostorách naší školy.
Studenti Vám představí své poznatky
k tomuto tématu formou písniček,
dramatických scének, výtvarných prací
a PC prezentací. Je na co se těšit!

IN, GT
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Okénko městské policie
725 095 123  - 483 394 575

Dopisy v koši nekončí
Redakce
TZ
dostala
podnět
od obyvatel Výšiny, že u mateřské
školy nad stadionem si nějací výtečníci
udělali silnici z trávníku a objíždějí tak
betonové květináče umístěné sem
právě z důvodu, aby motoristé nejezdili
po chodníku. Dotyční se dopouštějí
hned několika přestupků, a to porušení
zákazu vjezdu, ničení veřejné zeleně
a jízdy po chodníku. Buď mají takový
nedostatek pohonných hmot, že si
tudy musejí krátit cestu, nebo mají
nedostatek úplně všeho, včetně
zdravého rozumu, protože v těchto
místech běhají malé děti a jezdí
maminky s kočárky. A večer tu chodí
lidé s pejsky, což je pirátům nejspíš
taky šumafuk. Podnět jsme však
předali městské policii a té to šumafuk
jistě nebude. Pokuta na místě činí až
2 tisíce a ve správním řízení podstatně
více.
Velký napadl malého
Nešťastný konflikt mezi pejsky řešili
strážníci MP. Německý ovčák se
vyvlékl pánovi z vodítka a napadl psa
menší rasy. Jeho paní se lekla a při
pádu utrpěla zlomeninu žebra. Zraněný
pejsek v šoku uprchl a strážníci ho až
do nočních hodin hledali. Nešťastník
se však druhý den našel a u MVDr.
Pospíšilové nalezl ošetření. Pes
i jeho paní snad budou v pořádku,
náklady na ošetření na sebe chlapsky
převzal majitel ovčáka, který zároveň
strážníkům předložil veškeré potřebné
doklady, zejména potvrzení o očkování
proti vzteklině.
V Krkonošské praskaly plechy
V Krkonošské ulici řešili strážníci
dopravní nehodu, kdy zadní vůz
nedobrzdil a narazil do vozu před
sebou. Strážníci, kteří byli právě
na obchůzce nedaleko místa nehody,
místo ihned zajistili a provedli potřebné
úkony. Ke zranění osob naštěstí
nedošlo a oba muži se dohodli
na dalším vyrovnání přes pojišťovnu.
Cyklisté na štítě
Celkem 8 kontrol cyklistů provedli
strážníci během dubna a května
s nemilým výsledkem. 7 z nich
totiž nevyhovělo, přičemž hlavním
nedostatkem byly chybějící boční
odrazky. Pro začátek byly tyto
nedostatky řešeny pouze domluvou,
ale cyklisté, uvědomte si, že zejména
za snížené viditelnosti jste z boku
velice špatně vidět.
-vho-

Rally Bohemia 2013
Již čtyřicátý ročník Rally Bohemia nás čeká 13. července. O uzavírkách budeme informovat v příštím
Tanvaldském zpravodaji.
-red-

Poděkování
Všem přátelům a známým děkuji
za rozloučení s p. Hanušem.
Panu Maturovi děkuji za zařízení
pohřbu.
Paní Hanušová s rodinou
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U stadionu se již bude moci zaparkovat
Nové parkoviště vyrostlo v Radniční
ulici vedle stadionu. Celkem 32 nových
parkovacích míst, včetně 2 pro invalidy,
rozšíří možnosti automobilistů z Výšiny
a také diváků na fotbalových zápasech.
Stavba rostla jako z vody a v době uzávěrky TZ již byla těsně před kolaudací.
Podle poslední informace již veřejnost
může parkoviště využívat.
-vho-

Staveniště je již v plném proudu.

Stavba zahájena.

Dvaatřicet parkovacích míst ve finální úpravě.

V třídění zacíleno na mladou generaci
Že v třídění odpadu máme stále ur- naši vlastní kapsu, protože, málo platčité rezervy, toho si je město Tanvald né, ekonomické nástroje jsou pořád
dobře vědomo, proto zkouší nové kro- těmi nejúčinnějšími. A cena za odpad
ky, jak třídění posunout ještě nejméně v Tanvaldě je jedna z nejnižších v celé
o stupeň výše. Říká se, že starého psa republice, což bychom jistě rádi uvítali
novým kouskům nenaučíš a někdy se i do budoucna.
zdá, že tomu tak doopravdy je. ZvlášDěti, třebaže ještě malé, nejsou vůtě nahlédneme-li do šedých kontejne- bec hloupé a řadu věcí důležitých pro
rů na směsný odpad a vedle plastů život chápou mnohem lépe, než my,
a papíru tam
dospělí. Taknajdeme i sklo,
že když dnes
elektrické batejim ve školách
rie a další věci,
rozdají barevkteré tam prostě
né pytle na třínepatří. A což
děný
odpad,
takhle
zkusit
možná že již
to s nejmladší
zítra budou třígenerací,
dodit nejen ony,
sud neopotřeale i jejich robovanou a nediče, a kdož
znechucenou?
ví, pozítří třeba
Od slov k činům Místostarosta Josef Průcha mezi dětmi na ZŠ Sportovní i jejich prarodinemusí
být
če, strýčkové,
vždycky daleko a tak zástupci radnice tetičky a další přízeň. Uvidíme. Pozivyrazili do tanvaldských škol, aby dě- tivní myšlenky se někdy derou na svět
tem osvětlili, proč a jak třídit odpad, ztuha, ale určitě stojí zato podporovat
jaké důsledky to bude mít na zdraví je. A třídění odpadu bezesporu pozitivpřírody, potažmo naše, a v neposlední ní myšlenkou je. Tak to zkusme.
-vhořadě i jaké důsledky to bude mít pro

Poděkování za exkurzi u hasičů
Na 16. dubna budou ještě dlouho
nadšeně vzpomínat děti z MŠ
Smržovka. V ten den totiž 40 smržovských předškoláčků navštívilo Požární
stanici Tanvald HZSLK.
V novém krásném prostředí je uvítali
milí, usměvaví a vlídní hasiči, kteří
dětem ochotně ukázali svou výzbroj,
výstroj i zásahová vozidla. Děti se
mohly seznámit s jejich zajímavou
prací, vyzkoušet si hasičské helmy
a zeptat se na vše, co je zajímalo.
Při exkurzi všem vyhládlo, tak se
posilnili v zasedací místnosti, kde po té
shlédli obdivuhodné filmy ze zásahů
hasičů v terénu.
Dětem se na požární stanici moc
líbilo a již teď se těší na další setkání.
Tímto bychom chtěli hasičům
poděkovat, že nás mezi sebe pozvali

a seznámili se svou nelehkou prací.
Na jejich vlídné přijetí a úžasnou
ochotu budeme dlouho vzpomínat.

Paní učitelky a předškoláci z MŠ Smržovka

Vrtulníkem
na výlet ze školky
Rušný
den
zažil
kolektiv
pracovnic   mateřské školy v Radniční
ulici. Při odpoledním spánku se
náhle udělalo nevolno šestiletému
chlapci.
Personál
neprodleně
přivolal záchrannou službu, ovšem
ke vší smůle byly v tu chvíli sanitky
na výjezdech a nejbližší přivolaný
lékař se přimotal k automobilové
nehodě, takže ač nemocnice je takřka
za rohem, dlouhých dvacet minut si
děvčata musela s chlapcem poradit
se zdravotní sestrou na telefonu.
A aby smůly nebyl konec, když lékař
k chlapci přivolal vrtulník, ten právě
létal kolem komplikovaného porodu.
Nakonec však přece všechno dobře
dopadlo a pacient odletěl na vyšetření
do Motola, kde se jeho potíže vyjasnily
jako epileptický záchvat. Dnes už je
naštěstí víceméně v pořádku a jediné,
čeho lituje, je to, že si z letu vrtulníkem
vůbec nic nepamatuje. Komu se
ostatně poštěstí, aby alespoň jednou
za život letěl v takovém stroji, že?

V MŠ v Radniční ulici mají děti pěkné prostředí.

