www.tanvald.cz

2

16. 2. 2011 bude vyhlášeno
výběrové řízení na získání
půjčky z Fondu pro
zlepšení úrovně bydlení.

Pozvánka na

zasedání zastupitelstva
Ve velké zasedací místnosti
se uskuteční ve středu
16. února od 16 hod
jednání zastupitelů města.

Kolik si lidé letos
zaplatí za teplo?

Cena tepla na tanvaldských sídlištích
je od 1. ledna 2011 stanovena ve výši
525 korun za gigajoul + desetiprocentní
daň. Průměrná celoroční cena se
v uplynulém roce bez daně pohybovala
na 519 korunách. Cena tepla se
odvíjí
od
množství
vyrobeného
a spotřebovaného tepla a vytváří se
v průběhu celého roku. Odpovědi
na všechny otázky a podrobné
informace mohou Tanvalďané nalézt
na
nových
webových
stránkách
www.teplotanvald.cz. Zde se mohou
s konkrétními otázkami obracet přímo
na teplárnu.
-hoš-

Reforma školství
navrhuje sloučení
pěti škol

Počet a kapacita středních škol
v Libereckém kraji by se měla podle
návrhu nové reformy školství snížit.
Tato reforma, kterou navrhuje Liberecký
kraj, by se tanvaldských škol neměla
přímo dotknout. Navrhuje ale změnu
zřizovatele místního gymnázia, kterým
by už podle ní neměl být kraj, ale
samotné město.
„Reagujeme na prohlubující se populační
úbytek žáků na středních školách.
Zmenšuje se tak počet a obsazenost tříd
na školách a z výukového hlediska to
vede k nemožnosti zajišťovat na menších
školách dobře a v plném rozsahu výuku.
I v našem kraji se množí případy, kdy
dosud relativně bezproblémové školy
nemají na mzdy učitelů, půjčují si na ně
z provozních prostředků a na konci
roku pak žádají mimořádné dotace
od zřizovatele. A proto, neproběhne-li
rozumná optimalizace sítě středních
škol (tj. oborové slučování menších
blízko sebe působících škol do větších
a lépe financovaných celků), dojde
k dalšímu zhoršování odborných,
organizačních i materiálních podmínek
v kraji. Tanvaldským školám se zatím
výše uvedené okolnosti vyhýbají,“ uvedl
předseda Výboru pro výchovu, vzdělání,
zaměstnání a sport Zastupitelstva
Libereckého kraje Stanislav Pěnička,
který je členem pracovní skupiny, která
se zabývá optimalizací sítě středních
škol v Libereckém kraji.
Podle autora návrhu reformy vzdělávání
Radka Cikla, náměstka hejtmana,
není v zájmu Libereckého kraje,
aby tanvaldské gymnázium zaniklo.
Do diskuze se ale dostala změna jeho
zřizovatele.

Pokračování na straně 5.
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Město nenechá zaniknout bazén v gymnáziu
Rozpočet na příští rok schválili
na prosincovém zasedání Zastupitelé
Tanvaldu. Město bude letos hospodařit
s téměř sto miliony korun. V rozpočtu se
mimo jiné počítá s financováním provozu
tanvaldského
plaveckého
bazénu
v objektu gymnázia, s vybudováním
chodníku na šumburském sídlišti
v ulici Vítězná nebo se spoluúčastí
na rekonstrukci ulic Nemocniční a Pod
Špičákem.
Krytý bazén v tanvaldském gymnáziu
ještě do konce loňského roku financovalo
Gymnázium Tanvald z provozních
prostředků, které obdrželo z Libereckého
kraje. Ten ale nově rozhodl o tom, že už
na bazén přispívat nebude a jedinému
krytému bazénu na Tanvaldsku by tak
hrozil zánik. Gymnázium samotné by
provoz bazénu již nemohlo financovat.
„Protože kraj rozhodl nepokrýt náklady
na financování provozu bazénu, rozhodli
jsme, že budeme hradit výdaje spojené
s jeho provozem ze svého rozpočtu.

do 19 hodin, v úterý a středu od 16 do 19
hodin, ve čtvrtek od 16.15 do 19 hodin,
v pátek od 16 do 19 hodin a v sobotu
od 8 do 12 hodin.
Město pro rok 2011 počítá s příjmy 99,9
milionů korun a výdaji 95,2 milionů
korun. Větší investiční akce v rozpočtu
zahrnuty nejsou. Schvalovány budou až
na jednání zastupitelstva v únoru nebo
dubnu letošního roku.
V rozpočtu je zahrnuto 828 tisíc korun,
které jsou vyčleněny na příspěvky
neziskovým organizacím. Město mimo
jiné podpoří i letní provoz lanové dráhy
na Tanvaldský Špičák.
Obyvatelé
šumburského
sídliště
se letos dočkají výstavby chodníku
ve Vítězné ulici mezi křižovatkami s ulicí
Smetanovou a Popelnickou. 250 tisíc
korun zase půjde na opravu lávky v ulici
U Lávky.
Téměř tři miliony korun město použije
na provoz a rekonstrukci veřejného
osvětlení.

Z rozhodnutí rady města, bude Město Tanvald, od začátku roku hradit formou účelového příspěvku provozní náklady bazénu v budově gymnázia. Důvodem poskytnutí tohoto příspěvku je umožnit občanům
města a především žákům a studentům tanvaldských škol sportovní využití plaveckého bazénu přímo
v Tanvaldě.  Foto: -vho-

Otevírací doba: po: 18 - 19 hod, út - st: 16 - 19 hod, čt: 16.15 - 19 hod, pá: 16 -19 hod,
so: 8 - 12 hod.
Jako dotaci na provoz bazénu jsme
vyčlenili 600 tisíc korun,“ uvedl starosta
města Petr Polák. Plavecký bazén
využívají zejména základní školy, konají
se zde pravidelně sportovní štafety měst
a je přístupný i veřejnosti. Lidé si sem
mohou přijít zaplavat v pondělí od 18

Zastupitelé schválili také částku ve výši
2,7 milionů korun jako příspěvek
na rekonstrukci ulice Nemocniční
a Pod Špičákem od křižovatky u hotelu
Koruna po křižovatku u tenisových
kurtů. Investorem této rekonstrukce
je Liberecký kraj. Příspěvek města

V letošním roce bude zrekonstruována ulice
Nemocniční od křižovatky u hotelu Koruna po křižovatku u tenisových kurtů. Foto: -hoš-)

zahrnuje opravu chodníků, parkoviště
a veřejného osvětlení a podobně.
Rekonstrukce by měla být zahájena
ještě v letošním roce.
Přes 1,5 milionů korun město použije
na letní a zimní údržbu místních
komunikací, 5,6 milionů korun na likvidaci
komunálního odpadu a 630 tisíc korun
půjde jako příspěvek Libereckému kraji
na dopravní obslužnost (tedy autobusy
a vlaky).
Do oblasti kultury jde částka ve výši
téměř 6 milionů korun. Z toho
na pořádání kulturních akcí ve městě
jako jsou Tanvaldské slavnosti, HAF
nebo Tanvaldské hudební jaro, divadelní
a ostatní představení v kině apod.
letos půjde 1,1 milionu korun. Provoz
městského kina si vyžádá výdaje ve výši
více jak 2,2 mil. Kč, přičemž příjmy jsou
plánovány v částce 1,15 mil. Kč.
Z úsporných důvodů město pro letošní
rok snížilo personální výdaje, a to o pět
procent. Ušetří tak 1,8 milionu korun.
Šanci opět dostanou nezaměstnaní
lidé, kteří si mohou přivydělat v rámci
veřejně prospěšných prací. Počet těchto
pracovníků se pro letošní rok zvyšuje
na 16.
Další položky čtenáři mohou nalézt
na straně 3 v usnesení ze Zasedání
Zastupitelstva.
-hoš-

Naučte se pracovat s počítačem v tanvaldské knihovně
Mětská knihovna Tanvald připravila
pro své čtenáře společně se studenty
Gymnázia Tanvald pod vedením
RNDr.
Moravcové
individuální
počítačový kurz pro začátečníky.
V kurzu se zájemci naučí, jak se
pracuje s myší a klávesnicí. Pomůže jim

s orientací v nekonečných prostorách
internetu a se založením osobní
internetové adresy. Díky kurzu se také
seznámí s programy Word a Excel.
Zájemci se mohou přihlásit v knihovně
osobně do konce února.
-red-

Městská knihovna Tanvald
Krkonošská 350 (budova býv. soudu)
Tel.: 483 369 650
Výpůjční doba:
Pondělí a Středa  9:00 - 11:30  hod.  12:15 - 17:00 hod.
Úterý a Čtvrtek  9:00 - 11:30  hod. 12:15 - 15:00 hod.

Jak se bojuje se zimou v Tanvaldě
Více jak půl metru sněhu zasypalo
v polovině prosince Tanvald i jeho okolí.
Na některých místech v Libereckém
kraji kolabovala doprava na železnici
i na pozemních komunikacích a řada
měst zvažovala vyhlášení kalamitního
stavu. Ani Tanvaldu se problémy
nevyhnuly, ale díky plnému nasazení
pracovníků místních Technických služeb
se podařilo zajistit sjízdnost hlavních
tras i schůdnost místních komunikací
a kalamitě se nakonec podařilo vyhnout.
„Zima koncem loňského roku byla

i na náš region nezvykle tvrdá. Díky
dobrému vybavení Technických služeb
a plnému nasazení pracovníků TS
jsme ji ale zvládli bez větších problémů
a nutnosti vyhlášení kalamitního stavu.
Samozřejmě, když tři dny padá nepřetržitě sníh, není možné udržovat sjízdnost úplně na sto procent, ale vždy se
podařilo do daných termínů po ukončení
spadu sněhu sjízdnost silnic i schůdnost
chodníků zajistit. Chtěl bych poděkovat Technickým službám za jejich
nasazení i v období vánočních svátků.
Hodně pomohlo i nasazení pracovníků
na veřejně prospěšné práce, kteří

pomáhají s údržbou města. Jejich počet
se pro letošní rok zvýší o dva pracovníky,“ uvedl starosta města Petr Polák.
Kvůli přívalům sněhu a silnému větru se
15. prosince uzavřel hraniční přechod
do Polska, zastavily se vlaky na trati
Tanvald – Harrachov a ostatní vlakové
i autobusové spoje nabíraly zpoždění.
Silničáři apelovali na řidiče, aby vyjížděli pouze v nejnutnějších případech.
Dopravu na mnohých silnicích navíc
komplikovaly dopravní nehody. Lidem,
kteří se probudili do „bílé tmy“, mnohdy
nezbylo než přiložit ruku k dílu a ze dveří
svého domova se doslova vyhrabat.
Zaměstnanci Technických služeb se
museli ohánět od rána do večera, aby
obyvatelům Tanvaldu udrželi sjízdnost
a schůdnost města, a to bez ohledu
na to, že rtuť teploměru klesla hluboko
pod bod mrazu a každý rozumný člověk
raději zůstal v bezpečí pořádně vyhřáté
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místnosti. „V případě celonočního sněžení práce na odklízení sněhu začíná
přibližně v jednu hodinu ráno. Jedná se
o traktory – jeden z nich zajišťuje území
Šumburku a druhý území Tanvaldu.
Pokud sněží pouze slabě, práce začínají
ve tři hodiny ráno. V tuto dobu vyjíždí
posypový vůz zn. Man, který před
sebou stahuje sněhovou vrstvu, tak aby
posyp solením byl prováděn při vrstvě
sněhu do 3 cm, kdy je sůl ještě účinná.
Samozřejmě účinnost soli je dána
i teplotou, kdy při menších teplotách než
– 5 stupňů °C přestává účinkovat. V případě, že posyp solí není účinný, vyjíždí
druhý posypový vůz Mercedes Unimog,
který provádí posyp inertním materiálem
(štěrk). Při denním světle nastupuje
ruční posyp a úklid komunikací,“ popisuje každodenní práci Technických
služeb v zimním období Dan Doležal.
Oficiální pracovní doba Technických
služeb je od 6 do 14.30 hodin. V případě,
že padá sníh, se ale jejich pracovní doba
mění podle toho, jak je potřeba. „Úklid
sněhu končí při celodenním sněžení v 18
hodin. Od této doby jsou řidiči v pohotovosti na telefonech. V sobotu a v neděli
drží pracovníci TS jednotlivé služby dle
rozpisu,“ doplňuje Dan Doležal. Během
zimního období Technické služby bojují
se sněhem a dalšími úskalími, které
s sebou nese zima, sedm dní v týdnu
bez ohledu na svátky a období volna,
kdy většina lidí spokojeně sedí u kapra
a bramborového salátu (počasí svátky
bohužel nedrží). „O vánočních svátcích
se na komunikacích pracovalo, rozšiřovaly se komunikace, odklízel se sníh
z přechodů. Již první svátek vánoční byl
proveden inertní posyp všech chodníků,
neboť se vytvářelo náledí. Vedení technických služeb se připravuje na svátky
a koordinuje činnost TS tak, aby i oni
mohli trávit štědrovečerní večer s rodinami. Toto se snad vždy podařilo zajistit
a to ne na úkor uživatelů komunikací,“
uvádí vedoucí Technických služeb.
Veškeré práce Technických služeb se
řídí aktuálními potřebami ve městě. „Dle
nařízení města se uklízejí silnice III. tř.,
IV. tř. (chodníky) a účelové komunikace,
kde je zajišťována sjízdnost a schůdnost. Časové lhůty jsou dány nařízením
města dle důležitosti: 12ti hodinová
lhůta a 48 hodinová lhůta. Lhůty se počítají od skončení spadu sněhu. Nařízení
o úklidu i o komunikacích, které se
neuklízejí, jsou uveřejněny na oficiálních
stránkách města Tanvald. Nejedná se
pouze o úklid komunikací. Další práce
spočívají v odstraňování ledu z budov
města, úklid odpadů, odvoz sněhu nebo
zpřístupňování kontejnerových stání.
V případě zhoršení situace dochází
k jednání s vedením města a rozhodování ohledně smluvního zajištění odvozu
sněhu z nejfrekventovanějších komunikací města,“ doplnil Dan Doležal.
Největší potíž, s jakou se Technické
služby ve své práci setkávají, jsou zaparkovaná vozidla. Kvůli nim totiž nemohou
úklid řádně provést. Výjimkou není
situace, kdy si řidiči své
vozy neodstraní ani při
ohlášeném úklidu nebo
odvozu sněhu. Tím
Technickým službám
znemožní odvést svou
práci.
Osmdesát
procent
dotázaných lidí bylo
v loňském zimním
období
spokojeno
se zimním úklidem
ve městě. Vyplývá to

Tanvald čeká
lepší cestování
Terminál spojí vlaky i autobusy

z ankety na webových stránkách www.
tanvald.cz. „Doufáme, že tento trend
bude pokračovat i v letošní sezoně.
Samozřejmě není možné se vždy zavděčit všem, ale naší snahou je co nejlépe
zabezpečit úklid města v zimním období.
Tento úspěch je dán i zájmem vedení
města o činnost technických služeb,
kdy třeba i v extrémních podmínkách
probíhají denní porady, aby byla činnost

v co největší míře kvalitně zajištěna,
a pro tuto činnost jsou vedením města
vytvářeny potřebné podmínky,“ dodal
Dan Doležal.
Na boj se sněhem jsou Technické
služby Města Tanvaldu vybaveny dobře.
Z vlastního vybavení mají k dispozici:
2x traktor se zadní radlicí a s přední
nastavitelnou šípovou radlicí
1x MAN s přední nastavitelnou radlicí
a přídavnou nástavbou sypač soli
1x Mercedes Unimog s přední nastavitelnou šípovou radlicí a přídavnou
nástavbou inertní materiál, případně
podle potřeby sypač soli
1x UNO – 180 (Hon), velký nakladač
1x UNC – 060, malý nakladač
1x Novotný, malý nakladač
2x sněhová ruční fréza
1x nákladní auto Škoda Liaz
1x nákladní auto MAN 4x4
1x nákladní auto Renault
ruční posypové vozíky
Dodavatelské (od p. Berky z Údolí
Kamenice): pro oblast Valašsko 1x
traktor se zadní radlicí a s přídavným
zařízením nakladač

-hoš-

Dopravní terminál, díky němuž lidé
budou moci ze stejného místa cestovat
vlakem i autobusem, se v Tanvaldu
stavět bude. Tanvaldští zastupitelé projekt schválili na prosincovém zasedání.
Pohodlnějšího cestování by se lidé
mohli dočkat v průběhu letošního nebo
v první polovině příštího roku. Dopravní
terminál vyroste v areálu současného
vlakového nádraží, kde cestující naleznou vedle sebe vlaky i autobusy. Život
se tím ulehčí především obyvatelům
Šumburku, kteří musí na autobus chodit
až na druhý konec města, ale také lidem,
kteří do města přijedou vlakem a chtěli
by dál pokračovat autobusem. „Jsem
moc ráda, že město tento nápad zrealizuje. Budu za to děkovat každé ráno,
kdy musím absolvovat ranní maraton
ze Šumburku na autobusové nádraží,
abych se dostala včas do práce,“ říká
jedna z obyvatelek Šumburku.
Na výstavbu dopravního terminálu město
získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
ve výši 46,35 milionů. Celkové náklady
na stavbu jsou ve výši 76 milionů, přičemž město by se na částce mělo podílet
částkou zhruba 26 milionů korun a dalšími 4 miliony by měl přispět stát. Město
by mělo financovat mimo jiné výstavbu
kruhové křižovatky, stavbu parkoviště,
snesení koleje, překládkovou plochu pro
České dráhy nebo přeložku kanalizace.
Takovou částku město může vydat,
aniž by se zadlužilo. „Spoluúčast města
ve výši 26 milionů je poměrně vysoká,
takže se snažíme sehnat další finance,
aby se snížila. Ušetřené finance by
mohly pak být použity na realizaci jiných
projektů. V současnosti probíhají jednání
s Českými dráhami nebo s Ředitelstvím
silnic a dálnic. Předpokládáme, že se
na této částce budou podílet i tyto subjekty,“ uvedl starosta města Petr Polák.
V současné době se město připravuje na vyhlášení výběrových řízení.
„Počítáme s tím, že se stavbou terminálu
by se mohlo začít koncem II. čtvrtletí
letošního roku,“ doplnil Petr Polák.
Dopravní terminál spojí tři druhy
dopravy – vlaky, autobusy i osobní
automobily, které si lidé budou moci
před terminálem pohodlně zaparkovat
a pokračovat dál, buď po kolejích, nebo
autobusem. Tanvaldské vlakové nádraží
změní svou tvář po více než 136 letech,
které uplynuly od zahájení vlakového
provozu.
Prostor pro terminál už město
od Českých drah vykoupilo a je v zimě
udržován, aby už i dnes jej lidé mohli
využívat pro parkování.
-hoš-

Staré lékárničky
putovaly do Keni

Kdo si k Novému roku pořídil novou
autolékárničku a chtěl tu starou darovat
někomu, komu ještě může pomoci,
zavítal v lednu do tanvaldské lékárny
Europharm. Ta se stala sběrným
místem pro zdravotnické středisko Itibo
v africké Keni. Darovaný zdravotnický
materiál poputuje do nemocnice
v chudé oblasti Nyamira sloužící asi 200
tisícům lidí. Společnost ADRA, která
je organizátorem humanitární akce,
z obsahu lékárniček využije chirurgické
rukavice a neotevřený obvazový materiál - obinadla, fáče, gázové čtverce,
náplasti a trojcípé šátky.
-hoš-

Výpis usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 15. 12. 2010
• RM v působnosti valné hromady TABYS s.r.o.
schvaluje obchody společnosti přesahující částku
100.000 Kč:
opravu střechy na druhé části objektu č.p. 552,
ul. Palackého, Tanvald ve výši cca 250.000 Kč;
opravu střechy objektu č.p. 583, ul. Horská,
Tanvald ve výši cca 230.000 Kč;
výměnu stoupaček v objektu č.p. 536-9, ul.
Okružní, Tanvald ve výši cca 170.000 Kč
• RM v působnosti valné hromady TABYS s.r.o.
schvaluje v souladu s čl. III., odst. 2 Smlouvy
o individuálních pracovních a mzdových podmínkách, uzavřené s ředitelem společnosti
TABYS s.r.o. Tanvald p. Zdeňkem Pěničkou dne
22. 12. 2008, vyplacení zálohy na odměnu řediteli
společnosti za rok 2010.
• RM přidělila:
1/ byt č. 14, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná
593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou;
2/ byt č. 24, vel. 2+1, Vítězná 614, Tanvald, část
Šumburk nad Desnou.
• RM přidělila byt č. 3, Krkonošská 315, Tanvald,
část Šumburk nad Desnou.
• RM přidělila byt č. 42, Větrná 559, Tanvald.
• RM projednala žádost TJ Jiskra Tanvald,
šachový oddíl o poskytnutí nebytových prostor
v nové hasičské zbrojnici SDH Tanvald Šumburk
pro sehrání soutěžních zápasů a rozhodla této
žádosti nevyhovět.
• RM po projednání žádosti Teplárenství Tanvald
s.r.o. o odkoupení části pozemkové parcely
č. 309/2 v katastrálním území Tanvald, nebo
o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu k této části pozemkové parcely za účelem
výměny topných rozvodů doporučuje zastupitelstvu města této žádosti nevyhovět.
• RM vydává záměr na prodej části pozemkové
parcely č. 1684/4 o výměře cca 4014 m2, katastrální území Tanvald za účelem stavby rodinného
domu.
• RM doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit se směnou části pozemkové parcely č. 1125/1
a pozemkových parcel č. 1185/2 a č. 1193/2, vše
katastrální území Šumburk nad Desnou ve vlastnictví města Tanvald za pozemkové parcely č.
1144, č. 1169/, č. 1244 a č. 1245, vše katastrální
území Šumburk nad Desnou ve vlastnictví pana
V.H.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,
Děčín 4 podle předloženého návrhu Smlouvy
o zřízení věcného břemene č. IV-12-4005368/
VB2.
• RM schvaluje rozpočtové opatření č. 69/2010:
Příjmy
PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ – celkem
DANĚ – celkem
Sdílené daně celkem........................+ 102.500 Kč
Výdaje
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem DPH......102.500 Kč
• RM schvaluje rozpočtové opatření č. 70/2010:
Příjmy
Účelové dotace
příspěvek na péči........................... + 6.993.000 Kč
Výdaje
Sociální věci - celkem
Sociální dávky - dotace
příspěvek na péči.......................... + 6.993.000 Kč
• RM schvaluje rozpočtové opatření č. 71/2010
Příjmy
Účelové dotace na projekt „Zpracování územního
plánu Tanvald - etapa Návrh“.................98.000 Kč
Výdaje
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, PROJEKTY - celkem
čistopis územního plánu .....................+98.000 Kč
čistopis územního plánu .....................- 98.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA ...............+ 98.000 Kč
• RM schvaluje rozpočtové opatření č. 72/2010:
Příjmy
Účelové dotace na veřejně prospěšné práce
od úřadu práce z OP LZZ..............+ 1.208.241 Kč
Výdaje
Místní hospodářství - celkem
Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem
personální výdaje na VPP - platy......+901.980 Kč
personální výdaje na VPP - sociální zabezpečení.....................................................+ 225.298 Kč
personální výdaje na VPP - zdravotní pojištění....
+80.963 Kč
• RM schvaluje rozpočtové opatření č. 73/2010:
Příjmy
Účelové dotace
na zajištění výkonu agendy sociálně právní
ochrany dětí ......................................... +34.154 Kč
na zajištění výkonu agendy sociálních služeb......
................................................................+21.510 Kč
Výdaje
VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem
Vnitřní správa (radnice) - celkem