Potud tedy lapálie s dobrým koncem.
Za zmínku však určitě stojí, že kolektiv
MŠ v Radniční si dokáže poradit
i s takovou svízelnou situací, takže
rodiče, kteří denně své děti vodí či
vozí právě sem, mohou jít klidně
za svou prací a vědí, že o jejich děti je
postaráno, jak se patří.
-vho-

Prvomájový výstup
na Špičák
Již 16. ročník této turisticko-společensko-ekologické akce se uskutečnil,
jak už nadpis naznačuje na 1. Máje. Zahájení bylo od deseti hodin, ale někteří
nadšenci dorazili už na devátou hodinu.
Celkem se výstupu zúčastnilo 550
účastníků a při své cestě nasbírali celkem 360 litrů odpadů, což je chvályhodné.
Všichni, kteří na rozhlednu dorazili,
dostali diplomy a ti nejmenší omalovánky a samozřejmě byli přivítaní Obrem
ze Špičáku a jeho obryněmi.
-hajINZERCE

Nově otevřená advokátní kancelář
JUDr. Břetislav Kunc
Krkonošská 612, Desná
Tel: 602 190 800
Všeobecná právní praxe.
Úřední hodiny po tel. dohodě.
Vymáhání pohledávek, exekuce,
rozvody a rodinné právo, byty
a nemovitosti, smlouvy a dohody,
obhajoby v trestním řízení a další.
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V roce 1988 muselo několik objektů
na Šumburku ustoupit výstavbě
panelových domů.
Mezi nimi byly starší rodinné domy
a také sídlo technických služeb. Nutno
podotknout, že se v případě technických
služeb jednalo o starou a nevyhovující
provozovnu se stísněným prostorem
bez sociálek. Strohé a zastaralé šatny
a sociální zázemí byly umístěny mimo
provozovnu a to v suterénu dnešního
domu dětí a mládeže na Šumburku,
kde se nyní nachází prodejna
chovatelských potřeb. Cílem města
bylo vymístit provoz technických
služeb mimo centrum města. To ale
i přesto, že prostory na Šumburku
nebyly vyhovující, vyvolávalo ze
strany mnoha pracovníků technických
služeb kritiku a odpor, neboť se jim
zázemí a provozovna z hlediska
umístění v centru města zamlouvala.
Nejvhodnějším místem pro technické
služby se tehdy jevil i přes větší
vzdálenost od centra Tanvaldu, prostor
po bývalých jatkách v Tanvaldě Žďáru.
Zde bylo zařízení staveniště pro
výstavbu paneláků v Desné, která v té
době končila. Město staveniště včetně
objektu bývalé restaurace „Černá Máry“
převzalo a v tzv. „akci Z“ přestavělo
prakticky do dnešní podoby. Na místě
bývalých jatek tak byly zřízeny garáže
pro techniku, dílenské a skladovací
prostory
a
venkovní
asfaltová
manipulační plocha. Sociální zařízení
pro zaměstnance a kanceláře vznikly
v rekonstruovaném objektu bývalé
restaurace. Technické služby měly
v té době v převážné míře starou
techniku, která byla velmi poruchová
a zejména při provádění zimní údržby
to způsobovalo značné problémy.
Technika na zimní údržbu nebo údržbu
zeleně, tak jak ji známe dnes, nebyla
k dispozici. Celou řadu místních
cest se tak při větší sněhové nadílce
nepodařilo udržet sjízdnou a později
se protahovaly buldozerem. V zimním
období se sypalo škvárou z kotelen
místních závodů. Na jaře byla z posypu
vysoká prašnost a zaměstnanci museli

Zajímavosti, informace

Technické služby v čase

provádět náročný ruční úklid značného
množství škváry z místních komunikací.
Technické služby prováděly také
svoz komunálního odpadu, popelnic
pro Tanvald a okolí. Komunální odpad
se vyvážel na skládku na Honvartě,
kterou rovněž provozovaly. Technické
služby patřily pod tehdejší městský
národní výbor a později městský
úřad. V době privatizace na přelomu
let 1990-91 byly snahy některých
zastupitelů
technické
služby
privatizovat a služby od privátního
subjektu nakupovat. Tvrdilo se, že
samostatný soukromý právní subjekt
bude fungovat lépe a bude pro
město přínosnější a výhodnější než
technické služby vlastněné a řízené
přímo městem. Na toto téma se vedla
široká diskuze. Nakonec se dospělo
ke kompromisnímu řešení a tím bylo
od 1. 5. 1991 vytvoření příspěvkové
organizace
s
vlastní
právní
subjektivitou. Do Technických služeb
Tanvald,
příspěvkové
organizace
zřízené městem byl včleněn ještě
nezprivatizovaný zbytek bývalého
Podniku služeb Tanvald, státního
podniku, který vzniknul v roce 1988
po delimitaci Okresního podniku
služeb „JAVOZ“. Konkrétně se jednalo
o zámečnickou dílnu, která stála
na Šumburku na místě dnešního domu
s pečovatelskou službou. Technické
služby, příspěvková organizace musela
také převzít od končícího Okresního
bytového podniku v Jablonci nad
Nisou městskou výtopnu a správu
bytového fondu tehdy tzv. státních bytů
v Tanvaldě, které se staly majetkem
města. Tato příspěvková organizace
ale nesplňovala očekávání, které
do ní město vkládalo. Zhoršila se
operativnost při údržbě komunikací
a veřejných prostranství. Město
zdlouhavě objednávalo a řešilo opravy
všeho druhu a finanční náklady
byly vyšší, než se předpokládalo.
Lidově řečeno, nic nešlo jednoduše
a bylo to drahé. Správa bytů řádně
nefungovala a pokračovala v duchu
bývalého bytového podniku. Město

se připravovalo na prodej bytů
do osobního vlastnictví a provoz
technických
služeb
nevyhovoval
potřebám města, byl těžkopádný,
neoperativní a neefektivní. Budoucnost
kvalitního teplárenství vidělo město
v samostatné obchodní společnosti.
Dne 1. 4. 1995 město Tanvald proto
založilo za účelem správy bytů se
100% účastí Tanvaldskou bytovou
společnost, TABYS s.r.o.. Správa bytů
byla převedena do TABYSu. Provoz
technických služeb bylo rozhodnuto
převést jako zařízení přímo pod MěÚ
a od té doby fungují technické služby
úspěšně jako středisko v rámci odboru
rozvoje a KV.
Dne 1. 1. 1996 byla z iniciativy
a rozhodnutí města založena obchodní
společnost Teplárenství Tanvald s.r.o.,
kde má dodnes město Tanvald 51%
podíl.
Technické
služby
Tanvald,
příspěvková organizace byla do konce
roku 1995 zcela zrušena.
Odbor rozvoje a KV je po organizační
stránce odpovědný za stav a správu
komunálního majetku a je garantem
fungování technických služeb. Vedoucí
technických služeb se stará o provozní
záležitosti střediska. Přiděluje práci,
eviduje docházku, zajišťuje opravy
techniky střediska, stanovuje způsob
provádění běžných oprav a nasazení
lidí a techniky. Výhodou našeho
modelu je především získání přímého
vlivu MěÚ na fungování technických
služeb, na způsob a sled jednotlivých
oprav a prací, na stanovení termínů
a na kvalitu prací, použitou technologii,
nákladovost prací a v neposlední řadě
na operativnost. Nespornou výhodou je
pak průhlednost celého finančního toku
v technických službách. V konečném
důsledku dochází k efektivnějšímu
vynakládání finančních prostředků
města na danou kapitolu a ke snížení
nákladů i výdajů v kapitole místního
hospodářství. Nevýhodou se může
zdát zatížení MěÚ personálními,
účetními a dalšími administrativními
pracemi pro středisko technických

služeb (avšak v únosných mezích a bez
potřeby zvyšovat stav zaměstnanců
zařazených do MěÚ) a přenos veškeré
odpovědnosti za provoz technických
služeb na město jako právní subjekt.
Technické služby musí pracovat
ve prospěch města, jeho pěkný vzhled,
čistotu a pořádek. Cílem jejich činnosti
je spokojenost občanů a návštěvníků
města se stavem veřejných prostranství
ve
vlastnictví
města,
místních
komunikací, městského mobiliáře, další
vybavenosti města a komunálního
majetku. Nezanedbatelnou úlohu plní
technické služby i při svozu a likvidaci
komunálního odpadu. Nadstandardní
služby poskytují občanům města při
odvozu objemného odpadu. Potěší
vesměs kladné odezvy na zimní údržbu
místních komunikací, údržbu zeleně
a čistotu města a to nejen od občanů
Tanvaldu, ale i od návštěvníků města.
Město dbá na to, aby technické služby
pro svou činnost měly vytvořeny
dobré podmínky. Služby městu a jeho
občanům nyní poskytuje 13 kmenových
zaměstnanců včetně vedoucího a 20
zaměstnanců zaměstnaných u města
v rámci veřejně prospěšných prací.
Technické služby jsou slušně vybavené
technikou. Město se snaží techniku

Naposledy pořídilo město pro potřeby
technických služeb malý nákladní automobil
FORD, sklápěč s dvoukabinou. Vozidlo slouží
k přepravě odpadů, trávy, materiálu, malé
mechanizace a zároveň pracovníků na práce.

obnovovat a udržovat ji tak na vysoké
úrovni. Díky dobrému pracovnímu
kolektivu, profesionálnímu přístupu,
nasazení a vybavenosti technikou
se technické služby nemusí za svou
práci stydět a jsou i kladně hodnoceny
veřejností.
R.Seidel

V dnešním světě je nutnost zvládat finanční gramotnost
Titulek našeho článku jasně
vyjadřuje tematiku Společného
dne, který se na ZŠ Tanvald
Sportovní uskutečnil v úterý 30.
4. 2013.
Finanční
gramotnost
je
schopnost jedince orientovat
se ve světě peněz a umět čelit
nástrahám, číhajícím na každém
kroku. Může to být nevýhodná
půjčka, která nám zkomplikuje
život, nebo „výhodná“ akční
nabídka v obchodě, kterou se
necháme zlákat, a tím pádem
i nachytat na obchodníkovu
nastraženou past. Proto jsme
jako téma letošního projektového
dne pro žáky 2. stupně zvolili finanční
gramotnost, kdy jsme formou hry chtěli
žáky upozornit na některá nebezpečí
a zároveň jim objasnit, že být finančně
gramotný se dnes rozhodně VYPLATÍ.
Co to tedy znamenalo v praxi? Žáci

druhého stupně byli rozděleni do skupin
a na jedno dopoledne se mohli stát
samostatnými
dospělými
jedinci,
kteří jsou zodpovědní za své činy.
Museli projít několika aktivitami, které
simulovaly situace v reálném životě.
Cílem bylo uvědomit si hodnotu peněz
a naučit se s nimi rozumně nakládat.