provozní výdaje hrazené z dotace na zajištění
výkonu agendy sociálních služeb........+21.510 Kč
provozní výdaje hrazené z dotace na zajištění
výkonu sociálně právní ochrany dětí...+34.154 Kč
Rozpočtová rezerva ...........................+ 55.664 Kč
• RM schvaluje rozpočtové opatření č. 74/2010:
Příjmy
Účelové dotace na opravu a zateplení mateřské
školy Radniční 540, Tanvald....... 2.448.377,90 Kč
Financování
převod z fondu rozvoje a rezerv
.................................................... - 2.448.377,90 Kč
• RM schvaluje rozpočtové opatření č. 75/2010:
Výdaje
ŠKOLSTVÍ – celkem
Základní škola – celkem
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 – celkem
Účelový příspěvek na stravování žáků
........................................................+ 145.120,10 Kč
Rozpočtová rezerva
........................................................- 145.120,10 Kč
• RM schvaluje rozpočtové opatření č. 76/2010:
Výdaje
OSTATNÍ VÝDAJE – celkem
úhrada neinvestičních nákladů za žáka ve spec.
MŠ v Jablonci n.N. ...............................+ 6.920 Kč
úhrada neinvestičních nákladů za žáka ve spec.
ZŠ v Turnově ........................................... 3.692 Kč
Rozpočtová rezerva ........................... - 10.612 Kč
• RM schvaluje rozpočtové opatření č. 77/2010:
Příjmy
Účelové dotace na činnost odborného lesního
hospodáře ......................................... + 142.812 Kč
Výdaje
Životní prostředí – výkon státní správy – celkem
činnost odborného lesního hospodáře..................
............................................................ + 142.812 Kč
• RM schvaluje rozpočtové opatření č. 78/2010:
Výdaje
KULTURA – celkem
Kino – celkem
personální výdaje ............................... + 15.727 Kč
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Komunální služby – středisko TS Žďár – celkem
personální výdaje ............................... - 15.727 Kč
• RM bere na vědomí přijatou dotaci na úhradu
letošních výdajů souvisejících s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
ve výši 18.674 Kč. Vzhledem k tomu, že město
Tanvald v roce 2010 nehradilo žádné související
výdaje, rozhodla rada města tuto dotaci vrátit
do státního rozpočtu.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
realizaci projektu „Terminál dopravy Tanvald
– Šumburk nad Desnou“ s tím, že podíl města
Tanvald na způsobilých a nezpůsobilých výdajích
může dosáhnout částky přibližně ve výši 26 mil.
Kč.
• RM schvaluje s účinností od 1. 1. 2011 cenový
výměr za pronájem pozemků v majetku města
Tanvald, které neslouží k podnikání takto:
- pozemek užívaný jako zahrada........ 6 Kč/m2/rok
- pozemek užívaný k sekání trávy..........................
.........................................................0,40 Kč/m2/rok
- pozemek užívaný v ostatních případech.............
.............................................................. 9 Kč/m2/rok
• RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci
na rekonstrukci hrobů padlých v I. a II. světové
válce na hřbitově na Horním Tanvaldě s tím, že
náklady na zpracování projektu budou ve výši cca
20.000 Kč.
• RM rozhodla poskytnout společnosti Vltava
– Labe - Press, a.s. – Region Severní Čechy příspěvek ve výši 5.000 Kč + DPH na uspořádání
XI. ročníku ankety „Nejlepší sportovec okresu
Jablonec nad Nisou“.
• Rada města:
1/ rozhodla s účinností od 1. 1. 2011 zrušit odbor
obecní živnostenský úřad a začlenit obecní živnostenský úřad do oddělení kancelář tajemníka
MěÚ;
2/ vydává s účinností od 1. 1. 2011 nový organizační řád MěÚ Tanvald dle předloženého návrhu;
3/ rozhodla s účinností od 1. 1. 2011 snížit celkový
stav zaměstnanců zařazených do MěÚ o tři
zaměstnance tj. na 97 zaměstnanců a ukládá
tajemníkovi MěÚ splnit toto usnesení provedením
následujících organizačních opatření:
a) snížením stavu úředníků zařazených do sociálního odboru o jednoho úředníka
b) snížením stavu úředníků zařazených do obecního živnostenského úřadu, oddělení kanceláře
tajemníka o jednoho úředníka
c) zrušením pracovní pozice asistentky v oddělení kulturní kanceláře.
• RM souhlasí:
1/ s navýšením počtu pracovních míst v rámci
veřejně prospěšných prací od 1. 2. 2011 na 16;
2/ s podáním Žádosti o příspěvek na vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěš-

ných prací Úřadu práce v Jablonci nad Nisou.
• RM doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit se změnou zřizovatele Gymnázia Tanvald
z Libereckého kraje na město Tanvald.
• RM ruší své usnesení č. 325/20/2010 ze dne 1.
12. 2010 a schvaluje Směrnici o provedení inventarizace majetku města Tanvald k 31. 12. 2010 dle
předloženého návrhu.
• RM doporučuje zastupitelstvu města z principu
přijmout směrnici nebo závazný metodický pokyn
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
S ohledem na vnitřní organizační členění města
jako právního subjektu, kdy všechna zařízení
jsou začleněna do MěÚ a z důvodu zajištění
operativního a řádného chodu zejména MěÚ
jako celku doporučuje předložit i jiný návrh předmětné závazné písemnosti, který by lépe řešil

danou problematiku a konečnou verzi takového
dokumentu projednat a přijmout až na zasedání
zastupitelstva města v únoru 2011.
• RM zároveň ukládá starostovi, místostarostovi
a tajemníkovi MěÚ předložit na zasedání rady
města dne 12. 1. 2011 návrh směrnice nebo
závazného metodického pokynu pro zadávání
zakázek malého rozsahu. Rada města dále
požaduje, aby o zakázkách od ceny 100.000 Kč
do 1.000.000 Kč bez DPH učinila konečné rozhodnutí vždy rada města a o zakázkách s cenou
nad 1.000.000 Kč vždy s konečnou platností
rozhodlo zastupitelstvo města.
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočet města na rok 2011 dle předloženého
návrhu.

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

Výpis usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 20. 12. 2010
• RM přidělila byt č. 51, vel. 1+3, byt běžný,
U Školky 560, Tanvald.
• RM přidělila byt č. 14, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 593, Tanvald, část Šumburk nad
Desnou.

• RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu
na byt s panem L. T. v č.p. 315, Krkonošská ul.,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Výpis usnesení ze zápisu zasedání Zastupitelstva
města Tanvald konaného dne 20. 12. 2010
I.
ZM konstatuje, že nový člen zastupitelstva pan
PharmDr. Milan John složil předepsaný slib.
II.
ZM bere na vědomí činnost rady města
v období od 15. 11. 2010 do 1. 12. 2010.
III.
ZM bere na vědomí informace o činnosti
finančního a kontrolního výboru.
IV.
ZM bere na vědomí informace o činnosti organizací s majetkovou účastí města:
1) TABYS s.r.o. Tanvald
2) Teplárenství Tanvald s.r.o.
V.
ZM schvaluje rozpočet města na rok 2011 dle
předloženého návrhu.
VI.
K majetkoprávním záležitostem ZM:
1/ na základě zveřejněného záměru rozhodlo
prodat dle schválených pravidel veřejné soutěže byt č. 13, vel. 1+2, U Lesíka 566, Tanvald
včetně spoluvlastnického podílu 571/69835
na společných částech budovy č.p. 562-567
a stavebních parcelách č. 1209, č. 1210, č.
1211, č. 1212, č. 1213 a č. 1214, vše katastrální
území Tanvald slečně J.J. za nabídnutou cenu
400.100 Kč.
2/ na základě zveřejněného záměru rozhodlo
prodat dle schválených pravidel veřejné soutěže byt č. 7, vel. 1+3, U Školky 560, Tanvald
včetně spoluvlastnického podílu 602/33700
na společných částech budovy a stavební parcele č.1225/2, vše katastrální území Tanvald
panu L.P. za nabídnutou cenu 400.100 Kč.
3/ rozhodlo nenabízet opětovně k prodeji
za sníženou cenu byt č. 51, vel. 1+3, U Školky
560, Tanvald a ponechat ho jako byt nájemní.
4/ nesouhlasí se směnou části pozemkové parcely č.1125/1 a pozemkových parcel č. 1185/2
a č. 1193/2, vše katastrální území Šumburk
nad Desnou ve vlastnictví města Tanvald
za pozemkové parcely č. 1144, č. 1244,
č. 1169/2 a č. 1245, vše katastrální území
Šumburk nad Desnou ve vlastnictví pana V.H.
5/ na základě zveřejněných záměrů rozhodlo
prodat:
a/ pozemkovou parcelu č. 1333/6 o výměře
901 m2, katastrální území Šumburk nad Desnou
panu M. K. za smluvní cenu 100.500 Kč.
b/ část pozemkové parcely č. 1684/4 o výměře
cca 4006 m2, katastrální území Tanvald manželům K. za účelem stavby rodinného domu
za cenu 1 000 m2 za 350 Kč/m2 a cca 3 006 m2
za 100 Kč/m2 s tím, že prodej bude uskutečněn
po nabytí právní moci územního rozhodnutí,
nejpozději však do 31. 12. 2011.
6/ ruší své usnesení č. V/1/d ze dne 15. 9. 2010
a rozhodlo prodat část pozemkové parcely
č. 57/1 o výměře 561 m2, katastrální území
Šumburk nad Desnou, označené podle
geometrického plánu č. 929-214/2010 ze dne
14. 9. 2010 jako pozemková parcela č. 57/1
o výměře 561 m2, katastrální území Šumburk
nad Desnou manželům K. za účelem stavby
rodinného domu s kancelářskými prostorami
pro firmu J.K., nákladní silniční autodoprava
za smluvní cenu 292 800 Kč a souhlasí se zřízením zástavního práva k pozemkové parcele