A co může člověka ve finančním
světě motivovat nejvíce? Přeci
výdělek. Za každou zdárně
splněnou aktivitu dostala skupina
šek, který mohla v centrální
školní bance vyměnit za „peníze“.
Jak to tak ve finančním sektoru
bývá, i u nás došlo dokonce
k přepadení banky. Z dramatické
události se naštěstí
vyklubal
pouze
cvičný poplach.
A co vlastně žáci
řešili?
Například
měli
odhalit
cenové
praktiky
obchodníků,
kteří
nabízejí
množstevní
slevu a výhodná balení,
jež ne vždy mohou být
pro zákazníka výhodné.
Sami pak mohli vytvořit
podobnou
cenovou

nabídku a pokusit se přesvědčit ostatní,
aby si jejich zboží „výhodně“ koupili.
V další části se měly děti seznámit
s pojmy jako: úvěr, hypotéka,
kontokorent, běžný účet, spořicí účet
apod. V době, kdy je dnes možné „půjčit
si opravdu na cokoliv“, se skupiny měly
Pokračování na str. 7
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Zastupitelstvo, rada
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Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Tanvald konaného dne 17. 4. 2013
I.
• ZM bere na vědomí činnost rady města
v období od 27. 2. 2013 do 10. 4. 2013.
II.
• ZM doporučuje radě města, aby doplnila
do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
na výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce
plynových kotelen v objektech města Tanvald“
dalšího člena, pana Martina Vávru, jednatele
spol. Teplárenství Tanvald s.r.o.
III.
• ZM žádá, aby Liberecký kraj jako vlastník
komunikace III. třídy v ulicích Nemocniční a Pod
Špičákem v Tanvaldě v co nejkratším termínu
zrealizoval opravu těchto komunikací.
IV.
• ZM bere na vědomí informace o činnosti
finančního a kontrolního výboru.
V.
• ZM bere na vědomí informace o činnosti
organizací s majetkovou účastí města:
1) Nemocnice Tanvald s.r.o.
2) TABYS s.r.o. Tanvald
3) Teplárenství Tanvald s.r.o.
VI.
• ZM schvaluje účetní závěrku města za rok
2012.
VII.
• ZM po projednání závěrečného účtu schvaluje
hospodaření města Tanvald za rok 2012 bez
výhrad.
VIII.
• ZM v souvislosti s výsledky hospodaření města
v roce 2012 schvaluje poskytnutí peněžitého
daru starostovi města panu Petru Polákovi
a místostarostovi města panu Josefu Průchovi,
každému ve výši jejich jedné měsíční odměny.
IX.
K majetkoprávním záležitostem ZM:
1) bere na vědomí, že k vydanému záměru
na prodej bytu č. 9, U Lesíka 565, Tanvald
nepřišla žádná žádost o koupi tohoto bytu,
a vydává nový záměr na prodej bytu č. 9,
vel. 1+3, byt běžný, U Lesíka 565, Tanvald
včetně spoluvlastnického podílu 697/69835
na společných částech budovy čp. 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 350.000 Kč. Termín pro
podání žádosti je nejpozději do 14. 6. 2013
do 14.00 hodin;
2) bere na vědomí, že k vydanému záměru
na prodej bytu č. 2, Radniční 525, Tanvald
nepřišla žádná žádost o koupi tohoto bytu,
a rozhodlo tento byt dále k prodeji nenabízet
a přidělit ho jako byt nájemní;
3) na základě zveřejněného záměru rozhodlo
prodat dle schválených pravidel veřejné
soutěže   byt č. 555/35, vel. 1+2, Sportovní
555, Tanvald včetně spoluvlastnického podílu
577/38820 na společných částech budovy č.p.
555, Sportovní ul., Tanvald a stavební parcele č.
1047, vše katastrální území Tanvald zájemcům
v pořadí:
1) panu Jiřímu Haňákovi za nabídnutou cenu ...
......................................................270.000 Kč
2) paní Drahomíře Votočkové za nabídnutou
cenu..................................................255.200 Kč
3) slečně Kláře Zapletalové za nabídnutou
cenu..................................................250.100 Kč
4) na základě zveřejněného záměru rozhodlo
prodat pozemkovou parcelu č. 1768/3, o výměře
218 m2, katastrální území Tanvald panu Josefu
Kopalovi za smluvní cenu ..................35.100 Kč
5) schvaluje 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 z majetku města do vlastnictví
Libereckého kraje za nabídnutou cenu 40 Kč/m2
6) rozhodlo nepřijmout nabídku Krajské správy
silnic Libereckého kraje, p.o. na převzetí části
silnice III/29042, na které se nachází most
přes řeku Kamenici vedoucí do ulice Tovární,
Smržovka, do majetku města Tanvald;
7) po projednání žádosti o zřízení věcného
břemene:
a) ruší své usnesení č. IX/5b z 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
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č. EP-12-4001693/VB/1;
b) schvaluje 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
a smlouvy o právu stavby č. EP-12-4001693/
VB/1 JN, Albrechtice (Tanvaldský Špičák) –
přeložka VN za jednorázovou úhradu 200 Kč
za běžný metr liniové stavby v maximální šíři
do 2 m plus daň z přidané hodnoty dle zákonné
sazby;
8) schvaluje zřízení věcného břemene
ve prospěch společnosti 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);
9) po projednání návrhu na zateplení školního
objektu čp. 589, ul. U Stadionu, Tanvald:
a) schvaluje podání žádosti o poskytnutí
podpory v rámci Operačního programu Životní
prostředí na zateplení objektu čp. 589, ul.
U Stadionu, Tanvald;
b) v případě akceptování této žádosti se
zavazuje uvolnit finanční prostředky na realizaci
této akce ve výši cca 3 mil. Kč;
c) schvaluje uvolnění finančních prostředků
na úpravu energetického auditu, projektové
dokumentace, zpracování žádosti o podporu
a zajištění průběhu veřejné zakázky a schvaluje
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 z hospodářského výsledku minulých let.
+ 185.000 Kč
10) po projednání návrhu na rekonstrukci lávky
přes řeku Kamenici:
a) schvaluje 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) ukládá radě města projednat výkup
pozemkové parcely č. 1052, k.ú. Velké Hamry
nebo zřízení věcného břemene spočívající
v umožnění přístupu veřejnosti k lávce přes
pozemkovou parcelu č. 1052, k.ú. Velké Hamry
se společností KREDIT CENTRUM s.r.o. Semily
c) schvaluje 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 čp. 542 ........................................- 695.000 Kč
rekonstrukce lávky do místní části Popelnice
...................................................1.375.000 Kč
Financování
Převod z hospodářského výsledku minulých let.
...................................................+ 680.000 Kč
11) schvaluje opravu fasády a střechy objektu
základní školy čp. 333, Raisova ul., Tanvald,
část Šumburk nad Desnou dle předložených
nabídek Karlem Šírem, Sedmá 723, Semily
a fy Zdeněk Bárta STEGA, Lučany nad Nisou
v celkové výši 157.967 Kč vč. DPH a  schvaluje  
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 z hospodářského výsledku minulých let.
...................................................+ 158.000 Kč
12) schvaluje pořízení užitkového nákladního
automobilu s užitnou hmotností 1200 – 1300 kg
pro potřeby Technických služeb města Tanvald
a schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2013:
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár – celkem
Pořízení užitkového nákladního automobilu
......................................................570.000 Kč
Financování
Převod z hospodářského výsledku minulých let.
...................................................+ 570.000 Kč
13/ rozhodlo pořídit vybavení stomatologické
ordinace od společnosti Martin Vlček VMD
servis dle předložené nabídky v celkové výši
1.166.625 Kč vč. DPH a schvaluje rozpočtové
opatření č. 21/2013:

Výdaje
Zdravotnictví – celkem
Vybavení zubní ordinace ..............1.200.000 Kč
Financování
Převod z hospodářského výsledku minulých let.
................................................+ 1.200.000 Kč
14) schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2013
spočívající v navýšení finančních prostředků
na nákup materiálu pro zimní údržbu místních
komunikací:
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Silnice a místní komunikace .........+ 426.000 Kč
Financování
Převod z hospodářského výsledku minulých let.
+ 426.000 Kč
15) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2013
spočívající ve vrácení nevyčerpané dotace
na volbu prezidenta republiky do státního
rozpočtu:
Výdaje
ostatní výdaje – celkem ..................+ 20.000 Kč
Financování
Převod z hospodářského výsledku minulých let
.....................................................+ 20.000 Kč
16) schvaluje uvolnění finančních prostředků
na zpracování průkazů energetické náročnosti
budov a energetických auditů u objektů
ve vlastnictví města a schvaluje rozpočtové
opatření č. 16/2013:
Výdaje
ostatní výdaje – celkem.................+ 240.500 Kč
Financování
Převod z hospodářského výsledku minulých let
...................................................+ 240.500 Kč
17) schvaluje 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 z hospodářského výsledku minulých let
...................................................+ 123.064 Kč
18) vyjadřuje vůli podpořit žádost Železniční
společnosti Tanvald, o.p.s. o finanční podporu
na přípravu a rozjezd projektu Zubačka – magnet
cestovního ruchu Mikroregionu Tanvaldsko.
X.
• ZM projednalo návrh na vzdání se práva
k pohledávkám, který je přílohou inventarizační
zprávy za rok 2012 a rozhodlo:
a) vzdát se práva k pohledávkám uvedeným
v příloze č. 2
b) souhlasit s vyřazením dlouhodobého
hmotného majetku vedeného na účtu 042 dle
přílohy č. 3
XI.
• ZM na základě vyhlášeného výběrového řízení
rozhodlo poskytnout půjčky z Fondu na zlepšení
úrovně bydlení se lhůtou splatnosti 3 roky
a úrokem ve výši 2% následujícím žadatelům:
1) Naděždě Vonáškové
objekt č.p. Údolí Kamenice 151, Tanvald
kód 01 – Obnova střechy starší 10 let
u objektu do 10 b.j. výše půjčky.........50.000 Kč
2) Evě Rudolfové
    Mgr. Petru Mikšovi
objekt č.p. 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
XII.
• ZM vydává 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.
XIII.
• ZM vzhledem k nedávnému vydání Územního
plánu Tanvald a z důvodu, že v současné
době není reálná potřeba vymezení nových
zastavitelných ploch, rozhodlo nepořizovat
změny územního plánu a nevyhovět žádostem:
1/  paní Václavy Matuškové na změnu Územního
plánu Tanvald pro plochu na pozemkové parcele
č. 136/2, katastrální území Šumburk nad
Desnou;
2/ paní Olgy Tyxové na změnu Územního plánu
Tanvald pro plochy na pozemkových parcelách
č. 1684/2 a 1684/8, katastrální území Tanvald.
XIV.
• ZM rozhodlo, 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.
XV.
• ZM rozhodlo, 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 schvaluje rozpočtové
opatření č. 7/2013:
Výdaje
Územní plánování – celkem
Změna č. 1 Územního plánu Tanvald
.....................................................+ 18.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA...............- 18.000 Kč
XVI.
• ZM rozhodlo souhlasit s nabídkou projektové
kanceláře ŽALUDA, se sídlem Železná 493/20,
Praha 1 ve variantě B s tím, že zadání by mělo
obsahovat alespoň některé z těchto aktivit: In
line dráha, skatepark, běžecké lyžování, MTB
a BMX kola. Tuto studii směřovat do lokalit
Tanvaldská kotlina, autokemp a Výšina
„za lesíkem“. V budoucnu propojení na lokalitu
Malého a Velkého Špičáku a dále na novou
(jižní) lanovku se zimním i letním provozem,
směrem na Horní Tanvald a bývalou bobovou
dráhu s využitím pro MTB a BMX kola
s využitím stávajících nebo budoucích cest
s prvky singl treku. Dále v případě utlumení
stávající motokrosové tratě řešit tento prostor
volnočasovým areálem typu „Šťastná země“  
a provést rozpočtové opatření č. 22/2013:
Výdaje
Místní hospodářství – celkem
Hřiště - celkem
PD – studie rozvoje volnočasových aktivit
...................................................... 118.580 Kč
Financování
Převod z hospodářského výsledku minulých let
................................................... + 118.580 Kč

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

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 24. 4. 2013
• RM:
1/ vydává záměr na prodej pozemkové parcely.
č. 1436/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace)  
o výměře 91 m2, katastrální území Tanvald;
2/ souhlasí s tím, aby Státní pozemkový úřad,
Krajský úřad pro Liberecký kraj, se sídlem
U Nisy 6a, Liberec prodal manželům Fejklovým
a paní Motejlkové pozemkovou parcelu č. 1436/1
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře
83 m2, katastrální území Tanvald.
• RM souhlasí s  provozováním areálu koupaliště
v   České ulici panem Stanislavem Pacákem,
na dobu určitou od 1. 6. 2013 do 31. 8. 2013
a schvaluje Smlouvu o užívání a provozování
areálu koupaliště dle předloženého návrhu.
• RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy
ze dne 2. 5. 2012 o pronájmu části pozemkové
parcely č. 328/66 o výměře 50 m2, katastrální
území Tanvald dohodou ke dni 31. 5. 2013.
• RM souhlasí s doporučením pracovní skupiny
na nákup malého nákladního automobilu
pro potřeby střediska technických služeb
a rozhodnutím starosty o zakoupení jetého

vozidla Ford Transit 2.4 TDCi s 6ti-místnou
kabinou v   provedení sklápěč za 456.170 Kč
včetně DPH od dodavatele Autocentrum –
autobazar – autoservis LB automobile, se sídlem
Dobronická 635, Praha 4, Kunratice – Libuš.
• RM rozhodla o doplnění složení komise
pro výběr zhotovitele na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce plynových kotelen v objektech
města Tanvald“ v následujícím složení:
Martin Vávra – člen, jednatel Teplárenství
Tanvald s.r.o.
Jiří Boch – náhradník, technik Teplárenství
Tanvald s.r.o.
• RM bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva
životního prostředí ČR , kterým ruší Rozhodnutí
Správy CHKO Jizerské hory č.j. SR/0565/
JH/2012 -22 ze dne 19. 2. 2013 a ruší I. výrok
rozhodnutí č.j. SR/0565/JH/2012 -16 ze dne
7. 12. 2012, kterým se nepovoluje výjimka ze
zákazu chemického posypu na území CHKO
Jizerské hory pro úsek silnice III. třídy III/29042
– od křižovatky se silnicí III/29041 (ul. Údolní,
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Zajímavosti, společenská rubrika

Májové dny 1945 v Tanvaldě
Počátkem května si každoročně připomínáme osvobození naší vlasti z   německé
okupace. Tanvald sice nebyl
frontovým městem, nicméně
střílelo se i tu. 8. května
ustupovala německá kolona  
směrem od Harrachova přes
naše město a poblíž  odbočky
na Hamrska se je pokusili
zadržet vlastibořští partyzáni
spolu s   některými místními občany. Odhlédněme
od
vojenského
významu
této akce, neboť měřeno
pohledem dnešního mladého
člověka jsou trauma roku 1938 a 1939
v   našich dějinách a nenávist vůči
okupantům jen stěží pochopitelné,

ovšem odvaha českých bojovníků
je nezpochybnitelná. Na místě padli
skautka Věra Kozáková ze Šumburku,
Josef Kouřil ze Smržovky a Josef

Opět po roce budeme hostit špičkový trial
značení trati
YOUTH (Mistrovství Evropy
mládeže), červené značení
trati
Obě kategorie jedou 12
sekcí na 2 kola.
Start je v 9:00 hodin.

V  sezóně 2013 je Tanvald prvním podnikem ze seriálu Mistrovství Evropy,
Fanoušci motocyklového sportu proto
musí registrovat nový termín 1. – 2.
června.

TRIAL TANVALD 2013
– MISTROVSTVÍ EVROPY
SOBOTA 1. 6.
WOMEN INTER (volná kategorie nehodnotí se do celkového ME), zelené
značení trati
WOMEN (Mistrovství Evropy žen),
modré značení trati
YOUTH INTER (volná kategorie nehodnotí se do celkového ME), modré

NEDĚLE 2. 6.
INTER (nehodnotí se do celkového ME), modré značení
trati
OVER
40
(Mistrovství
Evropy nad 40 let), modré
značení trati
JUNIOR (Mistrovství Evropy
juniorů), modré značení trati
CHAMPIONSHIP (hlavní kategorie
Mistrovství Evropy), červené značení
trati
Všechny kategorie jedou 15 sekcí na 2
kola.
Start cca v 9:00 dle počtu přihlášených
jezdců.
Po dobu konání Mistrovství Evropy
od pátku do neděle bude uzavřena
ulice Pod Špičákem v úseku od tenisových kurtů po hřiště Honvart a Kostelní
ulice.
Záchytné parkoviště pro diváky bude
u rozvodny na louce a hřišti za lesíkem.
Vstup pro diváky je zdarma.

Zeman z  Plavů, všichni poměrně
mladí lidé. Na jejich památku stojí
v  místě tehdejšího střetu pomník.
Dalším místem pietní vzpomínky
pak je pomník TGM v   Tanvaldě.
Pamětníků však dnes již žije velice
málo, proto je užitečné alespoň
jednou za rok na tuto dobu vzpomenout. Kromě vojenských kolon
totiž Tanvaldem procházely i jiné
kolony, pěší, vyhublé, hladové,
v   otrhaných cárech a na pokraji
smrti. Vězni z   koncentračních
táborů na tzv. pochodech smrti.
Tak toho bych se nerad někdy
v   životě dožil a kdo má kouska
zdravého rozumu, ten to vidí stejně.
Tak nezapomeňte, ostatně není to tak
dávno, pouhých 68 let.
-vho-

Čarodějnice se škvařila
v plamenech a lidé tomu
nadšeně přihlíželi
Tradice pálení čarodějnic je u nás
spojena s   návratem jara po dlouhé
zimě. Ne vždy tomu však takto bylo.
Nechvalným čarodějnickým procesům,
které v českých zemích vyvrcholily koncem 18.století, padly za oběť tisíce žen
(někdy i mužů), starých, mladých, hezkých či ošklivých, chudých i bohatých.
Ať už byla na vině hloupost, pověra, zlá
vůle, chamtivost či touha po moci, je to
v každém případě temná skvrna naší
historie, neboť ať už ty ženy byly jakékoliv hříšnice, tím, co jim bylo kladeno
za vinu, se neprovinily. Dnes, třebaže
mezi námi je spousta syčáků, kteří si
nezadají ani s tehdejšími inkvizitory,
už naštěstí něco takového není možné a všechny ženy si mohou vychutnat
čarodějnou vatru, kterou každoročně
připravují dobrovolní hasiči z Horního
Tanvaldu. Letos jim počasí příliš nepřálo, ale oheň to byl jaksepatří.
A nebojte se, ta čarodějnice sedící
na vrcholu hranice, jedubaba s  bradavicí na nose a černou kočkou na rameni, to nebyla žádná z  tanvaldských občanek, nýbrž figurína ze dřeva, slámy
a starých hadrů. My, Tanvalďáci, přece děvčata nepálíme, nýbrž hýčkáme
a na rukou nosíme. Nebo snad ne?
-vho-