č. 57/1 o výměře 561 m2, katastrální území
Šumburk nad Desnou ve prospěch Modré
pyramidy stavební spořitelny a.s., se sídlem
Bělehradská 128, čp. 222, Praha 2.
7/ rozhodlo pozemkovou parcelu č. 309/2,
katastrální území Tanvald neprodávat a ani
nezřizovat věcné břemeno na část tohoto
pozemku ve prospěch Teplárenství Tanvald
s.r.o., se sídlem Pod Špičákem 546, Tanvald.
8/ schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 podle předloženého návrhu Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IV-12-4005368/VB2.
9/ schvaluje rozpočtová opatření:
a) č. 63/2010:
Výdaje
Místní hospodářství - celkem
Silnice a místní komunikace - celkem
oprava části ulice Vnitřní........... - 1.000.000 Kč
rekonstrukce části ulice Vnitřní ...1.000.000 Kč
b) č. 64/2010:
Příjmy
Účelové dotace na výstavbu hasičské zbrojnice SDH Tanvald Šumburk ....... -25.133,36 Kč
Financování
převod z fondu rozvoje a rezerv... + 25.133,36 Kč
c) č. 65/2010:
Výdaje
Ostatní výdaje - celkem
Půjčka TABYS s.r.o. na zateplení objektu č.p.
559................................................6.850.000 Kč
Financování
převod z fondu rozvoje a rezerv
.................................................. + 6.850.000 Kč
d) č. 66/2010:
Výdaje
bezpečnost a ochrana občanů a majetku
- celkem
Sbor dobrovolných hasičů – celkem
výstavba hasičské zbrojnice SDH Tanvald
Šumburk........................................ + 327.504 Kč
Místní hospodářství - celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku
– celkem
Mateřská škola Tanvald
oprava a zateplení mateřské školy Radniční
540, Tanvald ................................ - 327.504 Kč
e) č. 67/2010:
Příjmy
Příjmy kapitálové - z prodeje investičního
majetku......................................... + 425.000 Kč
Výdaje
Místní hospodářství - celkem
Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem
pořízení osobního automobilu.........425.000 Kč
10/ bere na vědomí informace o poskytnutí
dotace z Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod ve výši cca 46.350
tis. Kč na projekt „Terminál dopravy Tanvald
– Šumburk nad Desnou“ a souhlasí s realizací
tohoto projektu s tím, že finanční podíl města
na způsobilých a nezpůsobilých výdajích může
dosáhnout výše až cca 26 mil. Kč.
VII.
ZM vydává:
1/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010

Pokračování na straně 5.
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Reportáž: Vítejte v bílém pekle

Řinčení budíku je přímo nesnesitelné,
navíc v tuto hodinu doslova nelidské.
Ale nedá se nic dělat, Vladimír vetřelce
rázným pohybem ruky umlčí a protře si
nevyspalé oči.
„Co je,“ ozve se vedle něho, „to už je
ráno?“
„Spi dál, mám službu, ty máš ještě
času dost,“ uklidňuje manželku.
„Zase službu? Vždyť sloužíš celý
týden.“
„Nedá se nic dělat, je kalamita,“ praví
Vladimír rezignovaným tónem, vstane
a hledí oknem do tmy. Vítr skučí jako
zběsilý a bílé vločky poletují sem a tam,
že není skrz ně na krok vidět. To zase
bude nekonečná práce. Ledva cestu
prohrne, vítr sníh znova stopu za ním
uzavře bílým příkrovem.
Teplý vaťák, čepice, rukavice, venku
mrzne, až praští. Teploměr kolísá mezi
mínus třinácti až mínus čtrnácti stupni.
Sibiř to sice není, ale na střední Evropu
docela slušný mráz. Bodavé vločky pod
náporem větru oslepují a Vladimír se už
těší do kabiny traktoru. Sem vítr a sníh
nemůže, ale zima je tu stejná jako venku.
Motor těžce zachrchlá, ale po chvilce
se rozběhne do pravidelného staccata.
Mašiny technických služeb jsou na zimu
dobře připraveny.
Sídliště Výšina tone ve tmě. Jediné
okno nesvítí. Do rána je ještě daleko.
Ale není to pravá tma tmoucí, je to tma
bělostně bílá, doslova bílé peklo. Jen

vytí hladových vlků tu chybí, jinak nic.
Na kopci fičí ještě víc a silnice jsou
zaváté. Těžko by někdo poznal, že
ještě před několika hodinami tu bylo
prohrnuto. Třicet centimetrů čerstvého
prašanu pokrývá cesty i chodníky.
Radlice se zakusuje do načechrané
peřiny a hrne bílou masu ke straně.
Nejdřív průjezdné komunikace, potom
cesty k panelákům. Kolem páté hodiny
se z teplých domovů vyhrnou první
řidiči, kteří se potřebují dostat do práce,
času tedy není nazbyt. Vladimír se má
co ohánět, ale nejen on se svým traktorem, ale všichni jeho spolupracovníci
a veškerá technika jsou teď v terénu
a bojují se sněhovou záplavou. Silný
vítr jejich práci úspěšně hatí a chlapi si
pomalu připadají jako bájný Sisyfos se
svým balvanem, ale k ránu se zdá, že
začínají konečně vítězit. Vítr jako by už
neměl sílu stopu za nimi vzápětí zahlazovat. Konečně se dostane i na příjezdové cesty. Tady musejí řidiči těžkých
vozů zpozornět. Tudy to nemohou pustit
na plný plyn a valit sníh co to dá. Parkuje
tu spousta vozů, leckteré z nich nejsou
skoro ani vidět a některé naopak vidět
jsou. To jsou ty, co stojí v cestě. Ale nedá
se nic dělat, drahé auto nemůžete jen
tak nabrat radlicí, musíte se mu opatrně
vyhnout. A tak chlapi manévrují, jak se
dá. Člověk by řekl, že ani zpětné zrcátko
nesmí přijít nazmar. A sníh se hrne, kam
se jen trochu dá.

Tanvaldský zpravodaj
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Okna domů se jedno po druhém
rozsvěcují a první ranní ptáčata opouštějí vyhřáté domovy. Tu a tam se ozve
zaklení. Plechoví miláčkové jsou ukryti
pod bílým příkrovem. Kdo si včera dobře
nezapamatoval, kde zaparkoval, těžko
dnes svého oře najde. Slabší autobaterie stávkují a přivádějí tak své majitele
takřka k šílenství. Jenže ani ti, jimž
motor naskočil na první otočení klíčkem,
ještě nemohou ani zdaleka slavit. Ať si
mají zimní pneumatiky sebelepší kvality,
stejně přijde ke slovu lopata. A házet
a házet. Leckdy už není kam. Čas utíká,
začátek pracovní doby se kvapem blíží,
leč vůz stále nejde vyprostit. Jedinou
výhodou práce s lopatou je, že se
přitom člověk pořádně zahřeje. A taky si
pěkně zakleje, na počasí, na silničáře,
na všechny a na všechno. A kleje a kleje,
i když jeho vůz již otáčí koly na pevném
podkladě. Netuší totiž, že ještě před
pouhou hodinkou byla všude jedna velká
závěj, kde by mu ani ta největší lopata
nebyla nic platná. A jede. Pomalu, ale
přece. A když se tak dívá na ty sněhové
mantinely podél silnice, pomalu ho zlost
přechází a začíná si uvědomovat, že je
to vlastně tak trochu zázrak, že vůbec
jede, a že se o ten zázrak někdo musel
přičinit a že si na to ten někdo musel setsakramentsky přivstat. Tak to si říká ten,
kdo má v sobě kouska uznání. A kdo
ho nemá, brblá celou cestu a pokud
neskončí někde v příkopě, brblá snad
ještě dodnes.
O moc lépe na tom
nejsou ani chodci. Brzy
ráno si mohou chodníky
o úklidu leda nechat zdát.
Všechny síly jsou napřené
k vyčištění silnic. S rozedněním se však dostane
i na ně. Ne na všechny,
samozřejmě, to se při
kalamitě, věřte mi nebo ne,
opravdu zvládnout nedá.
Navíc při pluhování cest se
okolo navrší neskutečné
bariéry, takže odhazovat
není kam, frézovat není
kam. Když to dobře půjde,
během dopoledne začnou malé nakladače to bílé naděleníčko potěšeníčko
přemísťovat z chodníků na korby
náklaďáků. Činí se i chlapi v barevných kombinézách s lopatami a hrably
v rukou, pracovníci na veřejně prospěšných pracích a veřejné službě. Bez ruční
práce to prostě nejde, technika všude
nemůže.
Odpoledne už Tanvald pomalu začíná
vypadat jako město, kudy se žádná
kalamita nepřehnala. Jenže od západu
se ženou další mračna a začíná sněžit
nanovo. A všechno se opakuje. Je
to nekonečná práce. A nevděčná.
Technické služby se za svou práci jen
zřídkakdy dočkají pochvaly od lidí. Inu,
Češi už jsou takoví, že raději kritizují,
nežli chválí. To jen my, náplavy, co
jsme přišli do Tanvaldu teprve nedávno,
víme, že jinde je hůř, mnohem, mnohem
hůř. Ale povídejte to lidem se sněhem
na botách.
Václav Hošek

Zápis ze zastupitelstva na webových
stránkách

Od prosincového zasedání zastupitelstva lidé naleznou zápis z jednání
zastupitelů na webových stránkách
města www.tanvald.cz. Zápis je upraven
dle zákona o ochraně osobních údajů.

Jak to vidím já ….

zimní údržba v Tanvaldě

Již několik let bydlím na Výšině
v Tanvaldě nad Městským stadionem.
Uprostřed zeleně a klidu prožívám dny
práce i volna. V létě, když vychází sluníčko, potkávám známě tváře pejskařů
z okolí s jejich čtyřnohými mazlíčky
a často skupinky zaměstnanců TS
v oranžových vestách. Musím uznat, že
pilně a neúnavně sekají, hrabou a všemožně udržují porost i trávníky na sídlišti. A když se starý dobrý Krakonoš víc
rozmáchnul a kromě Krkonoš štědrou
nadílkou sněhu a ledu zasypal i Tanvald,
opět den co den mravenčí mužíci v oranžových vestách pomocí lopat a fréz se
snaží upravit povrch chodníků, aby se
lidi mohli dostat do práce, na nákupy
a na procházky. Vyjíždí i pluhy s posypem, bobíky a traktory s radlicí – všichni
v rámci svých možností a zřejmě i limitů
drahých pohonných hmot se snaží
udržet průjezdnost a průchodnost
Tanvaldu. Já to vidím tak, že tanvaldská
radnice ani v těchto extrémních zimních
poměrech nezapomíná na své občany.
Dle mého názoru je úklid města ve srovnání s jinými městy, ve kterých jsem
v minulosti žil, intenzivnější a já to vidím
a kvituji.
P. Hromada – Tanvald – Výšina

Volným pádem
Muž v nejlepších letech, říkejme mu
třeba Eduard, kráčí šumburským parčíkem spolu se svým pejskem. Pomalu
se šeří, nikde nikdo, když tu náhle
na pejska přijde potřeba. To se nedá nic
dělat, když to na psa, přijde, vypustí to
kdekoliv, tomu se nemůžeme divit. Pan
Eduard se opatrně rozhlédne, a když
nikoho nespatří, přikopne na hromádku
trochu sněhu. Však ono se to schová.
Jenže pejsek je to velký a hromádka
je taky velká, takže jedno přikopnutí
nestačí, je potřeba přidat. A tak pan
Eduard přikopává a přikopává a jak tak
přikopává, dostane se až na led a na tom
ledu mu uklouzne noha. A bác ho! Jistě
to všichni znáte, jak se občas na ledu
nohy rozjedou a těžko se pak vstává.
Pan Eduard se s námahou zvedá, v kříži
ho bolí, a oprašuje si kabát. Je ještě
mladý a dosáhne si i na záda. Místo
sněhového poprašku však ruka mezi
lopatkami zajede do čehosi měkkého.
Pan Eduard se pod lucernou podívá
na svou dlaň, přivoní a zakleje.
„Občane, to se dělá, klít zrovna pod
kostelem?“ Kde se vzal, tu se vzal,
strážník.
„Nojo, podívejte se, co se mi stalo.
Takový nepořádek tu ve městě máme,“
ukazuje mu pan Eduard, čím se umazal.
„Vidím, vidím,“ povídá strážník.
„Jste ochoten zaplatit blokovou pokutu
za znečišťování veřejného prostranství
ve výši tisíc korun?“
A panu Eduardovi spadne čelist.
Pejsek se usmívá, vrtí ocáskem a zdá
se, že se docela dobře baví.
Science fiction? Možná. Ale pokud
se naši pejskaři nezlepší, nezbude než
převést ji na realitu.
-vho-

Hygienická stanice
změnila adresu

Územní pracoviště Krajské hygienické
stanice v Jablonci nad Nisou se přestěhovalo na novou adresu. Od Nového
roku jej lidé naleznou v Podhorské ulici
č. 62. Telefonické a faxové spojení
na územní pobočku KHS LK zůstává
nezměněno. Tel: 483 368 511, Fax:
483 711 865.
-red-

Krimi zpravodajství
Statečný souboj s drakem

Don Quiote de la Mancha doprovázen
svým věrným přítelem Sancho Panzou
vychází vratkým krokem z místní krčmy
a v povznesené náladě míří za teplem
domova, když tu se mu do cesty postaví
obluda s tlamou otevřenou dokořán,
hotova spolknout oba nešťastníky. „Kliď
se mi z cesty, příšero!“ vzkřikne ten
statečný rek a považte, holou pěstí udeří
netvora přímo do hlavy. Drak zklamaně
klapne čelistmi a bolestně zavrávorá
pod kopancem druhého z nerozlučných
bratří. „Na něj!“ křičí udatní hrdinové
a sprškou ran zasypou nebohou
nestvůru. Čekali byste teď patrně, že
drak oba nešťastníky sežehne plamenem přímo pekelným, leč není tomu tak.
Obluda nemá v sobě špetky ohně, ba ani
jiskru nezažehne, a v krátké chvíli podléhá heroickému ataku neohrožených
pijanů. Její nestvůrná tlama se ještě
trochu hýbá a zbytky dnešní večeře se
válí po sněhu. Bitva je dobojována, je
čas na cestu domů. Oba hrdinové se
podpírají a na ještě bojem roztřesených
nohou míří k rodným krbům. A drak?
Žádný není. Kdo by dnes věřil pohádkám? Jen žlutý kontejner na tříděný
odpad tu leží na boku jak chcíplá koza
a z otevřeného víka se mu sypou plastové láhve. Má dost a sám se nezvedne.
Ještě zítra ráno tu bude ležet a poskytovat nevábný pohled obyvatelům Výšiny,
kteří půjdou kolem do práce. Teprve
chlapi z Technických služeb mu pomohou zpátky na nohy, pardon, na kolečka.
Dokud ho opět nějaký hrdina nesrazí
v záchvatu spravedlivého hněvu zase
do závěje.
-vho-

Zloděj o svátcích vykradl školku

Trochu netradičním způsobem si
vánoční zvyk vzájemného obdarovávání
vysvětlil neznámý pachatel, který se
v době svátků klidu a míru vloupal
do Mateřské školky v ulici U školky.
Do budovy se nedostal komínem jako
štědrý americký vousáč Santa Claus,
ale vypáčeným plastovým oknem. Uvnitř
budovy zneškodnil zámek od dveří kanceláře a jako dárek si tu vybral zabudovanou kovovou bezpečnostní schránku
a klíče od budovy. „Mateřské školce
zloděj způsobil škodu ve výši 27 tisíc
korun. V případě dopadení hrozí zloději
trest odnětí svobody v trvání až dva
roky,“ informovala mluvčí Policie ČR
Ludmila Knopová.
-hoš-

Na Vánoce skóroval hlavou

Na Boží hod vánoční nebude v dobrém
vzpomínat jeden tanvaldský barman.
Když odmítl natočit pivo podnapilému
mladíkovi, na vlastní kůži poznal, jak
nepříjemné to je, když se fotbalista
hlavičkou místo do míče trefí protihráči
do obličeje. A že to nebyla náhoda,
poznal podle toho, že dotyčný šestadvacetiletý muž posunkem ještě naznačoval,
že barmana podřízne. Břitvu ani žiletku
u sebe naštěstí neměl, takže zůstalo jen
u planého vyhrožování, ovšem jeho chování bez následků nezůstalo. Vzápětí si
nadějného plejera totiž vyzvedla hlídka
policie, takže po zbytek vánočních
svátků mohl zpytovat svědomí za mřížemi. Bůh suď, zda to pomůže.
-vho-

Výpis usnesení ze zápisu zasedání Zastupitelstva
města Tanvald konaného dne 20. 12. 2010
Pokračování ze strany 3.
o místním poplatku ze psů dle předloženého
návrhu.
2/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt dle předloženého návrhu.
3/ Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010
o místním poplatku z ubytovací kapacity dle
předloženého návrhu.
4/ Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010
o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické zařízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu dle předloženého návrhu.
5/ Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle předloženého návrhu.
6/ Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání
a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu.
7/ Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010,
kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
a stanoví další případy, kdy právnické osoby
a podnikající fyzické osoby zřizují požární
hlídky dle předloženého návrhu.
VIII.
K návrhu Reformy vzdělávání na středních školách v Libereckém kraji zastupitelstvo města
nesouhlasí s převzetím zřizovatelské funkce
Gymnázia Tanvald od Libereckého kraje.
IX.
Zastupitelstvo města
1/ volí pana Mgr. Karla Růta za člena kontrolního výboru
2/ rozhodlo poskytnout panu Mgr. Karlu Růtovi
peněžité plnění za výkon funkce člena kontrolního výboru ve výši 1.100 Kč měsíčně s účinností od 1. 1. 2011 s tím, že peněžité plnění
bude vypláceno čtvrtletně.
X.
ZM schvaluje Jednací řád výborů Zastupitelstva
města Tanvald se změnou v čl. II, odst. 2 takto:
„Výbor svolává předseda výboru nebo tajemník
výboru na žádost předsedy výbory“.
XI.
ZM deleguje v souladu s § 84, odst. 2, písm. f)

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, na valné hromady
obchodních společností s majetkovou účastí
města následující zástupce:
1. na valné hromady Severočeské vodárenské
společnosti a.s. konané v roce 2011 p. Petra
Poláka, jako náhradníka p. Josefa Průchu;
2. na valné hromady Teplárenství Tanvald s.r.o.
konané v roce 2011 p. Josefa Průchu, jako
náhradníka p. Petra Poláka;
3. na valné hromady Nemocnice Tanvald s.r.o.
konané v roce 2011 p. Petra Poláka, jako
náhradníka p. Josefa Průchu.
XII.
ZM rozhodlo přijmout směrnici nebo závazný
metodický pokyn pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. S ohledem na vnitřní
organizační členění města jako právního
subjektu, kdy všechna zařízení jsou začleněna
do MěÚ a z důvodu zajištění operativního
a řádného chodu zejména MěÚ jako celku
doporučuje předložit i jiný návrh předmětné
závazné písemnosti, který by lépe řešil danou
problematiku a konečnou verzi takového dokumentu projednat a přijmout až na zasedání
zastupitelstva v únoru 2011.
Zastupitelstvo města zároveň ukládá radě
města předložit na příští zasedání zastupitelstva města návrh směrnice nebo závazného
metodického pokynu pro zadávání zakázek
malého rozsahu.
XIII.
ZM schvaluje nový Jednací řád Zastupitelstva
města Tanvald se změnou v § 14 odst. 4 takto:
„Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení
zasedání zastupitelstva města a podepisují
jej předsedající a určení ověřovatelé. Musí být
uložen na městském úřadě v sekretariátu starosty a tajemníka MěÚ k nahlédnutí a zveřejněn na internetových stránkách města Tanvald
minimálně po dobu 5 let. Za účelem zveřejnění
zápisu na internetových stránkách může být
tento upraven ve smyslu zákona o ochraně
osobních údajů. Právo nahlédnout do písemného zápisu mají občané města, kteří dosáhli
věku 18 let a kteří jsou uvedeni v § 16 odst. 2
písm. e) a § 17 zákona o obcích. Po uplynutí
5 let se písemné zápisy předávají okresnímu
archívu k archivaci“.