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 10. 4. 2013
Pokračování ze str. 6
Smržovka) na křižovatku se silnicí III/29022)
u pošty v Albrechticích v Jizerských horách),
staničení 1,161 – 3, 568, a věc vrací v   této
části rozhodování Správě CHKO Jizerské hory
k novému projednání.
• RM souhlasí s podáním žádosti Základní
školy Tanvald, Sportovní 576, Tanvald
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého
kraje na 5 projektů z programu „Podpora resortu
zdravotnictví, tělovýchovy a sportu“:
1/ Název podprogramu: 3.4. – Údržba, provoz
a nájem sportovních zařízení
Název projektu: Kulturní prostředí – radost
z  pohybu
Celkové náklady 60.000 Kč, dotace 45.000 Kč,
spoluúčast školy 15.000 Kč
2/ Název podprogramu: 3.8. – Sportovní akce

Název projektu: Pleskoty – zdravý pobyt
v přírodě
Celkové náklady 46.500 Kč, dotace 13.000 Kč,
spoluúčast školy 33.500 Kč
3/ Název podprogramu: 3.8. – Sportovní akce
Název projektu: Sportovec školy
Celkové náklady 18.700 Kč, dotace 9.000 Kč,
spoluúčast školy 9.700 Kč
4/ Název podprogramu: 3. 9. – Školní sport
a tělovýchova
Název projektu: Cvičíme a sportujeme rádi
a bezpečně
Celkové náklady 50.000 Kč, dotace 50.000 Kč,
spoluúčast školy 0 Kč
5/ Název podprogramu: 3.5. – Pravidelná činnost
sportovních a tělovýchovných organizací
Název projektu: Pohybem ke zdraví
Celkové náklady 69.500 Kč, dotace 20.000 Kč,
spoluúčast školy 49.500 Kč

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

Dnes už se děvčata upálení bát nemusejí.

Vatra hornotanvaldským hasičům pěkně plála.

V červnu 2013
oslaví narozeniny
Alena Kroutilová
Marie Krumphanzlová
Zdenka Bambušková
Vlastimil Bukvic
Hanička Bartelová
Bohumil Hasa
Helena Kuchová
Libuše Matoušková
Ingeborg Prokorátová
Vojtěch Horváth
Jaroslav Kopal
Anežka Preislerová
Marie Šebestová
Kristina Vondráčková
Anna Žáková

ě
S r de č n
ej e m e
bl a h o p ř m
ů
oslavenc
Pokud si někdo nepřeje být uveden v TZ,
stačí zavolat na tel.: 483 369 671
( Pozor na termín uzávěrky TZ ! )

V dnešním světě je nutnost zvládat finanční
gramotnost
Pokračování ze str. 5
zamyslet nad tím, na co je nutné si vzít
půjčku a co naopak může být zbytečné
a riskantní.
V neposlední řadě si žáci
vyzkoušeli, zda by mohli být sami
aktivní v podnikání. Měli vytvořit
podnikatelský
záměr,
promyslet,
co všechno budou k jeho realizaci
potřebovat (od nejrůznějších povolení,
přes vybavení, až po personál).
Skupiny vymýšlely obchody, restaurace
a jiné služby. Propracované návrhy pak
prezentovaly ostatním.
Samozřejmě,
že
zbyl
čas
i na oddychovou, kreativní práci. Tou
bylo navrhování nových českých
mincí a bankovek. Každá skupina
pojala návrhy po svém, někteří
se konzervativně drželi soudobé
koncepce, jiní se odvážně pustili
do nekonvenčních designů.
A co se pak stalo s vydělanými
penězi? Skupiny si měly rozmyslet,
pro jaké účely svůj výdělek využijí.
Investovat? Spořit? Prohýřit? To vše je
možné, ale každý se s následky musí
poprat sám. Po tomto Společném dni
už přeci ví, jak na to.
M. Stěhulová
ZŠ Tanvald, Sportovní
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Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald

Městská knihovna Tanvald

Pro děti školního věku jsme připravili na začátek prázdnin v termínu
1. - 12. 7. 2013 příměstský tábor „Toulavé boty 2013“. Tábor provází soutěž
o keramickou botičku, kterou děti dostanou na každém výletu za správně zodpovězenou otázku k danému tématu. Děti s největším počtem  malých botiček
získají velkou keramickou botu jako upomínku na tábor.
Program tábora:
Pondělí 1. 7. 2013 - rozhledna Černá Studnice. Pojedeme vlakem
do Smržovky, odtud pěšky na Černou Studnici a zpět. Sraz v 8.45 na hlavním
vlakovém nádraží v Tanvaldě, návrat ve 14.12 tamtéž.
Úterý 2. 7. 2013 - Riegrova stezka. Vlakem do Semil, odtud pěšky Riegrovou
stezkou do Spálova na vlak. Sraz v 8.10 na hlavním vlakovém nádraží
v Tanvaldě, návrat ve 14.47 tamtéž.
Středa 3. 7. 2013 - hrad Trosky. Vlakem do Borku p. Troskami, odtud na Trosky
a okolo rybníka Vidláku zpět do Borku na vlak. Sraz v 8.10 na hlavním vlakovém nádraží v Tanvaldě, návrat v 15.28 tamtéž.   
Čtvrtek 4. 7. 2013 - Buková hora. Vlakem do Smržovky, odtud přes Vyhlídku
na Bukovou horu a do Josefova Dolu na vlak. Sraz v 8.05 na hlavním vlakovém
nádraží v Tanvaldě, návrat ve 13.32 tamtéž.
Pondělí 8. 7. 2013 - Včelí stezka Harrachov. Autobusem do Harrachova, zde
si projdeme naučnou včelí stezku, kde se seznámíme se životem včel a autobusem pojedeme zpět do Tanvaldu. Sraz v 8.05 na autobusovém terminálu
v Tanvaldě (u vlakového nádraží), návrat ve 14.35 nebo v 15.30 tamtéž.
Úterý 9. 7. 2013 - zámek Hrubý Rohozec. Vlakem do Dolánek, odtud na prohlídku zámku a zpět do Dolánek. Sraz v 8.10 na hlavním vlakovém nádraží
v Tanvaldě, návrat v 15.28 tamtéž.
Středa 10. 7. 2013 - Kopicův statek-Hlavatice. Vlakem do Sedmihorek, odtud
pěšky Angrovou stezkou kolem léčivých pramenů na Kopicův statek, kde si
prohlédneme skalní reliéfy. Dále půjdeme Zlatou stezkou Českého ráje přes
Valdštejn na skalní vyhlídku Hlavatici a do Turnova na vlak. Sraz na hl. vlak.
nádraží v Tanvaldě je v 8.10, návrat v 15.28 tamtéž.
Čtvrtek 11. 7. 2013 - hrad Michalovická Putna. Vlakem do Debře, odtud
na zříceninu hradu a zpět. Na hradě je možnost opékání buřtů, takže buřta
s sebou! Sraz v 8.10 na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě, návrat v 15.28 tamtéž.
Pátek 12. 7. 2013 - Šťastná země v Radvánovicích - dětský areál s různými
atrakcemi, vlakem. Sraz na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě v 8:10, návrat ve 14:47
tamtéž. Na tento výlet vezmeme přednostně děti, které se zúčastní i jiných
výletů. Při nepříznivém počasí pojedeme do Babylonu v Liberci.
Na každý výlet je třeba mít vhodnou turistickou obuv (ne sandály!!!),
pláštěnku nebo deštník (NUTNÉ!!!), svačinu, dostatek pití, kartičku ZP
nebo její kopii a kapesné dle uvážení.
Přihlášky přijímáme pouze s platbou v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě (tel.č.
483 394 301), nejpozději do 26. 6. 2013. Zde také obdržíte bližší informace.

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 června.
Hlavní sál:
„Pravěk“ - výstava dětských kreseb ze soutěže, kterou vyhlásila Městská
knihovna v Desné.
Vstupní část knihovny:
„Rady zahrádkářům“ výstavka knižních titulů z  našeho fondu

Mateřské a dětské centrum Maják
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.
Kontakt: Bc. Lenka Kořínková, speciální pedagog, tel. 602 411 462,
lenkakor@seznam.cz  Poradna: Podhorská 15, Jablonec nad Nisou
Cena individuálního kurzu je 600 Kč/dítě, skupinového (3 děti + 3 rodiče) je
200 Kč/dítě, sociálně slabé rodiny evidované v hm.nouzi zdarma.
• ZDRAVOTNICKÝ KURZ PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY A MAMINKY NA MD
6. 6. od 9.30 hod., během 2 hodin se dozvíte základní úkony v  první pomoci
u novorozeňat a dětí do jednoho roku, prezentuje Červený kříž, kurz je ZDARMA
• PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V MAJÁKU - 22. 7. - 25. 8. 2013 (5 týdnů)
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.
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.
• HRAVÁ A TVOŘIVÁ DOPOLEDNE PRO PŘEDŠKOLÁKY (pro děti 2-5 let)
středa a pátek dopoledne, cena za dítě je 50 Kč za každou započatou hodinu,
podrobné podmínky 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
• SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE - volejte na tel.: 603 304 550 nebo
e-mail: anitarusnakova@seznam.cz
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
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BARVIČKY UŽ ZNÁM,
KNÍŽKU SI SÁM VYHLEDÁM
Děti z MŠ Radniční a MŠ Šumburk
Tanvald strávily příjemné chvíle v  
naší knihovně.