Krimi zpravodajství
Z horoucí lásky
do horoucích pekel

zamířil

až

Jak snadno se z nehynoucí lásky stane
nenávist až za hrob, předvedl nedávno
jeden drobátko pomatený Tanvalďan
středního věku. Říkejme mu třeba
Hynek. Ovšem slovo drobátko je jen
velmi mírným označením jeho duševního
stavu. Jeden by řekl, že v osmatřiceti
letech už by dotyčný Hynek měl mít alespoň trochu rozumu, aby věděl, že když
ho jeho bývalá přítelkyně už nechce, že
se s tím nedá nic dělat a musí jít zase
o dům dál a hledat jinou. Inu, Viléme,
Hynku, Jarmilo, lépe jíti na pivo. Ale komu
není shůry dáno, v apatyce nekoupí.
A tak se zhrzený milenec se stavem věcí
nesmířil a počal dívce nejprve posílat
výhružné dopisy. Velice chytré, řeknete
si jistě, poťukávaje se po čele, ale pouze
při tom nezůstalo. Následovaly obligátní
nechutné sms a když neodbytné ataky
nakonec přešly v hlasité vyhrožování
fyzickým napadením a zapálením domu,
děvčeti došla trpělivost a oznámila jeho
jednání na policii. Kdo by se jí ostatně
mohl divit. Už nemálo podobných případů skončilo tragicky. Proto zavržený
milenec upadl v tenata zákona. Zda
se na svět dívá skrze mříže kriminálu,
či snad zařízení pro duševně choré, to
nám již není známo, ale obojí je možné
i pravděpodobné.

V únoru 2011
oslaví narozeniny
Blažková Jiřina
Špitálová Jana
Rydval Miloslav
Absolonová Vilma
Farkaš František
Kozohorská Milada
Zeidlerová Libuše
Boch Josef
Herrmanová Marie
Valeš Vladimír

Srdečně
blahopřejeme
oslavencům,
kteří se
narodili
v únoru
Pokud si někdo nepřeje být
uveden v TZ, stačí zavolat
na tel.: 483 369 671 ( Pozor
na termín uzávěrky TZ ! )
Pokud si někdo nepřeje
dárkový balíček, ať to sdělí
A. Liškové, telefon: 728 421 550,
event. jiné člence KPOZ.

-vho-

Nehtové studio Sarah
nabízí kompletní péči o vaše ruce a nehty
- manikúra
- modeláž nehtů gelem
- zdobení nehtů pro různé příležitosti
- parafínové zábaly
- věrnostní program

Těším se na vaši návštěvu
Š. Mašková, Krkonošská 536 (nad optikou) Tel: 777 981 908

www.nehtytanvald.wbs.cz

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

Reforma školství navrhuje Vír masek se roztočí v březnu
sloučení pěti škol
Pokračování ze strany 1.
Návrh, aby bylo převedeno z kraje
na město v prosinci zamítlo městské
zastupitelstvo.
Přijetí
návrhu
by
znamenalo, že částku ve výši zhruba 2,8
milionu (tu gymnázium dostalo od kraje
na svůj provoz v roce 2009) by město
muselo vydávat ze svého rozpočtu.
V Libereckém kraji zatím není žádné
gymnázium, které by zřizovalo samotné
město.
„Zastupitelstvo
návrh
projednalo
a rozhodlo se funkci zřizovatele
gymnázia v Tanvaldě nepřevzít. Budu
pečlivě sledovat další vývoj. Podle mých
informací kraj neuvažuje o tom, že by
tanvaldské gymnázium mělo být zrušeno.
Další jednání o této problematice by
měla proběhnout v březnu na zasedání
krajského zastupitelstva,“ uvedl starosta
města Petr Polák.
Studenti
tanvaldského
gymnázia
se mohou pochlubit velice dobrými
výsledky. Ve zkušebních maturitních
zkouškách obstáli s 98 procentní
úspěšností. „Všichni si přejeme, aby
tato škola s vysokou prestiží v Tanvaldu
zůstala,“ míní jedna z obyvatelek
Tanvaldu Jana.

V
důsledku
reformy
se
mluví
i
o
administrativním
sloučení
tanvaldského
gymnázia
se
zdejší Obchodní akademií. Jedná
se ale o pouhý návrh, který se ještě
připomínkuje.
„Varuji před sloučením Obchodní
akademie Tanvald a Gymnázia Tanvald,
neboť toto řešení povede ke zrušení
víceletého gymnázia a okleštěným,
i když spojeným, středním školám by
v dalších letech hrozil zánik. Sloučení
obou škol nic neřeší, jen se do budoucna
jejich existence oslabí. Závěrem bych
chtěl upozornit na skutečnost, že se
jedná o dokument, který je školami
a
samosprávami
připomínkován
a do jeho konečné podoby se může
přihodit cokoliv,“ dodal Stanislav
Pěnička.
V rámci reformy školství by měl být
počet středních škol v Libereckém
kraji snížen z 38 na 33. Resort školství
Libereckého kraje navrhuje sloučit
v kraji pět škol, na kterých v současnosti
studuje 1 150 žáků. Sloučení hrozí
třeba Střední uměleckoprůmyslové
škole v Kamenickém Šenově nebo
jabloneckému gymnázium U Balvanu.

S blížícím se obdobím masopustu ožijí
města a vesničky v České republice
tradiční veselicí. Masopustní rej se přes
Tanvald přežene 8. března. Procesí
masek se vydá od tanvaldské radnice
v odpoledních hodinách (upřesníme
v příštím čísle) a bude pokračovat
okolo pošty, k místnímu infocentru,
ulicí Krkonošskou k vlakovému nádraží
a poté k hotelu Grand. Připojte se
k průvodu fantastických postav v maskách a přichystejte si do března vlastní
originální převlek. Můžete se nechat
inspirovat třeba historií – od 19. století
se maškarního průvodu mohly účastnit
pouze takzvané masky červené a masky

černé. Mezi „červenými“ maskami byl
převlek Ženušky, Turka a Strakatého.
Obléci je mohli pouze svobodní muži.
Ženatí si mohli vybrat z převleků „černých“, kam patřil Slaměný, Kominík, Ras
nebo Kobylka. Pochůzky dříve patřily
výhradně mužům, protože byly spojovány s mužskou silou a plodností. Dnes
je svou účastí ale naštěstí mohou zdobit
i ženy. Masopust oslavoval příchod jara
a měl zajistit dobrou úrodu. Začínal
po svátku Tří králů a knčil den před
Popeleční středou (každý rok byl různě
dlouhý – od jednoho do dvou měsíců).
V posledních letech se tato tradice přesunula na předcházející sobotu.
-red-

-hoš-
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Městská kulturní kancelář Tanvald

ÚNOR

Kulturní pořady v únoru 2011
17. 2.

9 h.

O zlé královně

Divadelní představení pro děti na motivy českých klasických pohádek volně upravil Drahomír Ožana. Hraje divadelní soubor Aleny Bastlové z Opavy.
Vstupné: 30,- Kč

Připravujeme na březen:

16. 3. 2011 v 19 hodin Příbuzné si nevybíráme

Nevšední divadelní zážitek zprostředkuje kino Jas svým divákům v březnu.
Pódium ovládne jiskrná francouzská komedie Erica Assouse Příbuzné si nevybíráme v podání herců Divadla na Vinohradech. Nenechte si ujít toto představení
plné brilantních dialogů a situačních zvratů se skvělým hereckým obsazením.
V hlavních rolích Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Jan Čenský (nebo Václav
Vydra), Jana Boušková (nebo Lenka Skopalová), Eva Janoušková, Simona
Postlerová (nebo Eva Režnarová) a Lenka Zahradnická. Režie se ujal Jan Novák.

Mateřské a dětské centrum Maják

Výšina, ul. U školky 579, tel.: 483 394 734, e-mail: m.c.majak@email.cz

Kurzy anglického jazyka pro nejmenší:

Angličtina hrou - v MDC Maják každou středu mezi 14:30 - 16:30
dle zájmu. Cena kurzu - 1200 Kč / 20 lekcí, věk dětí 3-6 let.
Kontakt: Renata Nepimachová - mobil: 723 464 655;
e-mail: mdc.majak@gmail.com
Herna Desánek, Krkonošská 500 - Angličtina hrou každé úterý od 17:00 - 18:00. Cena kurzu - 1200 Kč / 20 lekcí                             
Kontakt: Michaela Rejnová - mobil: 606 463 600;
e-mail: michaela.rejnova@seznam.cz, mdc.majak@gmail.com

Sobota 19. 2. - Zimní hry

- u lesíka za sídlištěm Výšina v Tanvaldě
- doporučujeme náhradní rukavice
- pro děti jsou připraveny soutěže, diplomy, medaile a odměny
- začátek v 15:00 hod
- vstupné 35,- Kč/dítě    
- kontakt: Lidmila Hlaváčková mobil: 723 233 806

Hlídání dětí v MDC Maják

Mateřské a dětské centrum Maják nabízí každé pondělní a středeční dopoledne
novou službu „Hlídání dětí“ od 8:00 - 12:00. Sazba za hlídání na jedno dítě
je 50 Kč za každou započatou hodinu. Děti musí být zdravé, o jejich zdravotním
stavu bude sepsáno čestné prohlášení, kde rodiče uvedou všechny případné
zdravotní problémy např. alergie. Pokud budete chtít děti hlídat delší dobu, musí
sebou mít svačinu, pití popřípadě oběd. Podrobné podmínky pro hlídání dětí
budou k dispozici přímo v MDC Maják nebo na e-mailu: mdc.majak@gmail.com.
Dále nabízíme do budoucna celotýdenní službu 7:30 - 13:00 hlídání dětí
„Miniškolku“. Časy hlídání budou upřesněny dle individuální potřeby rodičů.
Další informace můžete získat na e-mailu MDC Maják a na čísle 723 464 655.
Tato služba bude momentálně placena v plné výši tj. 50 Kč za každou započatou
hodinu. Stravu na celý den musí mít dítě sebou.
Pro hendikepované děti bude rozšířené hlídání s programem a dílničkou pouze
ve středu dopoledne s proškolenou lektorkou. V tomto případě se hlaste předem
na výše uvedený e-mail nebo na kontaktní osobu níže uvedenou. Cena pro tyto
děti bude 100 Kč na dopoledne. Strava sebou.

Městská knihovna Tanvald

Tel.: 483 369 650, www.tanvald.cz/knihovna

Připravujeme pro vás

Přijímáme přihlášky na akci „Noc s Andersenem“, která proběhne 1. 4. 2011.
Zúčastnit se mohou čtenáři ve věku 7 - 10 let. Přihlášku si můžete vyzvednout
v knihovně u pultu. Neváhejte, počet je omezen.

Děti si s webovou divočinou poradily

Dne 26. ledna patřily počítače v městské knihovně pouze dětem, které procházely
Webovou divočinou. Děti se zábavnou formou počítačové hry dozvěděly, jaká
úskalí je mohou potkat, když brouzdají na internetu a jaká mají práva. Tuto
soutěž vyhlásil Úřad na ochranu osobních dat. Nejrychlejší děti dostaly drobné
upomínky. Momentky ze soutěže si můžete prohlédnout ve fotogalerii na našich
internetových stránkách tanvald.cz/knihovna.

Nejen o pojištění

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek 1 Kč do Státního fondu kinematografie.
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
t - titulky, ČV - česká verze, ŠÚ - širokoúhlý
Program kina denně na RCL: 101,4 FM
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II.díl: R o z e b e r t e s i s v o j e „a k t i v a „
Zbavte se nevýdělečného majetku (termínované
vklady, hotovost) a své finance použijte za prvé:
na splátky „špatných dluhů“ = (spotřebitelské
úvěry, půjčky s vysokým úrokem, kreditní karty ),
za druhé: ho použijte na nákup majetku přinášejícího Vám výnosy (tzn. že si budujte tzv.“ pasivní
příjmy„ - to jsou dividendy, nájemné, pravidelné
renty). Po dosažení „finanční nezávislosti“ si opět
rozeberte svůj majetek - teď už můžete ubrat plyn
a konzervativněji stabilizovat své portfolio.

Šimáňková Andrea, tel.: 606 657 897,
Finanční poradce České pojišťovny,

kancelář vedle hospůdky Mexico
Provozní doba: St a Pá 14 - 18 hod.
Út - kancelář v Železném Brodě

v jiné dny
na objednání

Pronajmu

kompletně zařízený větší pokoj
televize, lednice, konvice,
vysavač.
Tanvald, Horská
(vhodný i pro matku
s dětmi nebo na rekreaci).
Cena: od 4 900,- Kč/měs.
Tel: 775 301 513

Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
Tel.: 483 394 301, e-mail: ddmtnv@iol.cz

Sobota 12. 2. - kurz „Tiffany pro dospělé“ od 9.00 do 15:00 hodin.

Tvorba skleněných vitráží. Cena: 500 Kč.

Pondělí 28. 2. začíná kurz pro dospělé - začátečníky „Práce s
počítačem“. Kurz po 8 lekcích se bude konat vždy v pondělí
od 18:00 do 19:30 na ZŠ Výšina u p.uč. Dyntrové. Cena: 1000 Kč.

Pokud máte o tyto kurzy zájem, přihlaste se co nejdříve v DDM,
protože se budou konat jen při dostatečném počtu zájemců.

Program pro děti o prázdninách:

Pololetní prázdniny 4. 2. -výlet do lunaparku v zábavním centru Babylon v Liberci
Akce je pro děti školního věku.
Jarní prázdniny 21. - 25. 2. (pro děti školního věku)
21. 2. - Zábavný den v Ulitě: výtvarničení, soutěže a hry v DDM.
22. 2. - ZOO Liberec
23. 2. - Babylon Liberec: IQ park nebo lunapark ( dle výběru vlastního výběru)
24. 2. - Vlastivědné muzeum ve Vysokém nad Jizerou: mechanický betlém aj.
25. 2. - plavecký bazén Jablonec n.N.
Letáčky s podrobnostmi o výletech dostanou děti ve školách nebo v Domě
dětí a mládeže Tanvald,tel.č. 483 394 301.

Jak se stát rybářem

„Mladý rybář“ je kurz pro děti od 9 let. Bude probíhat od 9. března do 20.dubna
každou středu v 15:00 - 16:30 hod v DDM Ulita pod vedením p. Zbyška Malce.
Cena: 200 Kč. Přihlášky s platbou přijímáme již nyní.

Soutěž pro mladé výtvarníky

DDM Ulita vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma „ TOULKY PŘÍRODOU“ pro děti
ve věkových kategoriích od MŠ po SŠ. Uzávěrka soutěže je 11. 3. 2011. Do
tohoto data můžete odevzdat své práce v DDM označené jménem autora,
třídou (u MŠ věkem) a školou, kterou navštěvuje.
Autoři nejlepších prací budou odměněni.
Vernisáž výstavy vítězných prací proběhne 15. 4. 2011 v Městském
kině Jas v Tanvaldě při příležitosti Tanvaldského hudebního jara.

Tentokrát vás čeká překrásný
Napoleonův ostrov ELBA
Termín: 22. 7. – 3. 8. 2011 (13 dní)
Doprava LUXbusem z Tanvaldu
Cena vč.dopravy
7990,- Kč
Možnost rozšířené polopenze za 1000,-Kč
(snídaně, oběd = polévka, teplá večeře)
Ubytování v zařízených karavanech u písečné pláže.
(vzdálenost od pláže cca 150m)
Pro atraktivitu místa a příznivou cenu doporučujeme
včasnou rezervaci! Počet míst omezen!

Kontakty:
Petra Švecová, tel.:603 279 761
první patro-domácí potřeby
Cestovní agentura Aries - Eva Beranová (přízemí domácích potřeb)
Tel.: 603 279 748, CAAries@email.cz

Proč nás trápí povodně?
(pokračování z č.1)
Vracím se k původní otázce, bývaly
u nás dříve povodně, či nikoliv?
Mohli bychom zabrousit stovky let zpátky
a porovnat, co bylo dříve a jak je dnes.
Jenže tehdejší informace se do naší
doby přenesly pouze v útržkovitých
zlomcích. Ovšem devatenácté století,
to už je jiná, z té doby máme spoustu
zpráv, jež lze považovat za dosti
věrohodné.
Devatenácté
století,
století páry, řekl by pan Josef Kemr
blahé paměti ve filmu „Marečku,
podejte mi pero“. Jak vypadaly tehdy
Jizerské hory? Lesy, sice nezasažené
exhalacemi,
ovšem
již
tenkrát
devastované rozsáhlou těžbou dřeva,
doplňované odlišnou skladbou dřevin
oproti dřívějšku, tedy převážně smrkem.
Početná rašeliniště, akumulující značné
množství vody, ovšem neschopná
vstřebat několikadenní vytrvalé deště.
Nikde žádná přehrada, žádná zádrž
vody. Takže začalo pršet a pršelo pěkně
zčerstva. Rašelina se pomaloučku
nacucávala a když se pořádně napila,
voda už se nikam nevešla a po příkrých
stráních počala prudce stékat dolů
do údolí. Stačilo jen pár hodin a v kraji
pod horami byla povodeň. Devatenácté
století zažilo celkem osm zničujících
povodní. První známá větší povodeň,
o níž něco málo víme, přišla v roce 1846.
Další pak následovaly v letech 1850,
1858, 1860, 1875, 1888, 1890 a 1897.
Jak tedy vidíme, velká voda přicházela
poměrně nepravidelně, ovšem zato dost
často. Osm velkých povodní za pouhých
padesát let, to přece není žádná
maličkost.
Zastavme se u té poslední, v roce
1897. Pro náš kraj je totiž historicky
nesmírně důležitá, jenže to ti lidičkové
ještě tenkrát netušili, oni hleděli zachránit
holé životy a aspoň něco málo ze
skromného majetku. Teprve s odstupem
staletí můžeme hodnotit kladný přínos
tragických událostí tehdejší doby.
Deště přišly v červenci a byly pořádně
vydatné. Přesné hodnoty srážek sice
neznáme, ovšem můžeme srovnávat
průtoky z povodní července 1897 a září
2010. V roce 1897 protékalo Josefovým
Dolem 130 m3/s, v roce 2010, nebýt
přehrady nad obcí, protékalo by přibližně
80 m3/s, tedy výrazně méně. Na Desné
činil průtok v roce 1897 téměř 100 m3/s,
vloni by to bylo zhruba 40 m3/s. Opět se
započítáním vlivu vodního díla na Souši.
Když si uvědomíme, že při poslední
povodni činily srážky na celé ploše
Jizerských hor od 120 do 200 mm během
48 hodin, tzn. 120 - 200 litrů na metr
čtvereční, je nám jasné, že v roce 1897
spadlo vody ještě mnohem více.
A katastrofa to byla pořádná.
Všechny mosty i lávky strženy, silnice
podemlety, výrobní závody podél
vodních toků zdevastovány, zásoby
surovin a materiálu odplaveny. Domy,
stojící v dosahu vodního živlu, byly
zničeny nebo alespoň těžce poškozeny.
Sklářský i textilní průmysl utrpěl těžké
ztráty a výroba se prakticky zastavila.
Celkové škody na majetku v oblasti
Tanvaldska činily více než pět milionů
zlatých. S dnešní korunou těžko
srovnávat. Pro vaši představu, dělníci
na stavbách si v té době vydělali za den
od 4 do 12 zlatých.
Tak co? Ještě si myslíte, že dnešní
lidstvo je povodněmi sužováno více než
naši předkové?
A v příštím čísle si řekneme něco
o tom, jak všechno špatné může být
i k něčemu dobré.
Václav Hošek

Naše paní

Milena Potužáková

Všichni si vzpomínáme na podobně znějící název díla týkajícího se významné
české spisovatelky, o níž nás právě
ona učila. Ano. A desítky jiných básníků
a stovky básní a veršů. I francouzských. Naše milovaná paní profesorka
Potužáková. Osobnost, legenda, krásný
člověk, doyen tanvaldského gymnázia.
Vaše učitelka, vaše kolegyně, vaše
spoluobčanka.
Je běžný den a vy jdete třeba kolem
lékárny. Po chodníčku od sídliště
spěchá svou nezaměnitelnou chůzí paní
Potužáková. Plně na ni soustředěná.
Nebo na své myšlenky. Ale sotva ji
pozdravíte nebo si vás sama všimne,
nevnímá nic jiného než vás a zastaví
se jen s vámi. Plná zájmu, potěšená
ze setkání, plná otázek. Osobních,
společenských, politických, soucítících,
spontánních. To je báječně… Četla
jste…? Dobře, ale jak je možné, že…
No a co… No a koneckonců proč ne…
O sobě neřekne skoro nic, vy jste středem zájmu. Ne povrchního, ani vaše
věty nesmí být povrchní, všeobecné.
Hned jste usměrněni další, konkrétně
cílenou otázkou. A odcházíte obohaceni
a s úsměvem.
Koncert vážné hudby? Pravidelná
návštěvnice paní Potužáková. O přestávce diskutující, rozebírající, hodnotící.
Gestikulací i oblečením plná francouzského šarmu. N´est pas? Znalostmi
a vkusem Někdo. Ráda výstižně říká, že
ta či ona má či nemá kindrštube. A ona
sama? V každé situaci arbitr chování,
vkusu, etiky, lidskosti.
Koná se něco na gymnáziu?
Posezení? Dny aktivit? Den otevřených
dveří? Jako jedna z prvních přichází
paní Potužáková. Svátečně oblečená
a všímavá. Každou maličkost komentuje
a současně projevuje radost ze všech
setkání. To jsem ráda, že vás vidím.
Chválí, zajímá se, s chutí se zasměje.
Starší občané mají výročí? KPOZ
nezapomíná. A paní Potužáková je
u vás s balíčkem a sama je dárkem,
svou návštěvou zvyšuje svátečnost
okamžiku.
Neuvádím desítky dalších situací,
které se vynořují vám? Máte pravdu. Ale
nelze obsáhnout osobnost krásného,
velkého člověka – naší milované paní
Potužákové jen několika slovy. Na místě
by byl jí oblíbený almanach. V případě
lidí, kteří ji ctí a mají rádi mnohadílný.
A skutečně existuje – v našich hlavách,
v našich srdcích. Přidávejte do něj, povídejte, vzpomínejte. S láskou, humorem,
poděkováním. I tou slzou v oku.
Nu a je i češtinářka, takže čtete
a vnímáte, že tento text má zdánlivě
neodpovídající gramatický čas přítomný.
Ale datum odchodu paní Potužákové
29. 12. 2010 a datum rozloučení s ní
3. 1. 2011, na její přání jen v kruhu
nejbližších
ve
vzpomínkové
síni
na našem šumburském hřbitově nad
jejím Tanvaldem, to jsou jen čísla, která
gramatický čas nemají. Nadčasová je
i naše láska a úcta a poděkování.
A profesorka Milena Potužáková je
trvale naše milovaná paní Potužáková.