Čtenářům, kteří si zapomenou vzít
do knihovny své „druhé oči“, nabízíme zapůjčení brýlí ( +1 - +4 dioptrie).
Stačí si o ně požádat u pultu.

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní akce v kině Jas Tanvald:

8. 6. SO 19 h. Divadlo Járy Cimrmana: Blaník
Divadelní představení Divadla Járy Cimrmana z  Prahy.
Autoři semináře Cimrman a historie: Pavel Vondruška, Jan Hraběta,
Zdeněk Svěrák, Režie: Ladislav Smoljak, Scéna a kostýmy: Jaroslav Weigel
Obsazení:
Zdeněk Svěrák - Veverka z Bitýšky
Bořivoj Penc nebo Petr Reidinger - Hynek z Michle
Jan Kašpar nebo Petr Brukner nebo Jan Hraběta - Smil Flek z Nohavic
Miloň Čepelka nebo Petr Brukner - Josef Bohuslav Chvojka
Václav Kotek nebo Genadij Rumlena - Šlupka
Robert Bárta nebo Michal Weigel - Jeskyňka
Předprodej vstupenek v  pokladně kina 1 hodinu před každým filmovým
představením. Možný i online předprodej na odkazu www.tanvald.cz nebo na
www.disdata.cz.  Vstupné 340Kč.
10. 6. PO 9.30 h. O princezně, Luciášovi a makových buchtách
„Láska jako slza se rodí v očích a padá k srdci“
Klasická pohádka, napsala Lucie Belanová. Hraje Divadlo HP Praha.
Naše nová pohádka vypráví o princezně, která by se ráda vdávala, o čertovi
Luciášovi, a o tom, co se všechno stane, když se spolu setkají. Zvítězí peklo
nebo láska? Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení o tom,
že i malý čin a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné proměny, umí dělat
opravdové zázraky. Vhodné pro děti od 3 do 11 let. Vstupné: 30 Kč.
18. 6. ÚT 16 h. Akademie ZŠ Sportovní v Tanvaldě
Vystoupení dětí a vyhlášení nejlepšího sportovce roku. Vstupné: dobrovolné.
8. června se uskuteční osmý ročník spanilé jízdy cyklostezkou Járy
Cimrmana a slavnostně bude otevřen Maják Járy Cimrmana, rozhledna
a muzeum Cimrmanovy doby v Příchovicích.
Podrobný program v Infocentru Tanvald.

Připravujeme na červenec a srpen:

Koncerty v  autokempu Tanvaldská kotlina ve dnech 13. a 20. 7. a 3. a 24. 8.
2013. Vždy od 18 hodin. Program bude uveřejněn v  příštím čísle TZ.

Maxík

V  Mateřském a dětském centru Maják
v Tanvaldě probíhá speciální stimulační
program s názvem MAXÍK, vytvořený
pro předškoláky a děti s odloženou
školní
docházkou
(akreditovaný
Ministerstvem školství a podporovaný
Ministerstvem práce a sociálních věcí).
Lektorkou je speciální pedagožka
Lenka Kořínková z Jablonce nad
Nisou, která kurz úspěšně vedla už
v loňském roce.
Velkou předností kurzu je individuální
přístup a tempo „ušité“ konkrétnímu
dítku na míru. Na hodinových lekcích
se velmi hravou a plynulou formou učí

(a doma s rodiči tréninkem upevňují)
grafomotorické a sociální dovednosti,
vnímání zrakové (barvy, tvary…),
sluchové (slovní zásoba, slabiky,
slova…), prostorové (pravá, levá
strana,…), předčíselné představy,
rozvíjí paměť, učí se koncentrovat
a soustředit se na danou věc atd.
Podporuje se především ta oblast,
ve které to dítě potřebuje.  Postupně se
dítě setkává s „povinnostmi“.
Zkuste to sami: vemte si tužku do ruky,
kterou běžně nepoužíváte a pište.
Nechápete? Takto se mohou cítit
některé děti při nástupu do školy.
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FILMOVÉ TIPY 
MUŽ Z OCELI

Příběh a charakter Supermana je jedním z nejuznávanějších superhrdinů všech dob. Opět se
setkáme s postavou mladého žurnalisty Clarka
Kenta, který je na Zemi poslán z planety Krypton.
Clark se musí stát hrdinou známým jako Superman,
nejen aby byl poslední nadějí záchrany, ale také
aby ochránil své milované.

Království lesních strážců

Tvůrci Doby ledové a Ria odhalí neobyčejný,
skrytý svět, 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 partičkou zelených zábavných postaviček pokusit zachránit jejich tajný svět...vlastně i náš svět.

Jak nepadnout do drogové pasti

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

8. ročník Spanilé jízdy cyklostezkou Járy Cimrmana aneb Na kole okolo Liptákova
a otevření Majáku Járy Cimrmana - rozhledny a Muzea cimrmanovy doby
P r o g r a m:
Zlatá Olešnice - Na Vrších:
9.00 - 9.30 hod. - občerstvení žíznivých, start Spanilé jízdy, určeno je pro cyklisty
zdatné, ale i netrénované, rekreační či sváteční. Místo bude označeno.
Program u kostela sv. Františka z Assisi v Tanvaldě na Šumburku:
• 11.00 hod. - slavnostní uvítání účastníků Spanilé jízdy, uvítání vážených hostů
• defilé spanilých jezdců a jejich strojů
• historické automobily
• 12.00 - miniseminář Divadla J. Cimrmana
• hudba O. V. J. DIXIE Liberec, stánky s občerstvením již od 10.00 hodin
• 12.45 hod. společný odjezd po železnici historickou „Zubačkou“ z Tanvaldu
do Kořenova (společně se zástupci Divadla Járy Cimrmana)
• k vlaku o 6 vozech bude připojen restaurační vůz
• Možné je také z Tanvaldu Šumburku odjet automobily i bicykly po silnici, pěšky
po zelené turistické značce do Příchovic.
• příjezd Zubačky do Kořenova ve 13.40 hodin
• v Kořenově poslouží kyvadlová doprava z nádraží až do Příchovic
Příchovice - Areál U Čápa
• V 15.30 hod. slavnostní otevření Majáku Járy Cimrmana v Příchovicích
• projevy, přestřižení pásky
• prohlídka Muzea cimrmanovy doby i rozhledny
• k dobré pohodě hraje Hudba u města Vídně z Jablonce nad Nisou, tanec
a občerstvení jsou samozřejmostí této slavnosti
Tento slavnostní den završen bude představením Blaník v podání Divadla Járy
Cimrmana od 19.00 hodin v kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldu (předprodej na toto
divadelní představení v pokladně kina vždy hodinu před každým film. představením).
Možný i online předprodej na odkazu www.tanvald.cz nebo na www.disdata.cz.

Strážníci městské policie vyrážejí o tom jsem se přesvědčil. Zabrousí
do tanvaldských škol a besedují do volnočasových aktivit, které jsou
s dětmi, o tom jsme již psali. Jiří nejlepší alternativou jakékoliv závislosti
Horáček a Petr Smoleňák zavítali a dokonce dokážou děti zapojit do péče
rovněž do nízkoprahového centra, o prostředí okolo nás. Koneckonců
kam chodí převážně děti ze sociálně kupříkladu škola na Horním Tanvaldě
slabšího prostředí, aby zde řekli pár už má řadu let v péči parčík kolem
slov o zdravotních a psychických pomníku na Honvartě. Děti, které svou
dopadech užívání drog. Očekávala prací k úklidu přispěly, nejspíš samy
je plná společenská místnost, neboť nepořádek dělat nebudou, pokud si své
přišly i děti z hornotanvaldské školy, vlastní práce váží.
kde se proti těmto nešvarům zaměřují
A ještě jedna důležitou věc
dlouhodobě.
související s drogovou závislostí,
O drogách a jejich zhoubném vlivu na
kterou
strážníci
důrazně
se již napsalo dost. Na veřejnosti už upozorňovali. Jsou to injekční jehly
jste se s tím pravděpodobně setkali po feťácích. Feťák si prostě píchne
všichni. Přihlouplé úsměvy hraničící svou dávku, bez níž je troska a po níž
s demencí, nekontrolovatelné
jednání leckdy s tragickými
následky. Co platno, že pachatel
si po činu sype hlavu popelem
a tvrdí, že si nic nepamatuje,
a člověk by ho málem politoval,
když to, co provedl, už nelze
vzít zpátky. Takový feťák dokáže
leckdy zničit celou rodinu. Krade
na co přijde, protože normálním
způsobem si na svou dávku
nemůže vydělat. Pokud se v jeho
okolí nenajde nikdo, kdo by
Strážníci Smoleňák a Horáček mezi školáky.
tomu udělal přítrž, a to není vůbec
jednoduché, stáhne s sebou ke dnu je šílencem, a vůbec ho nezajímá,
i své rodiče, prarodiče, sourozence. kam odhodí stříkačku. Klidně ji nechá
Nakonec jim zůstanou jen holé stěny v parku pod lavičkou nebo dokonce
a leckdy přijdou i o ně. A nebylo málo na pískovišti dětského hřiště. Že tam
ani těch, kteří přišli o to nejcennější, může přijít malé děcko, které si s tou
o svůj život. Nemusíme ostatně chodit divnou věcí začne hrát, píchne se o ni
daleko. Nedávno se takový případ stal a může onemocnět žloutenkou nebo
v České Lípě a na jeho konci zůstaly nedejbože HIV, to je mu jedno, protože
dvě mrtvé ženy a dement, jenž vůbec ho osud jiných lidí nezajímá. Jde mu
netuší, co vlastně udělal, notabene jen a jen o vlastní uspokojení, či spíše
svým nejbližším. Drogy jsou prostě přežití v nirváně, těžko říct. Takže
svinstvo a je škoda, že dealeři nejsou jen zopakuji slova strážníků městské
u nás mnohem tvrději postihováni, to policie. Na stříkačky nikdy nesahat,
je ale jiný příběh, na který tu nemáme upozornit městskou policii nebo učitele
prostor.
a ti se postarají, aby nebezpečné jehly
Toho všeho jsou si samozřejmě byly odstraněny.
strážníci vědomi, ale kdyby jen stáli
A na závěr ještě volná citace našich
nad dětmi se vztyčeným prstem, strážníků. I děti ze sociálně slabého
asi by to bylo málo platné. Kazatele prostředí mohou něčeho dosáhnout
u nás obvykle moc nemilujeme. a nemusejí se potácet na dně
Ovšem když se problém umí podat mezi sociálními dávkami a různými
s nadhledem, praktickými příklady závislostmi. Stojí je to zpravidla více sil
a taky aspoň špetkou humoru, děti než ty, co si žijí jako v bavlnce, ale jde
se pak snadno vtáhnou do debaty to. Je to dobré jak pro ně, tak pro celou
a začnou o věci přemýšlet, a to je společnost.
Václav Hošek
účelem. Naši strážníci to dovedou,
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Slovo právníka z pera JUDr. Petra Hromady
k článku ze strany 9

Celospolečensky
závažnou
problematiku zneužívání drog a jiných
psychotropních látek v ČR upravuje
Zák. č. 167/1998 Sb. o návykových
látkách, zák. č. 140/1961 Sb., trestní
zákona, dále zák. č. 200/1990 Sb.,
zákon o přestupcích, všechny uvedené
ve znění pozdějších předpisů a dalších
prováděcích předpisů. Obecně platí, že
pěstování a držení i malého množství
drogy je tolerované jako přestupek.
Před nějakou dobou došlo k navýšení
malého množství z 5g na 15g
marihuany na osobu.
Pěstování konopí pro vlastní
potřebu je stále přestupkem, nebo
trestným činem v závislosti na množství
pěstovaných rostlin. Pokud jsou rostliny
výhradně pro vlastní potřebu a je jich
maximálně 5, jde o přestupek, který
se trestá zpravidla pokutou. V případě
většího než malého množství, tedy více
jak 15 g marihuany, je trestem až 1 rok
vězení, nebo propadnutí majetkové
hodnoty. V tomto případě, pokud je
zadržen člověk s větším množstvím
drogy, ale drogu dále nijak nešíří, se
zpravidla přistupuje k peněžitému
trestu a podmínce.
Pokud se přechovávání děje
ve
velkém
rozsahu,
například
za účelem prodeje a šíření drogy, hrozí
pachateli trest 6 měsíců až 5 let.
Drogy jako Pervitin, Heroin, Kokain,
nebo další drogy, jsou označovány
jako „tvrdé“ drogy. Po jejich užití
dochází k rychlému nástupu návyku
a
k
závislosti.
Nejzávažnějším
důsledkem jejich užívání   je změněný
stav vědomí a často nezvratné
změny psychického stavu se sklony
k agresivitě, snížené schopnosti
ovládacích mechanismů a k depresi
a sebepoškozování.
Znalec
drogové
problematiky
MUDr. Karel Nešpor k tomu říká:

Je zde nutné upozornit na obecně
bagatelizovanou
roli
marihuany
na drogové scéně. Vyrábí se
z konopí a její účinky způsobuje látka
tertahydrokannabinol-zkrácene THC.
Marihuana se nejčastěji kouří, droga se
z těla vylučuje jen velmi pomalu a má
tendenci se ukládat v tukové tkáni.
Po vykouření 1 cigarety lze prokázat
10 až 20 % drogy ještě po 30 dnech
a 1 % dokonce po 48 – 138 dnech.
Při pravidelnějším užívání se droga
hromadí v těle a může to mít nepříznivé
účinky na tělesné i duševní zdraví.
K velkým sociálním rizikům marihuany
a hašiše patří podněcování sklonu
k násilnosti, poruchy paměti (snížená
schopnost učení a s tím spojený
zhoršený prospěch ve škole – pozn.
P.H.)), nezájem a apatie.
Z vlastní praxe v provádění primární
prevence v oblasti protidrogové
problematiky můžu uvést zajímavý
poznatek: Žáci a studenti škol nejsou
k užívání alkoholu a nealkoholových
drog, jako je marihuana a další drogy,
motivování pověstnými neznámými
dealery
drog
v
blízkosti
škol
a na diskotékách. Jsou to převážně
spolužáci a vrstevníci s drogovou
zkušeností, kteří mají důvěru svých
spolužáků. Jimi oslovení vrstevníci  
ve snaze ztotožnit se s autoritami
v partě a z obavy před vyloučením
z jejích řad, přijmou nabídnutou
cigaretu marihuany, přičemž se nechají
přesvědčit tvrzením o její neškodnosti.
Jako spouštěcí látka je často alkohol
a běžná cigareta v průběhu párty,
či diskotéky atd. Je důležité, aby
se rodiče zajímali o okruh známých
svých dospívajících dětí a reagovali
na změny v jejich návycích, chování
a na zvýšenou potřebu peněz a dalších
zvláštních projevů.

Historie je svědectvím času, světlo pravdy, život
paměti, učitelka života, zvěstovatelka dávných dob.
Tento zajímavý citát
je
od
významného
římského
řečníka,
filosofa, politika a spisovatele Marcuse Cicera.
A jelikož je historie
svědectvím časů, tak
jsem se rozhodla vybrat
pár míst našeho města,
která zub času změnil
k   nepoznání. Historie
je zajímavá ve všech
ohledech a určitě není
bez
zajímavosti
si
Poznáte, kde se tato budova nachází?
prohlédnout dobové fotografie nebo pohlednice a zamyslet se si představme, za jakou chvilku vyrostl
nad tím, jak se toto místo změnilo. Jen terminál u vlakového nádraží nebo tanvaldské supermarkety a hasičská zbrojnice. Když se to tak vezme, tak to byla
opravdu chvilka a když se koukneme
Odvoz a likvidace
na černobílé fotografie, tak některá
místa už jsou takřka k nepoznání,
fekálií
a proto si je trochu připomeneme.
Štěpkování větví
První historickou exkurzi začneme v  
příštím čísle Tanvaldského zpravodaje
Mulčování trávy
a nápovědou k  článku je tato dobová
Tel: 777 822 890
fotografie.
-hajINZERCE
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Fotbalové jaro v plném proudu

Letošní zima nás všechny pořádně
potrápila a tak i jarní část fotbalového
Okresního přeboru začala se značným
zpožděním. Zdaleka ještě nejsou
dohrány všechny odložené zápasy
a proto je tabulka stále dost nekompletní. Tanvald se šestnácti odehranými
zápasy dohnal zápasové manko a tak
po dvou anglických týdnech, kdy se
hrálo sobota - středa, již nabírá soutěž
normální rytmus.
Po výsledkově ne příliš podařené
zimní přípravě, kdy jsme v podstatě
všechny přátelské zápasy odehráli
s o třídu výše hrajicími soupeři, jsme
začali na písečáku v Kokoníně. Tamní
hřiště nepřeje moc kombinaci, přesto
jsme se s ním poprali více než dobře
a odvezli si jednoznačné vítězství. 3
body jsme pak potvrdili s nevyzpytatelným béčkem Držkova a připsali si tak
první jarní domácí vítězství. V druhém
domacím zápase jsme hostili doposud
výborné Hodkovice a soupeř své kvality potvrdil. Bohužel jsme se v tomto
zápase nedokázali výrazněji prosadit
a soupeř si zaslouženě odvezl 3 body.
V očekávaném derby na Smržovce,
která se opět po půl roce vrátila na své
drnoviště, jsme opět odešli ze hřiště
poraženi a to v poměru 4:1. Hra oproti
Výsledky mužů - okresní přebor:
Kokonín B - Tanvald
1:6
Tanvald - Držkov B
3:1
Tanvald - Hodkovice
0:2
Rk.