Gymnázium Tanvald

Poděkování záchranné službě
Děkujeme posádce rychlé záchranné
služby, lékařům a sestřičkám JIP
nemocnice v Tanvaldě za obětavou péči
a celkový vstřícný přístup při léčbě paní
Jany Hofmanové (v prosinci 2010).

Vděčná rodina
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Novinky ze šumburské školy
Třetím rokem v Masarykově ZŠ
na Šumburku při výuce využíváme
prvků pedagogiky M. Montessori. Děti
se snažíme vést k samostatnosti a zodpovědnosti. Respektujeme dítě jako
osobnost a snažíme se rozvíjet individualitu každého. Při výuce platí pravidla,
která si sestavují děti s učiteli tak, aby
jejich práce mohla být co nejefektivnější
a intenzivní. Přitom každý, aby mohl pracovat ve svém tempu a na učivu, které
ho nejvíce oslovilo nebo které potřebuje právě v danou chvíli procvičovat.
Jedním z pilířů této metody je připravené
prostředí, které zajišťuje učitel výrobou
pomůcek, na kterých dítě samo objevuje
podstatu dané problematiky, procvičuje
si ji nebo upevňuje.
Na začátku loňského roku se
Masarykově ZŠ podařilo získat z fondů
EU dotaci. Zaměřili jsme se na projektové vyučování, při kterém využíváme
prvků M. Montessori. Snažíme se
o propojení jednotlivých předmětů a hledání souvislostí mezi nimi. Děti si tvoří
vlastní knížečky, vyhledávají a zpracovávají informace, které se snaží předat
ostatním.
V tomto školním roce děti mohly mimo
jiné podrobně prozkoumat problematiku
dopravy a první pomoci v déletrvajícím
projektu, při kterém se poznávaly

Každý si mohl ozkoušet masáž srdce a umělé
dýchání. Foto - Mgr. Jana Duňková

dopravní značky, vyvozovala se pravidla, získávaly se praktické zkušenosti
s poskytnutím první pomoci, vedli jsme
odborné přednášky. Zatím posledním
dlouhodobým projektem byl měsíční,
prosincový projekt Advent, kdy se celá
škola setkávala při adventním svícnu
a přibližovali jsme si vánoční zvyky,
tradice, známé i méně známé postavy
z dějin spojené s tímto obdobím. Děti
secvičovaly
divadelní
představení,
pracovaly s texty týkajícími se těchto
svátků, počítaly slovní úlohy, peklo se
cukroví. Poslední den ve škole děti strávily v dílnách při výrobě svícnů, věnců,
batikování, ozdob a přání. Právě se
připravuje projekt týkající se naší vlasti.

Mgr. Jana Duňková

Jizerská padesátka očima nováčka
Sázka o šampáňo stála na začátku
báječného dobrodružství tanvaldských
basketbalistů. A potom dvoudenní
příprava. V pátek basketbalový zápas
proti vedoucímu týmu Jizerské ligy,
po něm doplnění tekutin a v sobotu již
konečná fáze přípravy lyží. Zažehlit
modrou gumu, potom stříbro a nakonec
aquaklistr. Tuto fázi přípravy je lépe svěřit
odborníkům a jak se později ukáže, volba
je to dobrá. A už je tu neděle a s ní start.
Tady je bezmála dvoumetrový pivot TJ
SEBA Tanvald Milan Kozák odkázán
už jen sám na sebe. Spoluhráče Vláďu
Vyhnálka ještě poplácá po zádech, ale
nic víc z něj během závodu neuvidí.
Zkušený sporťák tanvaldského gymplu
do toho totiž práskne hned po startu
a předjede tři tisícovky soupeřů. Zato
Milan se v prvním životním závodě
na lyžích nikam nehrne a drží stabilní
tempo. Strmé výběhy zvládá rychlou
chůzí, na Rozmezí se dokonce stačí
rozhlédnout po krásných panoramatech.
Je teplo, dohlednost výtečná. Využije
občerstvení, iontové nápoje, čaj, banány,
čokoláda, jen párečkům se raději vyhne,
jeden nikdy neví. Zatím to jde báječně.
Do kopce to šlape, z kopce to jede
přiměřeně, tedy žádná divočina, ale ani
zbytečné brzdění. Tempo je s ohledem
na davy soupeřů slušné. Teprve na 45.
kilometru při výstupu na Olivetskou
horu přichází první krize, křeč do ruky,
důsledek málo uvolněné basketbalové
střelby. Hůlka se téměř nedá použít, ale
nohy ještě šlapou. Po chvíli však křeč
pomine a už je tu klesání na stadion.
A tady si pořadatelé se závodníky
naposledy zažertovali. Člověk už už
vidí cíl a sklenici napěněného piva,
když tu náhle, kde se vzala, tu se vzala,
zákruta a za ní ještě nějakých 250 metrů

trati. To je opravdu kruté. Milan sbírá
poslední zbytky morálních sil a usadí
se na čele šestičlenné skupinky, kterou
nakonec ve statečném finiši poráží. Je
z toho 3 060. místo v čase 5:06 hodin.
Na lyžařského začátečníka startujícího
z poslední, osmé řady, docela slušný
výkon. Tisíc borců nechal za zády.Vláďa
Vyhnálek už je dávno v cíli, ale ten je
na lyžích jako doma, od něj se výtečné
umístění čekalo. Takže sumasumárum,
tanvaldští basketbalisté se na Jizerské
padesátce
neztratili.
Nechť
jim
šampaňské chutná, zasloužili si ho.
A jaká sázka bude předcházet příští
ročník, to je zatím ve hvězdách.
Václav Hošek

Tradiční vítání
Devadesát let skautských
nového roku na Štěpánce
oddílů v Tanvaldu
Klub českých turistů Tanvald uspořádal
tradiční, již 33. ročník Novoročního
výstupu na rozhlednu Štěpánka. Počasí
výstupu opět letos nepřálo, výhled z rozhledny byl minimální, vítr nepříjemný. To
ovšem nezabránilo spoustě výletníků
přijít pod věž, popřát si s kamarády
k novému roku, dát si na zahřátí trochu
čaje, grogu nebo oblíbenou borůvku
arcivévody
Štěpána.
Přes 700
účastníků
si
také
odnášelo
domů
pěkný
grafický
diplom a ti,
kteří si přivstali také
pamětní
odznak.
První
nedočkavci
Foto: A. Bělonožník
přišli
již
v půl desáté ráno a poslední přicházeli již za setmění. Novoroční výstup
se navzdory počasí vydařil a turisté
úspěšně vykročili do nového roku. Lze si
jen přát, abychom se po celý rok potkávali na dalších akcích pořádaných aktivním Klubem českých turistů v Tanvaldě.

Devadesát let je mnoho v životě
lidském, ale v životě organizací?
V českých podmínkách také hodně.
Vždyť si připomínáme 90 let od vzniku
prvních skautských oddílů v Tanvaldě,
jež provázel osud celé československé
skautské organizace, založené roku
1911. To znamená zákaz v roce 1940
(resp. 1938), zákaz v roce 1950, zákaz
v roce 1970. Obnova roku 1989 vlila
mnoho nadějí do další skautské práce
v novém tisíciletí, bohužel nejschopnější
pro práci s dětmi život do dnešních dní
v Tanvaldě neudržel. A tak tanvaldský
skauting dřímá jen v srdcích jednotlivců,
čekajíc další rozmach. Devadesát let
tanvaldského, stejně jako sto let českého
skautingu, tak jako tak vzpomínáme.
-jeti-

Josef Průcha

Jarní část
volejbalové sezóny
Všechny příznivce volejbalu v Tanvaldě
chceme informovat o jarních termínech
našich domácích turnajů a zápasů: 6.
2., 20. 2., 5. 3. a 26. 3. vždy od 10,00
a 13,00 zápasy domácích družstev
mužů a žen v krajském přeboru. 12. 3.
tradiční okresní turnaj pracovníků školství („učitelák“), 19. 3. kvalifikační turnaj
M-ČR superveteránů a 3. 4. krajský
přebor juniorek. Začátky turnajů v 9,00.
Přijďte se podívat a zafandit.
I. Müllerová

Závodníky déšť
neodradil

Třicátý ročník Jizerských tisícovek,
15. 1. 2011 byl prověrkou vodovzdornosti našich účastníků. Celodenní
déšť, neodradil 52 borců na lyžích a jeli
do hor. Všechny vrcholy navštívili jen
dva liberečáci, ale dalo jim to 16 hodin
dřiny. Desetičlenný team Krakonošovy
drobotiny z Nýčových domků, vynechal
jen vrchol Milíř, který minuli jen okrajově.
V cíli sportovní haly je očekávalo 13
pořadatelů z řad KČT Tanvald s diplomy,
odznaky, teplou polévkou a chlebem
z Maškovy pekárny. Děkujeme.

Jizerská basketbalová liga
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Tabulka 1. Draci Jablonec
1.
Draci
2. Jablonec
BK Vratislavice
Bižuterie Jablonec A
2.
BK3.Vratislavice
4.
SEBA
Tanvald A
3.
Bižuterie
Jablonec
5.
SK Liberec
4.
SEBA
Tanvald
6.
Bižuterie Jablonec B
5.
SK Liberec
6.
Bižuterie Jablonec B

Vítěz.

Vítěz.
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1
0
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0
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6
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Skóre
Skóre
489 : 342
489
439 : 381 : 342
498 : 379
439 : 381
419 : 410
498 : 379
363 : 442
419 : 410
281 : 535

363 : 442
281 : 535

Další domácí utkání:
Další domácí utkání:
pátek 11..února – hala na Výšině 18.15: Tanvald – Bižuterie Jablonec A

pátek 11. února – hala na Výšině 18.15: Tanvald – Bižuterie Jablonec A

Další domácí
utkání:nejlepšího sportovce roku 2010 bude provedeno na VIII.Tanvaldském sportovním plese
Vyhlášení
pátek 11..února
– hala
18.února
v halena
na Výšině
Výšině. 18.15: Tanvald – Bižuterie Jablonec A

Vyhlášení nejlepšího sportovce roku 2010

www.tjsebatanvald.cz

bude provedeno na VIII.

Tanvaldském
sportovním
plese
v hale
na Výšině. sportovním plese
Vyhlášení-vhonejlepšího
sportovce
roku 2010
bude18.února
provedeno
na VIII.Tanvaldském
www.tjsebatanvald.cz
18.února
v
hale
na
Výšině.
Foto: Joe Kuna
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