Tým

výsledku tak jednoznačná nebyla
a do 85. min. jsme stále sahali po bodu,
který by byl vzhledem ke kvalitě povrchu, roven vítězství. Jenže při ofenzivní honbě za vyrovnáním jsme jaksi
otevřeli zadní vrátka a Smržovka toho
dokázala dalšími dvěma góly využít
a nepřipustila dělbu bodů. Nutno sportovně uznat, že Smržovka má velice
kvalitní mužstvo a nebýt nerovného
povrchu, asi by nebyl průběh zápasu
vyrovnaný až do konce. Zatím poslední
dva odehrané zápasy jsme se předvedli na domací půdě, kdy jsme přivítali
soupeře tabulkově nejslabší. Jak proti
Jenišovicím, tak Josefovu Dolu, jsme
se poločasově protrápili k hubenému
vítězství 1:0 a až druhé poločasy, kdy
před tím muselo být v kabině nejdříve
pořádné dusno, jsme začali hrát
a shodně nastříleli soupeřům nakonec
4 góly.
V tomto okamžiku je před námi ještě
šest zápasů a prozatím páté místo
v tabulce asi odpovídá dosavadním
možnostem našeho mladého týmu.
Děkujeme všem divákům za pravidelnou podporu a věříme, že i nadále
budete dvanáctým hráčem Tanvaldu!
Miroslav Pohořalý

Smržovka - Tanvald
Tanvald - Jenišovice B
Tanvald - Josefův Důl

4:1
4:0
4:1

Záp

+

0

-

score

body

1.

Hodkovice

15

12

2

1

40:9

38

2.

Pěnčín B

13

11

2

0

60:11

35

3.

Rychnov

14

9

2

3

52:17

29

4.

Smržovka

13

9

1

3

39:25

28

5.

Tanvald

16

8

2

6

42:34

26

6.

Albrechtice

15

6

2

7

24:29

20

7.

Kořenov

14

5

4

5

27:16

19

8.

Janov

14

5

3

6

24:26

18

9.

Držkov B

14

5

1

8

28:40

16

10.

Kokonín B

15

4

0

11

23:70

12

11.

Jenišovice B

16

3

1

12

19:41

10

12.

Josefův Důl

15

0

0

15

12:72

0

Následující zápasy:
Pěnčín B - Tanvald,
Tanvald - Rychnov,
Kořenov - Tanvald,
Hodkovice - Tanvald,

2. 6. 2013,
8. 6. 2013,
15. 6. 2013,
22. 6. 2013,

10:30
17:00
17:00
14:00

Mladí fotbalisté se předvedli na turnajích
Starší žáci týmu Tanvaldsko hráli
„O skleněný míč“ a obsadili 5. místo
po výsledcích:
Tanvaldsko – Turnov 2:2, Rapid Liberec
1:0, Semily 1:2, Mnichovo Hradiště 0:4,
Železný Brod 2:0, Sedmihorky 0:3.
Mladší žáci hráli o pohár „UMT Ž.Brod“
a byli o jednu příčku lepší, tedy čtvrtí.
Tanvaldsko – Semily 1:5, Sedmihorky
8:3, Turnov 0:8, Rapid Liberec 1:5,
Rychnov 13:3.

Střelcem celého turnaje se stal Tomáš
Prousek z Tanvaldska.
A úplně nejlepší byli minižáci, kteří
na turnaji ve V. Hamrech neokusili
porážku a po výsledcích s V. Hamry
2:2, Jabloncem A 2:1, Mšenem 2:0,
Jabloncem B 4:3 a Plavy 1:0, obsadili
konečné 2. místo. A jako třešnička
na dortu pak ještě nejlepší střelec
Adam Galbavý z týmu Tanvaldska.
Skvělé!
-vho-
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Golfisté po zimě opět soutěží
Závěr dubna prožívali dráhoví golfisté
v Rakovníku, kde po zimní přestávce
pokračovala 1. liga sezony 2012/2013.
Náš tým se neprosadil – obsadil až 5.
místo a dokázal porazit jen druhý tým
Chebu.

Největší radost tak měli Tanvaldští
pouze v soutěži jednotlivců z těch
nejmladších. V kategorii žákyň zvítězila Krystyna Ognarová (vpravo) před
Patricií Bergerovou.  (LiNo)

Na Bohemii Tour v Rakovníku došlo
i k vyhlášení nejlepších hráčů a hráček
Čech v minigolfu za rok 2012. V nej-

mladší kategorii si pohár vítězství
odvezla i naše Krystynka Ognarová.
Gratulujeme!  (LiNo)

Inzerce, Sport

Pro Maškovu vánočku do pořádného krpálu
Je to s podivem a nikdo netuší, jak
to vlastně dělá, ovšem faktem je, že
ředitel soutěže o Pohár běžce Tanvaldu
Vláďa Vyhnálek umí pokaždé vybrat
krásné počasí. Celý týden mohou
hromy, blesky lítat a trakaře padat,
ale jakmile TJ SEBA vyhlásí PBT,
vysvitne slunko. Sníh už pomaloučku
polehoučku opustil naše stráně a tak

se na „Pionýrce“ místo lyží objevily
tenisky a trička. A běhalo se do vrchu.
Pořádného. Občas některý závodník
či závodnice okusili zeleného trávníku
a slzička ukápla, ale všichni bojovali
naplno. V 15 kategoriích se opět
představilo několik set malých i větších
závodníků.
Průběžné
výsledky
zveřejníme v příštím čísle TZ.
-vho-

Maškova vánočka leží opravdu vysoko na kopci.

Smečka odhodlaných běžců na startu.

INZERCE

Občerstvovací stanice v plném provozu.
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Povídání nejen o zdraví s MUDr. Slavotínkovou
Vadí pití kávy našemu zdraví? A co
sladké a tučné jídlo? A škodí pití piva?
Pro odpovědi na tyto a další  zajímavé
dotazy pozval Senior klub na 23.

dubna paní doktorku Slavotínkovou.
Ta poutavě přiblížila řadu případů
a rad ze své dlouholeté lékařské
praxe. Přítomné však potěšila hlavně

INZERCE

svou účastí, vždyť pro řadu z nich
byla dlouhá léta ošetřující lékařkou
jejich   rodin. V milé besedě potvrdila
to, co vlastně všichni víme. Nic z výše
jmenovaného nám zdraví nezničí,
pokud budeme rozumní a budeme se
držet hesla „Všeho s mírou“. A když se
k tomu budeme trošku víc hýbat, než
jen vysedávat u televize, určitě našemu
zdraví jen prospějeme!
Kytička paní doktorce byla jenom
symbolickým poděkováním a všichni
účastníci akce doufají, že se s paní
doktorkou sejdou při další besedě
znovu.
-ali-

Caterpillar English Club
U školky 579 nabízí
Výuku angličtiny pro
děti a dospělé
Anglická miniknihovna
Začínáme září 2013
Mgr. Irina Mineva,
tel.606919839

caterpillarenglish@seznam.cz

INZERCE

Levné kuchyně Tanvald
SLEVY AŽ 20%
Paní Slavotínková si zrovna povídá s panem Zachem.

Zajistíme dopravu i montáž
Výběr 19 druhů – z toho 11
přímo vystavených

INZERCE

REPO SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

NOVĚ TAKÉ NÁBYTEK!

Občanská 1172
468 51 Smržovka
IČ:25410890, DIČ: CZ25410890

Budova KOBERCE – TESCOMA

Tel: 724 646 656

Nabízí komplexní vedení účetnictví, daňové evidence, mezd, zpracování
roční závěrky, zastupování na úřadech. Zajistíme vyzvednutí dokladů dle
dohodnutého harmonogramu.

Krkonošská 603 Tanvald
Tel: 603 225 123

LIBEREC
Stavební míchačka

Tvárnice ztraceného
bednění šedá barva

objem bubnu 125 l, motor 230 V,
550 W, hmotnost 47 kg

T 10

50 x 25 x 10 cm

T 15

50 x 25 x 15 cm

T 20

50 x 25 x 20 cm

T 30

50 x 25 x 30 cm

T 40

50 x 25 x 40 cm

Kč/ ks

26,28,35,37,44,-

VÝŠKA 25 cm

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY !
Značkové suché maltové směsi 25 kg

Přesné příčkovky
hladké

21,32,625 x 250 x 100 mm 42,625 x 250 x 115 mm 48,625 x 250 x 150 mm 59,625 x 250 x 50 mm

zdící malta, univerzální omítka a zdící malta,
jednovrstvá omítka, jádrová omítka, vápenný štuk,
betonový potěr, zdící malta na pórobeton

625 x 250 x 75 mm

vyrobeno
v Německu

125 l

3.990,-

od

od

26,-

25 kg od

21,-

50,-

TLOUŠŤKA 8 cm

od

od

39,Vegetační dlažba
šedá barva

450 x 300 x 80 mm
600 x 400 x 80 mm

39,45,-

24,-

od

12,-

Zahradní obrubník

Přídlažba trávníková

systém pero-drážka
usnadňující zabudování

šedá
barva

červená
barva

500 x 50 x 200 mm

24,39,-

36,65,-

220 x 120 x 45 mm, variabilita prvku
šedá

12,-

červená

14,-

1000 x 50 x 200 mm

ks

2,,98
Zámková dlažba Parketa
20 x 10 x 6 cm, vibrolisovaná, dvouvrstvá, vysoká
pevnost a otěruvzdornost, mrazuvzdorná, odolná
proti rozmrazovacím látkám, dobrý protiskluz,
kusový prodej nebo na m2, 50 ks/ m2

149,-/ m2

Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 • www.bauhaus.cz
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Nabídka platí do 30.6. 2013 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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